V cene produktov nie je zahrnutý recyklačný poplatok (RP) za elektro-odpad, ktorý sa fakturuje
nasledovne:
Skupina
Hmotnosť

KATEGÓRIA 3 IT- Telekomunikačné zariadenia
Hlavní predstavitelia:

RP 3.01

Pamäte, pamäťové karty, USB zariadenia, bluetooth zariadenia, MP3 prehrávače, slúchadlá, ventilátory do
PC, mobilné telefóny, myši, SDD disky, grafické karty, zvukové karty, sieťové karty, pasívne sieťové prvky, TV
karty, TV tuner, klávesnice, web kamery, kalkulačky, nabíjačky, adaptéry k notebookom
LAN kamery, switche, routre, wifi technika (WLAN), IP telefóny, media konvertory, prepäťové ochrany,
vysielačky, čítačky čiar. kódov, procesory, radiče, solo reproduktory, zdroje do PC, chladiče na CPU, CDROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, FDD, HDD - pevné disky 3,5" a ostatné, zdroje, faxmodemy, herné
zariadenia (joyssticky, volanty, gamepady), MB - základné dosky, vreckové PC a el.diáre
(PDA/ipAQ/handheld), netbooky,
notebooky, externé disky - storage, zdroje a ventilátory do rackov, digitálne a analógové telefóny

0,07

Tlačiarne na báze InJet tlače, PC-skrinka so zdrojom, multifunkčné tlačiarenské zariadenia
(kopírka+fax+skener...) na báze InJet tlače, UPS do 1000 VA, skenery, laserové a ihličkové tlačiarne, DLT,
Tapedrive, elektronické písacie stroje, projektory
LCD - monitory do 25", kompletné PC

1,20

satelity, digitálne ústredne, terminály, repro 5 in 1, UPS nad 1000 VA, laserové multifunkčné tlačiarenské
zariadenia (kopírka+fax+skener...)

3,60

CRT-monitory, stolové kopírky, veľkokapacitné tlačiarne.

5,52

Kopírky, servery, diskové polia.

8,64

do 0,35 kg

RP 3.02
do 1,5 kg

RP 3.03

RP 2011
bez DPH
€/ 1ks

0,26

0,60

do 3kg

RP 3.04
do 5kg

RP 3.05

2,27

do 10kg

RP 3.06
do 15kg

RP 3.07
do 30kg

RP 3.08
do 40kg

RP 3.09
nad 40kg

Zariadenia budú posudzované individuálne - recyklačný poplatok sa vypočíta ako súčin konkrétnej
hmostnosti a aktuálnej sadzby za recykláciu vo vzťahu k príslušnému limitu.

individuálne
3a (monitory): 0,3€/ 1kg
3b (ostatné): 0,2€/ 1kg

Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Centralizované spracovanie údajov:
1. Servery
2. Minipočítače
3. Tlačiarne
Osobné počítače:
4. Osobné počítače (vrátane procesorov)
5. Zobrazovacie zariadenia z osobných počítačov
6. Klávesnice
7. Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
8. Reproduktory k osobným počítačom
9. Laptopy
10. Notebooky
11. Elektronické diáre
12. Tlačiarne
13. Kopírovacie zariadenia
14. Elektrické a elektronické písacie stroje
15. Vreckové a stolové kalkulačky
16. Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie
informácií
17. Užívateľské terminály a systémy
18. Faxové prístroje
19. Telex
20. Telefónne prístroje
21. Telefónne automaty
22. Bezdrôtové telefónne prístroje
23. Mobilné telefónne prístroje
24. Záznamníky
25. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvomtelekomunikácií
26. Iné

Skupina
Hmotnosť

KATEGÓRIA 4 Spotrebná elektronika
Hlavní predstavitelia:

RP 4.01

Slúchadlá, diaľkové ovládače, mikrofóny, komponenty pre satelitný a televízny príjem (mimo
TV, SAT a DVBT prijímačov), adaptéry, nabíjačky, časové spínače prúdu, elektrické prepäťové
ochrany, káblové sady, MP3 a USB a Flash audio a video prehrávače bez obrazovky, digitálne
a iné záznamníky hlasu a zvuku, pamäťové karty, fotoaparáty, elektrické obrázkové albumy,
osobné Audio a Video prístroje (discmany, walkmany), rádioprijímače, rádiobudíky, baby
sittery, samostatné fotoblesky, samostatné el. poháňané teleobjektívy, sady autoreproduktorov.

