
94. KAPITOLA 
NÁBYTOK; POSTEĽOVINY, MATRACE, MATRACOVÉ PODLOŽKY, VANKÚŠE A PODOBNÉ 

VYPCHATÉ POTREBY; SVIETIDLÁ A OSVETĽOVACIE ZARIADENIA INDE NEŠPECIFIKOVANÉ 
ANI NEZAHRNUTÉ; SVETELNÉ REKLAMY, SVETELNÉ ZNAKY A ZNAČKY, SVETELNÉ 

OZNAMOVACIE TABULE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY 
 

Lôžko pre mačky 
Zasadnutie: 445. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (marec 2008) 
  
Opis: Mäkké lôžko pre mačky, ktorého vonkajšie bočné steny sú zhotovené z pleteniny (100% 

polyester), s priemerom 59 cm, s vypchanými okrajmi (výška 16 cm) a odnímateľným 
vnútorným vankúšom. 

  
Odôvodnenie: Podstatný charakter výrobku je daný odnímateľným vankúšom, ktorý tvorí podobný výrobok 

posteľovinám a podobným výrobkom PHS 9404. Výrobok sa nemôže považovať za nábytok 
v zmysle PHS 9403, keďže podstatný charakter výrobku je daný odnímateľným vankúšom 
a následne sa preto musí zatriediť do PHS 9404 podľa všeobecných pravidiel 1 a 6 na 
interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. 

  
Zatriedenie: PHS 9404 (posteľoviny a podobné výrobky)  
  
 

 
Poznámky:  
 
 
 

Výrobok tzv. „hotová posteľ (Ready-bed)“ 
Zasadnutie: 453. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (jún 2008) 
  
Opis: Súprava na predaj v malom, obsahujúca: 

- nafukovací matrac zhotovený z plastovej fólie, 
- plastová pumpička na nafúknutie matraca, 
- textilný spací vak pozostávajúci z dvoch častí: 

– jedna časť s otvorom na jednej strane, do ktorej sa vkladá matrac pred jeho 
nafúknutím, raz nafúknutý matrac je presne prispôsobený vnútrajšku tejto časti 
vaku, 

– druhá časť tvoriaca hornú časť vaku, ktorá zakrýva dieťa, 
- textilné vrecko s rukoväťami na uskladnenie prenášaného vyššie uvedeného výrobku.  

  



Odôvodnenie: Spací vak dáva súprave podstatný charakter, keďže poskytuje teplo a pohodlie počas spania, 
dá sa použiť bez nafukovacieho matraca, zatiaľ čo nafukovací matrac sa pravdepodobne nedá 
použiť bez spacieho vaku. Okrem toho, spací vak obaľuje celý matrac a dieťa je v kontakte len 
so spacím vakom. Ak zvážime, že spací vak je posteľovinou a podobným výrobkom, 
vypchávaným alebo vnútri vyloženým akýmkoľvek materiálom, súprava by sa mala zatriediť do 
PHS 9404 podľa všeobecných pravidiel 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej 
nomenklatúry. 

  
Zatriedenie: PpKN 9404 30 00 (spacie vaky) 
  
 

       
Poznámky:  

 
 
Posteľná súprava pre dojčatá 
Zasadnutie: 453. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (jún 2008) 
  
Opis: Súprava na predaj v malom obsahujúca: 

- obliečku na vankúš, 
- perinku, 
- plachtu, 
- ľahkú prikrývku a  
- vypchávaný „chránič proti nárazom“ - s rozmermi približne 4,20 m x 0,25 m, zhotovený 

z troch vrstiev, dve vonkajšie vrstvy sú z bavlnenej tkaniny a stredná vrstva tvoriaca 
vnútornú výplň je zo syntetickej vaty. 

  
Odôvodnenie: Súprave dáva podstatný charakter chránič proti nárazom kvôli príslušnej konečnej úprave 

a pretože sa použilo naň viac materiálu ako na ostatné komponenty súpravy. Ak zvážime, že 
chránič proti nárazom je posteľovinou a podobným výrobkom, vypchávaným alebo vnútri 
vyloženým akýmkoľvek materiálom, súprava by sa mala zatriediť do PHS 9404 podľa 
všeobecných pravidiel 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. 

  
Zatriedenie: PpKN 9404  90 90 (ostatné posteľoviny a podobné výrobky, vypchávané alebo vnútri 

vyložené akýmkoľvek materiálom)  
  
 

   
Poznámky:  
 
 



Matracový chránič 
Zasadnutie: 469. zasadnutie Sekcie tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex – textilný 

sektor (marec 2009) 
  
Opis: Prešívaný matracový chránič, zhotovený z troch textilných vrstiev, dve vonkajšie vrstvy sú 

z bavlnenej tkaniny, stredová vrstva je zo syntetickej vaty, ktorá tvorí vnútornú výplň. Všetky tri 
vrstvy sú spolu zošité. Výrobok je dookola olemovaný širokým textilným pásom s elastickým 
zakončením, ktorý slúži na upevnenie k matracu. 

  
Odôvodnenie: Výrobok je podobný posteľovinám a podobným výrobkom, vypchávaným alebo vnútri 

vyloženým akýmkoľvek materiálom (pretože predovšetkým je to prešívaný výrobok, ktorý chráni 
matrac, poskytuje dodatočné pohodlie a býva pokrytý posteľnou plachtou, preto nie je 
v priamom kontakte s pokožkou) a preto je zatriedený do PHS 9404 podľa všeobecných 
pravidiel 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. 

  
Zatriedenie: PpKN 9404  90 90 (ostatné posteľoviny a podobné výrobky, vypchávané alebo vnútri 

vyložené akýmkoľvek materiálom)  
  
 

   
Poznámky:  
 


