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Vážený obchodný partner, 
 
 
momentálne je na trhu neprehľadná situácia ohľadom obmedzenia predaja plastových 
výrobkov. Touto cestou by sme Vám radi objasnili celkovú situáciu na základe informácií od 
nášho priameho dodávateľa v rámci zákona 430 z 2. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
 
Pýtate sa či je zakázaný predaj plastových výrobkov? NIE, nie je. 
Zákon nezakazuje predaj plastových výrobkov, ale ich obmedzuje v zmysle znižovania spotreby 
plastov. 
Čo to znamená pre nás, pre Vás? 
Zákon ukladá povinnosť výrobcom plastových výrobkov ukončiť predaj od 1.12.2021. Pred touto 
novelou bol termín do 31.12.2021. 
Týka sa to výrobkov ako napr. plastové slamky, plastové taniere, atď. Presnú definíciu nájdete 
nižšie - Príloha č.7 a Časť B. 
 
Naša spoločnosť ako aj Vy môžete dopredať tovar, ktorý máte zakúpený bez obmedzenia. 
Jedná sa o tovar spomenutý v prílohe Časť B. 
 
Ďalej sa v zákone, § 75b delí na tieto pre nás podstatné body: 
 
1. Prevádzky Take-Away (konzumácia potravín a nápojov na inom mieste, ako je miesto predaja): 
Tu naďalej môžete predávať ostatné plastové výrobky (plastové poháre, menu boxy, atď.) 
obmedzenie nastane iba v tom, že koncový predajca musí informovať spotrebiteľa, že 
jednorazové plastové výrobky sú zahrnuté v cene alebo ich účtovať zvlášť a musí ponúknuť 
alternatívu vo forme opakovateľne použiteľného materiálu alebo biologicky rozložiteľného. 
 
2. Trvalé prevádzky verejného a rýchleho stravovania s konzumáciou potravín a nápojov v mieste 
predaja: 
Zákon zakazuje poskytovať konečnému spotrebiteľovi jednorazové plastové výrobky.  
V prípade verejných podujatí sa zakazuje používanie plastových riadov (všetky poháre sú 
povolené PP, PET, PLA)  
Bod č. 2 sa nás v súčasnej dobe netýka, keďže celé Slovensko má lockdown a tým pádom 
konzumácia v mieste predaja nie je možná a funguje len rozvoz (bod č.1), kde môžete použiť 
akýkoľvek typ materiálu. 
 
Pokiaľ používate výrobky z papiera, dreva, hliníka alebo cukrovej trstiny, tento zákon je 
pre Vás bezpredmetný a netýka sa nijakých obmedzení.  
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Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z 
ČASŤ B 
Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové plastové výrobky: 
1. Vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162) 
2. príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie);  
3. taniere;  
4. slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162) 
5. miešadlá na nápoje;  
6. paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov  
na priemyselné alebo iné profesionálne využitia a uplatnenia nedistribuovaných spotrebiteľom, 
ako aj mechanizmy takýchto paličiek;  
7. nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. škatule s viečkom alebo bez 
viečka, ktoré sa používajú na potraviny, 
a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja alebo na inom mieste, ako je miesto 
predaja, 
b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a 
c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,  
vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené 
na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich 
potraviny; 
8. nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok;  
9. poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok. 
  
V prílohe zasielame aj celé znenie zákona. 
  
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: 
e-mail: hygiena@europapier.sk  
 
 

S priateľským pozdravom,               V Bratislave, 30.11.2021     
 
 
Ing. Zuzana Roháčková 
Marketing Manager 
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