
Kategória 7:  HRAČKY, ZARIADENIA URČENÉ NA ŠPORTOVÉ A REKREAČNÉ ÚČELY 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)

7.1.1
Športové hodinky, pulzomery, krokomery, turistické lampy a svietidlá, čelové lampy, autá, lietadlá a 
iné hračky na diaľkové ovládanie, zvukové hračky, vreckové digitálne hračky, motorčeky, trafostani-
ce a iné herné príslušenstvo, herné zariadenia (joysticky, volanty, gamepady) ÁNO

0,01 €

7.1.2 Nezaradené hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely  
s hmotnosťou do max. 1 kg 0,06 €

7.2.1 Elektronické stavebnice
ÁNO

0,09 €

7.2.2 Nezaradené hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely s hmotnosťou do max. 3 kg 0,25 €

7.3.1 Autodráhy a súpravy elektrických vláčikov, herné konzoly
ÁNO

0,27 €

7.3.2 Nezaradené hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely s hmotnosťou do max. 6 kg 0,48 €

7.4.1 Rotopedy, steppery
ÁNO

1,40 €

7.4.2 Nezaradené hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely s hmotnosťou do max. 20 kg 1,50 €

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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7.5.1 Elektrické bicykle a kolobežky, eliptické trenažéry
ÁNO

2,00 €

7.5.2 Nezaradené hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely s hmotnosťou do max. 50 kg 4,00 €

7.6.1 Iné nezaradené hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely s hmotnosťou do max. 100 kg ÁNO 8,00 €

7.7.1 Hracie automaty ÁNO 0,10 €

7.8.1 Iné nezaradené hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely s hmotnosťou nad 100 kg ÁNO 0,10 €
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