
Príloha č. 16  

k vyhláške č. 373/2015  Z. z. 

 

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom 
 

A. Výrobky z plastu podľa § 73 ods. 3 písm. a) zákona  

Kód podľa 

colného 

sadzobníka 

Názov výrobku podľa colného sadzobníka 

3916 

Monofil, ktorého akýkoľvek rozmer prierezu presahuje 1 mm, prúty, 

tyčinky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované, 

z plastov: 

3916 10 00 Z polymérov etylénu 

3916 20 00 Z polymérov vinylchloridu 

3916 90 Z ostatných plastov: 

3917 
Rúry, rúrky a hadice, a ich príslušenstvo (napríklad spojky, kolená, 

príruby), z plastov: 

3917 21 Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov etylénu: 

3917 22 Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov propylénu: 

3917 23 Rúry, rúrky a hadice, neohybné  z polymérov vinylchloridu 

3917 29 00 Rúry, rúrky a hadice, neohybné  z ostatných plastov 

3917 31 00 Ohybné rúry, rúrky a hadice s minimálnym tlakom prasknutia 27,6 MPa 

3917 32 00 
Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, 

bez príslušenstva 

3917 33 00 
Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, 

s príslušenstvom 

3917 39 00 Ostatné 

3917 40 00 Príslušenstvo 

3918 

Podlahové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo 

forme dlaždíc; obklady na steny alebo stropy z plastov, definované v 

poznámke 9 k tejto kapitole 

3919 Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky a ostatné ploché tvary, 



Kód podľa 

colného 

sadzobníka 

Názov výrobku podľa colného sadzobníka 

z plastov, tiež vo zvitkoch 

3920 

Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľahčené a 

nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované 

s ostatnými materiálmi 

3921 Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pásy a pásky, z plastov 

3922 

Kúpacie vane, sprchy, výlevky, umývadlá, bidety, záchodové misy, 

sedadlá a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky, 

z plastov 

3924 
Stolový riad, kuchynský riad, ostatné potreby pre domácnosť 

a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov 

3925 Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté 

3926 
Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 

3901 až 3914 

4202 12 50 

Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky, 

aktovky, školské tašky a podobné schránky s vonkajším povrchom 

z tvarovaného plastového materiálu 

4202 22 10 
Kabely a kabelky, tiež so závesným remeňom, vrátane kabeliek bez 

držadla s vonkajším povrchom z plastových fólií 

4202 32 10 
Výrobky druhov nosených obvykle vo vrecku alebo v kabelke 

s vonkajším povrchom z plastových fólií 

4202 92 11 
Cestovné tašky, tašky na toaletné potreby, plecniaky a športové tašky 

a vaky s vonkajším povrchom z plastových fólií 

4202 92 15 Puzdrá na hudobné nástroje s vonkajším povrchom z plastových fólií 

4202 92 19 Ostatné s vonkajším povrchom z plastových fólií 

5607 41 00 Motúz na viazanie alebo balenie z polyetylénu alebo polypropylénu 

5607 50 

Z ostatných syntetických vlákien. Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež 

splietané alebo oplietané a tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo 

oplášťované plastmi alebo kaučukom 

5608 19  Ostatné celkom dohotovené siete z nylonu alebo ostatných polyamidov 



Kód podľa 

colného 

sadzobníka 

Názov výrobku podľa colného sadzobníka 

9403 70 00 Nábytok z plastov 

9503 00 35 Ostatné súpravy stavebníc a stavebnicové hračky z plastov 

9503 00 95 Ostatné z plastov 

9606 21 00 Gombíky z plastov, nepokryté textilným materiálom 

 

 


