
Kategória 1: VEĽKÉ 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)

1.1.1 Ventilátory a teplovzdušné ventilátory okrem kúpeľňových ventilátorov, ohrievače, konvektory, 
minipráčky, príslušenstvo k veľkým domácim spotrebičom ÁNO 0,32 €

1.1.2 Nezaradené veľké domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 5 kg

1.2.1 Elektrické varné dosky, dvojplatničky
ÁNO 0,63 €

1.2.2 Nezaradené veľké domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 10 kg

1.3.1 Mikrovlnné rúry, odsávače pár, odvlhčovače, zvlhčovače, elektrické radiátory
ÁNO

1,25 €

1.3.2 Nezaradené veľké domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 20 kg 1,35 €

1.4.1 Elektrické krby, vstavané kávovary 

ÁNO

2,40 €

1.4.2 Práčky okrem minipráčok, sušičky, umývačky riadu, sporáky, rúry na pečenie, vstavané domáce 
kávovary 4,10 €

1.4.3 Nezaradené veľké domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 80 kg 4,15 €

1.5.1 Varné centrá, americké sporáky

ÁNO 10,00 €
1.5.2 Nezaradené veľké domáce spostrebiče s hmotnosťou nad 80 kg 

(okrem chladiacich a mraziacich domácich spotrebičov)

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. 
 

Cenník SEWA, a.s. platný od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017
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1.6.1 Autochladničky, prenosné chladničky
ÁNO 0,90 €

1.6.2 Nezaradené chladiace a mraziace domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 10 kg

1.7.1 Vinotéky, klimatizácie, chladničky a mrazničky do max. 20 kg 
ÁNO

2,50 €

1.7.2 Nezaradené chladiace a mraziace domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 20 kg 3,00 €

1.8.1 Vinotéky, klimatizácie, chladničky a mrazničky do max. 40 kg 
ÁNO 6,00 €

1.8.2 Nezaradené chladiace a mraziace domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 40 kg

1.9.1 Chladničky, mrazničky mimo amerických chladničiek 

ÁNO 12,00 €
1.9.2 Nezaradené chladiace a mraziace domáce spotrebiče s hmotnosťou do max. 90 kg

1.10.1 Americké chladničky
ÁNO

23,00 €

1.10.2 Nezaradené chladiace a mraziace domáce spotrebiče s hmotnosťou nad 90 kg 24,00 €

1.11.1 Veľké chladiarenské zariadenia pre hypermarkety, výčapné chladiace zariadenia 
NIE 0,2 €/kg

1.11.2 Nezaradené chladiace a mraziace zariadenia s použitím mimo domácnosť

1.12.1 Iné nezaradené veľké spotrebiče s použitím mimo domácnosť NIE 0,09 €/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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