Pitné režimy
pre zamestnancov

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

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové a kovové nápojové
obaly, vrátane pitného režimu pre zamestnancov.
•
•

Zálohujú sa jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše a jednorazové
obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky, s objemom 0,1 – 3L vrátane.
Obaly, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike, odplatne alebo
bezodplatne.

Uvedenie na trh (§52, ods. 12 zákona č. 79/2015 Z.z.)
•

Okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo
bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do
Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej
republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

Kto má povinnosť zálohovať?
•

Výrobca obalov podľa osobitného predpisu,*) ktorý uvádza na trh nápoje
v zálohovaných jednorazových obaloch (§2 písm. c)

*) § 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z..
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Kto má povinnosť odoberať zálohované obaly?
•

Distribútor obalov- obchod, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému
spotrebiteľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2, okrem
distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje
ako doplnkový tovar.

Režim odberu pre pitné režimy zamestnancov:
•
•
•

Zamestnávateľ pri nákupe pitného režimu v zálohovaných jednorazových
nápojových obaloch zaplatí aj záloh, 15 eurocentov/ks.
Konzumácia nápoja so sebou = obal si berie zamestnanec (vráti na odbernom
mieste = v obchode, ponechá si záloh ako benefit).
Konzumácia nápoja na mieste výkonu práce = obal zostáva na prevádzke, t.j. u
zamestnávateľa.

Ak obal zostane VO FIRME:
•

•
•

Firma zriadi odberné „koše“ na zálohované obaly = vyzbierané obaly vráti vo
vlastnej réžii na odberné miesta (do ľubovoľného obchodu v odbernej sieti) – napr.
určí na to zodpovednú osobu, získa naspäť záloh, nevzniká zmluvný vzťah so
Správcom.
Firma splní podmienky Správcu pre min. odber = uzatvára sa zmluva so Správcom
(ako alternatívne odberné miesto).
Správca:
• Poskytne vrecia, plomby, prepravuje nestlačené obaly.
• Zabezpečí prepravu vyzbieraných obalov.
• Frekvencie odberu obalov Správcom sú dohodnuté podľa množstva
obalov, na základe zaslanej objednávky.
• Refunduje záloh na základe skutočne prevzatých zálohovaných obalov,
verifikovaných na sčítacom zariadení Správcu.
• Alternatívne odberné miesto nemá nárok na manipulačný poplatok.
• V špeciálnych prípadoch (veľké objemy) môže Správca odporučiť aj režim
odberu obalov jedným so schválených spôsobov odberu pre odberné
miesta (zálohomat, ručný skener + kompaktor, ručný skener).
• Je potrebné zaslanie predpokladaných objemov odberu na posúdenie
Správcom a návrh riešenia efektívneho odberu na info@spravcazaloh.sk.
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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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