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Zákon č. 302/2019 Z.z.  
o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Najdôležitejšie vybrané zo zákona 

 
 

• Jednorazovým obalom na nápoje sa rozumie obal na nápoje určený na jedno použitie. 

• Zálohovaným jednorazovým obalom na nápoje sa rozumie obal tovaru určený na jedno použitie, pri 

ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh. 

• Výrobcom obalov je výrobca obalov podľa osobitného predpisu, ktorý uvádza na trh nápoje v 

zálohovaných jednorazových obaloch. (definícia v zákone o odpadoch § 52 ods. 11) 

• Distribútorom obalov je distribútor obalov podľa osobitného predpisu, ktorý uskutočňuje distribúciu 

nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch. (definícia v zákone o odpadoch § 52 ods. 11) 

• Zálohujú sa jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové obaly na nápoje z kovu, 

ktorými sú plechovky. 

 

 

§4 Povinnosti výrobcu obalov 

(1) Výrobca obalov je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný 

a)  zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom, 

b) zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takého označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým 

systémom, 

c) viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu, 

d) požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní od doručenia 

oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu, 

e) registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly na nápoje, pred ich uvedením na trh, 

f) uhrádzať správcovi zálohy vybraté z uvedenia nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje na trh 

za obdobie kalendárneho roka v súlade s uzatvorenou zmluvou, 

g) uhrádzať správcovi všetky náklady spojené s účasťou v zálohovom systéme a náklady na prepravu, 

zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v súlade s 

uzatvorenou zmluvou, 

h) viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a ohlasovať údaje z nej správcovi v rozsahu 

potrebnom na plnenie povinností správcu, 

(2) Na výrobcu obalov, ktorý je zároveň distribútorom obalov, sa vzťahujú ustanovenia. § 5 ods. 1 písm. b), e) až 

i), ods. 2 a ods. 5. 

 

 

§5 Povinnosti distribútora obalov 

(1) Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému 

používateľovi, je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný 

a) zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom, 

b) pri označení tovaru predajnou cenou7) uvádzať aj výšku zálohu, ak ide o tovar, ktorým je nápoj v zálohovanom 

jednorazovom obale, 

c) viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu, 

d) požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní od doručenia 

oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu, 

e) registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html#paragraf-5.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html#paragraf-5.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html#paragraf-5.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html#paragraf-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html#paragraf-5.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html#poznamky.poznamka-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20220101.html#poznamky.poznamka-7
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f) odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti 

do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru, 

g) vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného jednorazového obalu 

na nápoje, a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa, 

h) odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktoré prestal výrobca obalov uvádzať na 

trh, a to najmenej v období šiestich mesiacov od zverejnenia oznamu na webovom sídle správcu, 

i) poskytovať správcovi súčinnosť pri plnení povinnosti 

j) viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a údaje z nej ohlasovať správcovi v rozsahu 

potrebnom na plnenie povinností správcu  

 

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až c), i) a j) plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov 

konečnému používateľovi, bez ohľadu na spôsob predaja a na veľkosť predajnej plochy. Povinnosti podľa odseku 

1 písm. d) až h) plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej 

ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva 

potraviny a nápoje ako doplnkový tovar; tieto povinnosti môže plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj 

nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2 dobrovoľne. 

 

(3) Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch inak ako 

konečnému používateľovi, plní povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a c). 

 

(4) Na vykonávanie odberu odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje distribútorom obalov sa 

nevyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu.  

 

(5) Distribútor obalov, ktorý vykonáva odber odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, je 

povinný 

a) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom, 

b) odovzdať odpady zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje správcovi. 

 

 

 

Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zálohovania a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa 

tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2022 alebo distribuované do 30. júna 2023. 

 

Celý systém zálohovania by mal platiť od 1.1.2022. Správca zálohového systému je nezisková organizácia 

– tvoria ho Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM), Slovenské združenie 

výrobcov piva a sladu (SZVPS), Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu SR (ZOSR). 

Webová stránka, na ktorej sú a budú zverejňované všetky informácie: www.slovenskozalohuje.sk,  
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 
 
 
         Ing. Anna Puškárová 
          ENVI s.r.o. 
 
Dňa 19.3.2021 

http://www.slovenskozalohuje.sk/

