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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o.
Článok 1.
Základné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou PolyStar, s.r.o. ako
odberateľom odpadov (ďalej len Odberateľ) a jej klientmi ako pôvodcami, resp. držiteľmi odpadov (ďalej len Pôvodca),
ktorým Odberateľ poskytuje služby na základe uzatvorenej Rámcovej Zmluvy o zbere a preprave odpadov za účelom ich
zneškodnenia alebo zhodnotenia alebo na základe uzatvorenej Rámcovej Zmluvy o zbere a preprave vedľajších živočíšnych
produktov – kuchynského odpadu, separovaných použitých potravinárskych olejov (ďalej len Zmluva).
1.2. Odberateľ je oprávnený podnikať v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a v oblasti nakladania s odpadmi,
vrátane zberu, manipulácie, prepravy a zneškodňovania biologického materiálu. Odberateľ má príslušným orgánom štátnej
správy udelený súhlas na nakladanie s vybranými druhmi odpadov označených katalógovými číslami v zmysle Katalógu
odpadov uvedeného vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR číslo 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v platnom znení.
1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ ) sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi
Odberateľom a Pôvodcom.
1.4. Doplnkami týchto VOP je Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nebezpečný alebo ostatný odpad, Cenník spoločnosti
PolyStar, s.r.o. pre KBO a Cenník pre stavebný odpad a služby s ním spojené (ďalej len „Cenník“).
1.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky tiež upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou PolyStar, s.r.o. ako
zhotoviteľom (ďalej len Zhotoviteľ) a jej klientmi ako pôvodcami, resp. držiteľmi odpadov (ďalej len Objednávateľ), ktorým
Zhotoviteľ poskytuje služby na základe uzatvorenej Zmluvy o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
a o vedení Evidencie na evidenčných listoch odpadov pre pôvodcov odpadov alebo na základe uzatvorenej Zmluvy
o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, resp. na základe iného zmluvného vzťahu (ďalej len Zmluva).
Článok 2.
Výklad pojmov
2.1. Pojmy definované v týchto VOP majú v Zmluve aj v týchto VOP rovnaký význam pokiaľ vo VOP alebo v Zmluve nie je
výslovne uvedené inak.
2.2. Zmluvou sa rozumie:
a) Rámcová Zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia, uzavretá medzi
Odberateľom a Pôvodcom,
b) Rámcová Zmluva o zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov – kuchynského odpadu, separovaných
použitých potravinárskych olejov, uzavretá medzi Odberateľom a Pôvodcom,
c) Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov,
uzavretá medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom,
d) Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, uzavretá medzi Zhotoviteľom
a Objednávateľom.
V Zmluve sú uvedené druhy odpadov, ktoré sú predmetom zberu, prepravy, zneškodnenia alebo zhodnotenia medzi
Odberateľom a Pôvodcom (ďalej len „Dohodnutý odpad“).

2.4. Cenník predstavuje stanovenie cien za služby poskytované Odberateľom Pôvodcovi na základe platnej Zmluvy a to za
nakladanie s dohodnutým poprípade iným odpadom ako aj za ostatné dohodnuté služby. Cenník je prístupný pre Pôvodcu
v sídle Odberateľa alebo na internetovej stránke Odberateľa www.polystar.sk.
2.5. Vzhľadom na upresnenie terminológie Pôvodca je zároveň aj Držiteľom odpadov.
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2.3. Konkrétny aktuálny rozsah druhov odpadov, s ktorými je Odberateľ oprávnený nakladať, je uvedený v rozhodnutiach,
ktoré Odberateľovi vydal orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov. Aktuálne platné rozhodnutia Odberateľa sú zverejnené na internetovej
stránke www.polystar.sk.

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika; tel./fax: 035/ 644 7777; e-mail: polystar@polystar.sk; web: www.polystar.sk

2.6. Pôvodca je v rámci Zmluvného vzťahu odosielateľom nebezpečného odpadu v zmysle § 26 Zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a je povinný plniť si povinnosti odosielateľa v zmysle § 26 ods. 2, 3
a 4 zákona č. 79/2015 Z.z. Pôvodca je zároveň aj Baliacou organizáciou.
Článok 3.
Práva a povinnosti Pôvodcu, resp. Objednávateľa.
3.1. Pôvodca je pôvodca odpadov a je povinný zabezpečiť už na mieste vzniku odpadov triedenie odpadov podľa druhov,
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, zaradenie odpadov podľa katalógových čísiel Európskeho
katalógu odpadov, označovať ich určeným spôsobom a uloženie odpadov v predpísaných uzavretých obaloch tak, aby
nebezpečný odpad spĺňal podmienky na zber a zneškodnenie alebo zhodnotenie v zmysle Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych
zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení neskorších právnych predpisov., v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších právnych
predpisov, Katalógu odpadov uvedeného vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov v znení neskorších právnych predpisov., v zmysle zák. NR SR
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov a v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z.
o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov.
3.2. Pôvodca je povinný každý obal viditeľne označiť katalógovým číslom a svojim obchodným menom. Nebezpečný odpad
je Pôvodca odpadov povinný označiť Identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch ako aj v zmysle Európskej dohody
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

