EKO-CONTROL SK s.r.o.
Nešporova 30
Košice - mestská časť Západ, 040 11
IČO: 51 036 401, IČ DPH: SK2120577019

SK-BIO-004

Cenník služieb Inšpekčného a Certifikačného orgánu pre ekologickú
poľnohospodársku výrobu (EPV)
platný od 01.01.2022
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude účtovaná 20 % DPH.

Jednorazové poplatky a poplatky za činnosti
Jednorazový poplatok za vstupné preverenie predpokladov pre
EPV za každú preverovanú činnosť
+ poplatok za preverované ha
+ poplatok za preverované živočíšne druhy
+ poplatok za km

100 EUR/činnosť
0,20 EUR/ha
50 EUR/druh
0,40 EUR/km

Ročné poplatky a poplatky za činnosti vrátane režijných nákladov
Ročný poplatok za fyzickú inšpekciu rastlinnej produkcie,
pestovania húb a zber rastlín z voľnej prírody

1)

Poplatok za rastlinnú produkciu za 1 ha v EPV do 500 ha *
Poplatok za rastlinnú produkciu za každý 1 ha v EPV nad 500 ha *
Poplatok za výmeru pozemkov neregistrovaných v EPV *
Ročný poplatok za fyzickú inšpekciu živočíšnej produkcie, chovu

150 EUR/činnosť
1,20 EUR
0,60 EUR
0,20 EUR/ha
150 EUR/činnosť

včiel, akvakultúry 1)
Poplatok za kontrolu živých produktov *

(ročne za každý druh, bez ohľadu na počet zvierat a zaradenia v EPV)
Ročný poplatok za fyzickú inšpekciu výroby a spracovania v EPV,
obchodovania, skladovania, prepravy, dovozu, vývozu
(za každú činnosť a prevádzku podľa registrácie v EPV)
s obratom BIO produktov do 250 000,- €/rok
s obratom BIO produktov nad 250 000,- €/rok +20 € za
každých začatých 250 000,- EUR
Posúdenie etikety - označenia EPV
Vystavenie certifikátu v slovenskom/anglickom jazyku
Vystavenie certifikátu v inom jazyku

50 EUR/druh

100 EUR
100 EUR + podľa textu
30 EUR
30 EUR
40 EUR

Poplatky za ostatné činnosti
Doplňujúca kontrola

(v prípade nezhôd, z analýzy rizika, odber vzorky + náklady podľa
cenníka laboratória v prípade pozitívneho nálezu)
Kontrola na požiadanie prevádzkovateľom (napr. pri skrátení
konverzie...)
Odber vzorky na požiadanie prevádzkovateľom

(náklady na odber vzorky, bez nákladov na vykonané analýzy,
ktoré hradí prevádzkovateľ podľa cenníka laboratória)

110 EUR
+ 0,40 EUR/km
120 EUR
+ 0,40 EUR/km
120 EUR
+ 0,40 EUR/km

Lektorská činnosť

32 EUR/hodina
+ 0,40 EUR/km
Odborné stanoviská, dodatočný servis pre prevádzkovateľa
cena dohodou
Vystavenie transakčného certifikátu
100 EUR
Iné činnosti podľa oprávnenia a predmetu/rozsahu akreditácie
cena dohodou
Poplatok za kontrolu a certifikáciu podľa štandardov BIO SUISSE
255 EUR
+ 0,40 EUR/km
1) Ročný poplatok sa v prvom roku počíta ako podiel Ročného poplatku a počtu mesiacov v EPV od podpisu
„Zmluvy o inšpekcii a certifikácii; aj začatý mesiac)

* platí sa vždy spolu s ročným poplatkom v plnej sume
Pozn.: náklady na nevyhovujúce vzorky v rámci inšpekcií platí vždy prevádzkovateľ podľa cenníka laboratórií
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