0,07

Videokamery, komponenty car audio a video (autorádiá, CD meniče, navigačné systémy,
zosilňovače, subwoofery, monitory), GPS, prenosné rádiomagnetofóny, herné konzoly,
prenosné video prehrávače s obrazovkou.
DVD, video prehrávače a rekordéry, mikro/mini/midi veže

0,26

Hifi komponenty (zosilňovače, receivery, tunery, CD prehrávače, gramofóny, kazetové
magnetofóny), TV, SAT a DVBT prijímače, dataprojektory, elektrické a elektronické hudobné
nástroje, zosilňovače pre hudobné nástroje, reproduktorové zostavy, iné výrobky spotrebnej
elektroniky o celkovej hmotnosti do 5 kg nezaradené do inej skupiny.
LCD a LED TV s hmotnosťou do 7 kg (LCD TV: 19", 22"; LED TV: 19", 22", 26")

0,98

Domáce kiná (DVD mechanika, tuner a zosilňovač integrované do jedného celku vrátane sady
reproduktorov), iné výrobky spotrebnej elektroniky o celkovej hmotnosti do 15 kg nezaradené
do inej skupiny.
LCD, LED TV s hmotnosťou do 15 kg (LCD TV: 26", 32"; LED TV: 32")

2,88

LCD, LED a Plazma TV s hmotnosťou do 25 kg a iné výrobky spotrebnej elektroniky o celkovej
hmotnosti do 25 kg nezaradené do inej skupiny. (LCD a LED TV: od 37" do 55"; PLAZMA TV:
37")
TV a iné výrobky spotrebnej elektroniky o celkovej hmotnosti do 35 kg nezaradené do inej
skupiny. (PLAZMA TV: od 42" do 50"; LCD a LED TV nad 55")

7,2

do 0,35kg

RP 4.02
do 1,5 kg

RP 4.03

RP 2011
bez DPH
€/ 1ks

0,6

do 3kg

RP 4.04
do 5kg

RP 4.05

2,27

do 7kg

RP 4.06
do 15kg

RP 4.07

4,86

do 15kg

RP 4.08
do 25kg

RP 4.09
do 35kg

RP 4.10
do 50kg

RP 4.11
nad 50kg

10,8

TV a iné výrobky spotrebnej elektroniky o celkovej hmotnosti do 50 kg nezaradené do inej
skupiny. (PLAZMA TV nad 60")

16,2

TV a iné výrobky spotrebnej elektroniky o celkovej hmotnosti nad 50 kg nezaradené do inej
skupiny.

individuálne
4a (TV): 0,3€/ 1kg
4b (ostatné): 0,2€/ 1kg

Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
1. Rozhlasové prijímače
2. Televízne prijímače
3. Videokamery
4. Videorekordéry
5. Hi-fi zariadenia
6. Zosilňovače zvuku
7. Hudobné nástroje
8. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo
technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií
9. Iné
Skupina

KATEGÓRIA 5 Svietidlá a svetelné zdroje
Hlavní predstavitelia:

RP 2010
bez DPH
/ kg

RP 5.SZ

5.2 Lineárne žiarivky
5.3 Kompaktné žiarivky
5.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok s kovoými parami
5.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.7.1. Polovodičové svetelné zdroje – LED retrofit

0,29

RP 5.SV

5.1
5.6

0,19

Osvetľovacie zariadenia pre výbojové svetelné zdroje
Iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie a usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek
s wolfrámovým vláknom
5.7.2. Iné osvetľovacie zariadenia

Kategória č. 5: Osvetľovacie zariadenia
1. Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach)
Plynové výbojky:
2. Lineárne žiarivky
3. Kompaktné žiarivky
4. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5. Nízkotlakové sodíkové výbojky
6. Iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek s
wolfrámovým
vláknom
7. Iné

Skupina

RP 9

KATEGÓRIA 9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu

RP 2010
bez DPH
/ kg

0,65

Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
1. Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
2. Tepelné regulátory
3. Termostaty
4. Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia
5. Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely)
6. Iné

