
Kategória 2: MALÉ DOMÁCE SPOTREBIČE Recyklačný poplatok1 

Skupina Elektrozariadenia2 patriace do danej skupiny

  EEZ s použitím 
 v domácnosti3  

= 
 POVINNOSŤ4 UVÁDZAŤ  

VIDITEĽNE „RP“

„RP“                    
v EUR                                                

bez DPH  
(za ks)  

„RP“ 
v EUR  

bez DPH 
(za kg)

2.0.1 Hodinky, elektronické cigarety 
ÁNO 0,01 €

2.0.2 Nezaradené malé domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 80 g

2.1.1 Holiace strojčeky, strihače a zastrihávače, vlasové kliešte, odžmolkovače, zubné kefky a zubná 
hygiena, hodiny a budíky, detské opatrovateľky, depilátory a epilátory,

ÁNO

0,06 €

2.1.2 Kulmy, fény a kulmofény, sterilizátory, vyhrievané podušky, kúpeľňové ventilátory, príslušenstvo 
k malým domácim spotrebičom 0,07 €

2.1.3 Nezaradené malé domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 1 kg

2.2.1 Osobné a kuchynské váhy, ručné vysávače, ručné šiacie stroje okrem stolových

ÁNO

0,17 €

2.2.2 Žehličky, hriankovače, mixéry, sendvičovače, rýchlovarné kanvice, zvlhčovače vzduchu, krájače a 
elektrické nože, elektrické koše

0,24 €

2.2.3 Nezaradené malé domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 3 kg

2.3.1 Vysávače okrem ručných vysávačov

ÁNO

0,58 €

2.3.2 Fritézy, grily, odšťavovače, parné hrnce, sušičky ovocia, kávovary okrem vstavaných kávovarov, 
výrobníky sódy, parné čističe, mlynčeky 0,50 €

2.3.3 Nezaradené malé domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 6 kg

2.4.1 Žehliace systémy a žehliace dosky, tepovače, kuchynské roboty, domáce pekárničky, stolové 
variče, šijacie stroje stolové ÁNO 1,19 €

2.4.2 Nezaradené malé domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 10 kg

1  Recyklačný poplatok v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

2 Elektrozariadenia v zmysle § 32 ods. 5 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Elektrozariadenie patrí do skupiny, v ktorej je vymenované,  
 bez ohľadu na jeho hmotnosť. Nezaradené elektrozariadenie patrí do danej skupiny pokiaľ priemerná hmotnosť všetkých kusov daného  
 typu elektrozariadenia uvádzaného na trh spĺňa stanovenú maximálnu hmotnosť bez batérie alebo akumulátora.
3  Podľa definície elektroodpadu z domácnosti a iného ako z domácnosti v zmysle § 32 ods. 7 a ods. 8 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
4  Povinnosť viditeľne uvádzať pri predaji (na obale, etikete alebo daňovom alebo inom obdobnom doklade) recyklačný poplatok v zmysle  
 § 34 ods. 1 písm. d) Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
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