HoReCa
Zálohovanie
jednorazových
nápojových obalov

Systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek od 1.1.2022
Ako bude fungovať?

HoReCa prevádzky, ak predávajú zálohované plastové fľaše a
plechovky majú zo zákona o zálohovaní nasledovné POVINNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•

Zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú
Správcom.
Viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu.
Výška zálohu, 15 eurocentov, má byť uvedená na cenovke alebo výveske oddelene
a následne pripočítaná k cene nápoja.
Výška zálohu bude jednotná pre všetky jednorazové zálohované nápojové obaly,
t.j. plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov.
Pri uvádzaní cien napr. v nápojových lístkoch odporúčame uviesť krátku súhrnnú
informáciu, “k cene nápojov je účtovaný záloh 0,15 €.
Sprístupnenie informácie o cene nápoja a výške zálohu pre spotrebiteľa by malo
byť viditeľné, jasné a zrozumiteľné.
Výška zálohu má byť v rámci dokladu o úhrade evidovaná osobitne ako
nezdaniteľná predajná položka.
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HoReCa prevádzky NEMAJÚ POVINNOSŤ:
•
•

Zriadiť odberné miesto a odoberať zálohované obaly.
Uzavrieť zmluvu so Správcom.

HoReCa predáva zákazníkovi nápoj so zálohom. Zákazník má
možnosť:
•
•

Nápoj v zálohovanej plastovej fľaši alebo plechovke konzumovať priamo na mieste
a zálohovaný obal nechať na prevádzke.
Nápoj v zálohovanej plastovej fľaši alebo plechovke si vziať so sebou a vrátiť obal
na jemu vyhovujúcom odbernom mieste (napr. v najbližšom obchode).

V prípade, ak zálohovaný obal zostane na prevádzke:
•
•

Môže ho prevádzka (poverený zamestnanec) vrátiť na zriadenom odbernom
mieste (v obchode) a záloh jej tak bude vrátený ihneď naspäť.
Prevádzka sa môže registrovať ako alternatívne odberné miesto pri splnení
minimálneho odberu a uzavrieť zmluvu o odbere obalov so Správcom zálohového
systému.

Ak prevádzka uzavrie zmluvu o odbere obalov so Správcom ako
alternatívne odberné miesto:
•
•
•
•
•
•
•

Uskladňuje iba obaly od svojich zákazníkov, ktoré kúpili a ponechali na danej
prevádzke.
Nestlačené obaly uskladní a pripraví na odber prepravcovi Správcu podľa pokynov.
Správca zabezpečí dodanie manuálu na manipuláciu a uskladnenie odobraných
obalov.
Správca poskytne vrecia, plomby, prepravuje nestlačené obaly.
Správca zabezpečí prepravu vyzbieraných obalov z danej prevádzky.
Frekvencie odberu obalov Správcom sú dohodnuté podľa množstva obalov, na
základe zaslanej objednávky.
Správca refunduje záloh prevádzke na základe počtu prepočítaných prevzatých
obalov, v súlade s uzavretou zmluvou.
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Najčastejšie otázky všeobecnej aj odbornej verejnosti k systému
zálohovania a ich odpovede nájdete na:
www.slovenskozalohuje.sk

Informácie pre výrobcov a obchodníkov:
www.spravcazaloh.sk

Kontaktné údaje:
info@spravcazaloh.sk
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