
Kategória 6:  ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE 
                                                    (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí) 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)

6.1.1 AKU náradie (vŕtačky, skrutkovače, sponkovačky, nožnice na trávu a plot, odvetvovače, píly, krovi-
norezy) strunové kosačky

ÁNO

0,12 €

6.1.2 Brúsky okrem stolových, nabíjačky, dielenské pištole, príslušenstvo pre elektrické náradie
0,25 €

6.1.3 Nezaradené elektrické a elektronické nástroje s hmotnosťou do max. 3 kg

6.2.1
Vŕtačky, horné frézky, elektrické hoblíky, viacúčelové náradie, elektrické píly, krovinorezy a vyží-
nače, elektrické záhradné vysávače, bezolejové kompresory, ponorné a sudové čerpadlá mimo 
iných druhov čerpadiel ÁNO 0,60 €

6.2.2 Nezaradené elektrické a elektronické nástroje s hmotnosťou do max. 6 kg

6.3.1 Kosačky okrem strunových kosačiek

ÁNO

1,68 €

6.3.2

Stolové brúsky, povrchové, tlakové a kalové čepadlá mimo ponorných a sudových čerpadiel, 
viacúčelové vysávače, domáce vodárne, elektrické kosačky, elektródové zváračky mimo CO2 
zváračiek, elektrické kultivátory a vertikulátory, elektrické snežné frézy, vysokotlakové čističe 
(umývačky)

1,90 €

6.3.3 Nezaradené elektrické a elektronické nástroje s hmotnosťou do max. 15 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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6.4.1 CO2 zváračky, olejové kompresory
ÁNO 3,36 €

6.4.2 Nezaradené elektrické a elektronické nástroje s hmotnosťou do max. 30 kg

6.5.1 Iné nezaradené elektrické a elektronické nástroje s hmotnosťou do max. 50 kg ÁNO 5,28 €

6.6.1 Iné nezaradené elektrické a elektronické nástroje s hmotnosťou do max. 100 kg ÁNO 9,84 €

6.7.1 Iné nezaradené elektrické a elektronické nástroje s hmotnosťou nad 100 kg ÁNO 0,12 €/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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