FAKTY O ZÁLOHOVOM SYSTÉME PLASTOVÝCH FLIAŠ A PLECHOVIEK
•

systém zálohovania začal fungovať 1. januára 2022

•

zálohujú sa všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov,
s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu

•

zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text
„ZÁLOHOVANÉ“

•

výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov

•

spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, bude uvedený
na cenovke alebo výveske oddelene

•

záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné
miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov

•

nápoje sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom
obchode, alebo v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez
ručný skener

•

zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým
kódom

•

zálohované obaly je možné vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste, bez
ohľadu na to kde na Slovensku bol zálohovaný nápoj zakúpený

•

potvrdenie s výškou zálohov za uplatnené obaly bude možné využiť buď ako
zľavu pri nákupe, alebo si zákazník vypýta naspäť hotovosť

•

malé predajne potravín zapojené do zálohového systému dobrovoľne,
nemusia vracať zákazníkom hotovosť, môžu poskytnúť len zľavu z nákupu.
Zľavu je možné uplatniť len v tom obchode, kde zákazník obaly vrátil

•

do zálohového systému je zaregistrovaných viac ako 2000 odberných miest,
z čoho viac ako tisíc malých predajní po celom Slovensku, ktoré budú
odoberať obaly dobrovoľne

•

prechodné obdobie kedy sa zákazník môže na pulte obchodov stretnúť aj
so starými nezálohovanými plastovými fľašami a plechovkami potrvá
maximálne do 30.6.2022

•

nezálohované obaly - bez symbolu Z-Zálohované nenoste naspäť
do obchodu, vyhadzujte ich do žltej nádoby na triedený zber, tak ako doteraz

Zdroj informácií: Web stránka - Ministerstva životného prostredia SR 3.1.2022
www.minzp.sk

Možnosť vrátenia obalov z plastových fliaš a plechoviek v obci Nižný Hrušov:
Potraviny COOP JEDNOTA NIŽNÝ HRUŠOV – počas februára 2022 bude nainštalovaný výkupný automat
Potraviny CBA BARKÓCI NIŽNÝ HRUŠOV

– od 1.1.2022 výkup pri pokladni

