Spoplatňovanie plastových tašiek - informácia
Zákon č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 27. 12. 2019 zaviedol povinnosť účtovať všetky
plastové tašky, ktoré výrobca obalov poskytuje pri predaji tovaru alebo výrobkov.
Povinnosť účtovania sa nevzťahuje len na veľmi ľahké plastové tašky – teda plastové tašky s
hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktoré sa vyžadujú ako primárny obal pre
nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáhajú predchádzať plytvaniu
potravinami.
Možnosť poskytovania veľmi ľahkých plastových tašiek zdarma z hygienických dôvodov sa
spája výlučne s balením potravín. Bezplatné poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek
na balenie iných výrobkov zákon nedovoľuje.
S účinnosťou od 27. 12. 2019 platí, že:
Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný
poskytovať
a. ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú
nákladom na ich získanie; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi
ľahkých plastových tašiek,
b. aj iné druhy tašiek.
Poskytovanie obalového materiálu okrem zákona o odpadoch rieši aj zákon o ochrane
spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky
nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje
povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový
materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.
Obalový materiál v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa nie je len veľmi ľahká plastová
taška alebo plastová taška; obalovým materiálom môže byť aj termo obal, papierová taška a
pod.
Povinnosť poskytovať plastové tašky za úhradu (zodpovedajúcu minimálne úhrade nákladov
na ich získanie) sa neviaže na poskytovanie plastových tašiek pri predaji výrobkov medzi
fyzickými osobami (napr. predaj občan – občan alebo predaj „z dvora“, realizovaný
nepodnikateľským subjektom).
Dodržiavanie povinnosti poskytovať plastové tašky za úhradu SOI kontroluje na všetkých
miestach predaja vrátane trhovísk v prípade, ak je predávajúci výrobcom obalov (teda
podnikateľský subjekt).
Dozor SOI sa vzťahuje aj na:


predaj výrobkov, realizovaný medzi dvoma podnikateľskými subjektami, ak je
predávajúci výrobcom obalov a pri predaji poskytuje kupujúcemu plastové
tašky,



predaj prostredníctvom e-shopu, ak je predávajúci výrobcom obalov a pri predaji
poskytuje kupujúcemu plastové tašky.

S účinnosťou od 03. 07. 2021 bude SOI kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených
povinností výlučne vo vzťahu k spotrebiteľovi.
Odplatné poskytovanie plastových tašiek výrobcom obalov pri predaji tovaru alebo výrobkov
podnikateľskému subjektu už predmetom kontroly nebude.

