
Kategória 4: SPOTREBNÁ ELEKTRONIKA 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)

4.0.1 Pamäťové karty a ich čítačky k spotrebnej elektronike
ÁNO 0,01 €

4.0.2 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do max. 80 g

4.1.1

Slúchadlá, diaľkové ovládače, mikrofóny, 3D okuliare, komponenty pre satelitný a televízny 
príjem (mimo TV, SAT a DVBT prijímačov), adaptéry, nabíjačky, káblové sady, digitálne a iné 
záznamníky hlasu a zvuku, elektrické obrázkové albumy, osobné audio a video prehrávače (MP3, 
MP4, iPod) bez obrazovky, rádioprijímače, rádiobudíky, samostatné fotoblesky, samostatné el. 
poháňané teleobjektívy

ÁNO
0,02 €

4.1.2 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do max. 350 g 0,03 €

4.2.1 Videokamery, fotoaparáty, GPS, prenosné rádiomagnetofóny, DVD prenosné prehrávače 

ÁNO

0,10 €

4.2.2 TV antény, audio a video autopríslušenstvo (autorádiá, CD meniče, navigačné systémy, zosilňo-
vače, subwoofery, sady autoreproduktorov a monitorov), prenosné reproduktory 0,12 €

4.2.3 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do max. 1,5 kg

4.3.1 DVD, Blue-ray prehrávače, SAT a DVBT prijímače, multimediálne centrá, dokovacie stanice
ÁNO

0,18 €

4.3.2 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do max. 3 kg 0,24 €

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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4.4.1 Hifi komponenty (zosilňovače, receivery, tunery, CD prehrávače, gramofóny, kazetové magnetofó-
ny), dataprojektory, elektrické a elektronické hudobné nástroje, zosilňovače pre hudobné nástroje ÁNO 0,51 €

4.4.2 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do max. 5 kg

4.5.1 Televízory do 36"

ÁNO

0,95 €

4.5.2 Minisystémy a microsystémy, reproduktorové zostavy
0,88 €

4.5.3 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do max. 10 kg

4.6.1 Televízory od 37" do 49" 

ÁNO

1,80 €

4.6.2 Domáce kiná (DVD mechanika, tuner a zosilňovač integrované do jedného celku vrátane sady 
reproduktorov) 1,59 €

4.6.3 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do max. 15 kg

4.7.1 Televízory od 50" do 69" 
ÁNO

3,10 €

4.7.2 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do 30 kg 2,60 €

4.8.1 Televízory od 70" do 88" 
ÁNO

7,00 €

4.8.2 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do 50 kg 4,50 €

4.9.1 Televízory nezaradené v žiadnej skupine s hmotnosťou do 100 kg
ÁNO

13,30 €

4.9.2 Nezaradená spotrebná elektronika s hmotnosťou do 100 kg 8,00 €

4.10.1 Fotovoltické panely s príslušenstvom (káblové rozvody, meniče, meracie panely) NIE  €/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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