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   d    zľava ročného manipulačného poplatku pre klientov zaregistrovaných v 4. štvrťroku kalendárneho roka 50%

riaditeľ

platný od 01.01.2022

2. Manipulačný poplatok za aktuálny kalendárny rok

   a    zľava z ceny za každý rok viazanosti pri podpísaní zmluvy na dobu neurčitú pri splnení podmienok b, c

18. Zľavy:

   b    poplatok za neekologickú časť podniku

Naturalis SK, s.r.o.
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava

mobil: 0903 448 043, 0915 144 779

e-mail: kontrola@naturalis.sk , certo@naturalis.sk

www.naturalis.sk

1. Poplatok za vykonanie vstupného preverenia

Cenník kontroly a certifikácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV)

17. Konzultácie, prednášky a vyššie nezaradené služby:

8. Poplatok za kontrolu distribúcie, umiestňovania na trh, skladovania, prepravy v EPV:

7. Poplatok za kontrolu spracovania v EPV (biopotravín, biokrmív, bioosív, prípravy): 

12. Poplatok za skrátenie konverzie: 

9. Poplatok za kontrolu dovozu z / vývozu do tretích krajín v EPV: 

   a    poplatok za preverenie za účelom novej registrácie

   b    poplatok za preverenie za účelom zmeny registrácie

   a    poplatok za ekologickú časť podniku

3. Poplatok za vstupnú kontrolu (registrovaní bez vstupného preverenia a bez vykonanej VK):

   c    poplatok za fyzické preverenie

   a    kontrola ornej pôdy

4. Poplatok za kontrolu pestovania rastlín v EPV (za ha):

   b    kontrola TTP

13. Poplatok za odmietnutie, resp. zmarenie kontroly, resp. odberu vzoriek:

14. Poplatok za odber vzorky a manipuláciu s ňou: 

6. Poplatok za kontrolu výroby húb, zberu z voľnej prírody, chovu včiel v EPV:

   c    kontrola špeciálnych kultúr (sadov, vinohradov, trvalých kultúr)

   c    zľava za viazanosť v ďalšom kalendárnom roku v prípade neuhradenia faktúry do 60 dní 

   e    minimálna cena jednej kontroly 50,00

5. Poplatok za kontrolu chovu zvierat v EPV (za VDJ):

15. Poplatok za analýzu nevyhovujúcej vzorky: cena z protokolu

16. Poplatok za certifikáciu: 

   a     poplatok za certifikát (za každých začatých 20 hodnotených výrobkov z prijatej žiadosti: 1-20, 21-40...)

   b    maximálna zľava za viazanosť

Uvedené ceny sú bez DPH

Bratislava, 01.01.2022 Ing. Jaroslav Drobný

10. Poplatok za následnú, náhodnú dodatočnú, resp. cielenú kontrolu v EPV: 

11. Poplatok za kontrolu pre iné organizácie, správa v cudzom jazyku: 

   b     poplatok za urýchlenie konania

   c     poplatok za posúdenie etikety 

cena dohodou
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