VÝZVA PRE DOBROVOĽNÉ ODBERNÉ MIESTA
OBCHODNÉ PREVÁDZKY, ktoré vykonávajú predaj nápojov konečnému používateľovi
NA PREDAJNEJ PLOCHE MENŠEJ AKO 300 m2 a MAJÚ ZÁUJEM ZRIADIŤ DOBROVOĽNÉ
ODBERNÉ MIESTA.
Zasielajte žiadosti o uzavretie Zmluvy o plnení povinností so Správcom zálohového
systému podľa zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
najneskôr do 30.júla 2021.

Bratislava, 8.7.2021
DISTRIBÚTOR, ktorý uskutočňuje distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových
obaloch konečnému používateľovi na predajnej ploche menšej ako 300 m2 má v zmysle
zákona MOŽNOSŤ zapojiť sa do odberu jednorazových zálohovaných obalov DOBROVOĽNE
a požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa zákona, konkrétne:
✓ registrovať sa ako odberné miesto u správcu
✓ odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste
prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky
✓ vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo
zálohovaného jednorazového obalu na nápoje
✓ nárok na úhradu nákladov priamo spojených s odberom (tzv. manipulačný
poplatok)
Cieľom Správcu je zapojiť do odbernej siete k 1.1.2022 aj obchodné prevádzky, ktoré nemajú
povinnosť zriadiť odberné miesto zo zákona (t.j. majú predajnú plochu menšiu ako 300m2),
ale chcú tak urobiť dobrovoľne.
Sieť odberných miest by mala zahŕňať organizovaný trh a časť neorganizovaného trhu, aby sa
nastavila spôsobom, ktorý pomôže plniť zákonné ciele, bude rešpektovať ekonomické
princípy, ale aj komfort spotrebiteľov vrátiť zálohované obaly na odberné miesto (do
obchodu).
Správca by chcel touto cestou apelovať na obchody s menšou predajnou plochou ako je
300m2, aby prihlasovali svoje obchodné prevádzky ako dobrovoľné odberné miesta
zálohového systému najneskôr do 30.7.2021. Dodržanie termínu je dôležité, aby Správca
mohol následne verifikovať prevádzky, nahlásené formy odberu, garantovať zabezpečenie
potrebného vybavenia infraštruktúry a nastavenia procesov pre zaradenie prevádzok do
odbernej siete k 1.1.2022.

Pri rozhodovaní sa o dobrovoľnom zriadení odberného miesta je dôležité zvážiť najmä predaje
daného odberného miesta, koeficienty odberu sklenených zálohovaných obalov, lokalitu
a dostupné potenciálne povinné odberné miesta v okolí (t.j. prevádzky nad 300m2).
*Minimálnou požiadavkou pre posúdenie žiadosti o zriadenie dobrovoľného odberného
miesta na obchodnej prevádzke, ktorá predáva jednorazové nápojové obaly, je predpokladaný
denný priemerný odber jednorazových nápojových obalov (plastových fliaš a plechoviek), a to
v počte minimálne 70ks/deň.
V prípade doplňujúcich otázok alebo potreby konzultácie sa obráťte na info@spravcazaloh.sk.
Písomnú žiadosť o uzavretie Zmluvy so Správcom je možné zasielať na emailovú adresu:
registracia@spravcazaloh.sk alebo korešpondenčnú adresu: Správca zálohového systému
n.o., Ivanská cesta 30/B (Budova Aircraft), Bratislava 821 04.
Viac informácií a pokyny pre zaslanie žiadosti nájdete na www.spravcazaloh.sk v časti zistite
viac.
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