
Kategória 3: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA ("IT&C") 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)

3.0.1 Pamäte, pamäťové karty k IT&C zariadeniam a ich čítačky, flash USB
ÁNO 0,01 €

3.0.2 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 80 g

3.1.1

Mobilné telefóny, smartfóny, SSD disky; myši, klávesnice, web kamery a miniprojektory, mikro-
fóny, slúchadlá, chladiče a ventilátory, chladiče CPU, karty (sieťové, grafické, zvukové, TV, ostat-
né prídavné); kalkulačky, sieťové adaptéry a nabíjačky, hands-free sady, smart gadgets (smart 
watch, wearable electronics)

ÁNO 0,03 €

3.1.2 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 350 g

3.2.1 Tablety, čítačky kníh

ÁNO

0,05 €

3.2.2

Aktívne sieťové prvky (routre, switche, xDSL/IP/3G/4G/VPN zariadenia vrátane kamier, print 
servrov a iných); CPU, základné dosky, HDD, optické mechaniky, FDD, zdroje; prepäťové ochrany, 
prvky pokladničných systémov (čítačky čiarových kódov, dátové terminály, zákaznícke displeje);  
PC reproduktory; digitálne a analógové telefóny 

0,13 €

3.2.3 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 1,5 kg

3.3.1 NAS, externé disky - storage
ÁNO 0,29 €

3.3.2 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 3 kg

3.4.1 Notebooky

ÁNO

0,32 €

3.4.2 UPS s výkonom do 1000 VA 0,33 €

3.4.3 PC-skrinka so zdrojom, skenery, projektory, elektronické písacie stroje
0,45 €

3.4.4 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 5 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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3.5.1 Monitory

ÁNO

1,00 €

3.5.2
Kompletná PC zostava vrátane all-in-one, tlačiarne okrem laserových (sublimačné, termo, 
atramentové, ihličkové, hybridné) a multifunkčné zariadenia okrem laserových multifunkčných 
zariadení, páskové jednotky 0,88 €

3.5.3 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 10 kg

3.6.1 UPS s výkonom nad 1000 VA a do 3000 VA

ÁNO 1,65 €3.6.2 Digitálne ústredne, terminály, externé diskové polia, laserové tlačiarne, laserové multifunkčné 
zariadenia 

3.6.3 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 15 kg

3.7.1 Stolové kopírky, veľkokapacitné tlačiarne, servery
ÁNO 2,86 €

3.7.2 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 30 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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3.8.1 Kopírky
ÁNO 4,73 €

3.8.2 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 50 kg

3.9.1 UPS s výkonom nad 3000 VA

NIE

7,70 €

3.9.2 IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 100 kg
8,80 €

3.9.3 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do max. 100 kg

3.10.1 Veľké multifunkčné zariadenia
NIE 17,60 €

3.10.2 Nezaradené IT&C zariadenia s hmotnosťou do 200 kg

3.11.1 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia s použitím mimo domácnosť NIE 0,11 €/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  
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