3.4. Pôvodca je povinný Odpad:
a) Orgány a časti tiel zaradiť pod katalógové číslo 18 01 03 – nebezpečný odpad, vzhľadom na povahu odpadu
s potenciálne infekčným rizikom v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR číslo 553/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia,
§ 9 Nakladanie s odpadmi, ods. 5) S odpadom, ktorý tvoria odňaté časti orgánov a tela pacienta, sa nakladá ako s
nebezpečným odpadom.
b) Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany
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3.3. Pôvodca je povinný Odpad označiť nasledovne:
a) Ak Pôvodca zaradí do odpadu kat. číslo 18 01 03 nebezpečný odpad časti alebo orgány tiel zaväzuje sa uskladňovať
tento odpad v špeciálnych nádobách - klinik boxoch a to z dôvodu bezpečnej prepravy, v zmysle Katalógu odpadov
uvedeného vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia
odpadov a vydáva Katalóg odpadov, v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
číslo 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z
hľadiska ochrany zdravia. Na Identifikačný list nebezpečného odpadu, do kolónky č. 7 „Ďalšie údaje“, Pôvodca
odpadov dopíše „Orgány a časti tiel.“
b) Ak Pôvodca zaradí odpad pod kat. číslo 18 01 06 Chemikálie pozostávajúce alebo obsahujúce nebezpečné látky,
vzhľadom na svoju povahu sa zaväzuje uskladňovať odpad vo vhodnej spáliteľnej hrubostennej nádobe, ktorá
vyhovuje Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Na Identifikačný list
nebezpečného odpadu, do kolónky č. 7 „Ďalšie údaje“, Pôvodca odpadov dopíše o akú chemikáliu sa v skutočnosti
jedná, resp. konkrétne akú chemikáliu zaradil pod kat. číslo 18 01 06. Zároveň sa Pôvodca zaväzuje priložiť
k Identifikačnému listu nebezpečného odpadu aj Kartu bezpečnostných údajov (KBU) danej chemikálie. Pôvodca je
povinný pred odberom poslať písomný zoznam chemikálií na sídlo spoločnosti alebo mailom na adresu
polystar@polystar.sk Kým nebude upovedomený o možnosti odberu spoločnosť PolyStar, s.r.o. si vyhradzuje právo
takéto chemikálie neprebrať.
c) Bod b) platí pre všetky katalógové čísla chemikálií ako aj pre odpady, ktoré vzniknú v procese výroby,
d) Ak pôvodcovi vznikne odpad s obsahom omamných a psychotropných látok, je povinný pri odovzdaní uviesť všetky
potrebné náležitosti obsiahnuté vo Vyhláške MZ SR č. 158/2010 Z.z. o náležitostiach knihy omamných látok a o
evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok v platnom znení.
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zdravia, § 9 Nakladanie s odpadmi, ods. 3) Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do spáliteľných
hrubostenných nepriepustných obalov.
3.5. Ak Pôvodca nezabezpečí triedenie, zaradenie, uloženie a označenie odpadov v predpísaných uzavretých obaloch tak,
aby odpad spĺňal podmienky na zber a zneškodnenie alebo zhodnotenie v zmysle Katalógu odpadov uvedeného vo
Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, podľa Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR číslo 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych
zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej
cestnej preprave nebezpečných vecí v znení neskorších právnych predpisov., Odberateľ nie je povinný zabezpečiť
zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov z prevádzky Pôvodcu.
3.6. Odosielateľ odpadov je povinný pred odovzdaním odpadu vykonať preváženie odovzdávaného odpadu a zistenú
hodnotu zapísať do sprievodného listu.
3.7. Nepristúpenie Pôvodcu k triedeniu, zaradeniu a uloženiu odpadov v predpísaných uzavretých a označených obaloch
v zmysle bodov 3.1. – 3.6. je považované za hrubé porušenie ustanovení Zmluvy a VOP.
3.8. Pôvodca sa zaväzuje s poukazom na požiadavky triedenia, zaraďovania a ukladania odovzdávaného Dohodnutého
odpadu v zmysle týchto VOP a príslušných VZPP SR, dodržiavať ust. § 25 ods. 1 zák. NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov, t.j. nezmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom, a tiež
neprimiešavať do odovzdávaného deklarovaného odpadu aj akýkoľvek iný odpad, predovšetkým odpad s obsahom
cytostatík, organických rozpúšťadiel, obalov znečistených škodlivinami, výbušnín a iných tlakových nádob a pod. Porušenie
uvedeného záväzku je považované za hrubé porušenie ustanovení Zmluvy a VOP.
3.9. Pôvodca je povinný vytvoriť pre Odberateľa vhodné podmienky pre plnenie predmetu Zmluvy, najmä mu umožniť
bezproblémový prístup a vstup do objektov a na plochy, kde skladuje v predpísanej forme odpad tak ako je uvedené
v Zmluve alebo vo VOP.

3.11. Pôvodca súčasne prehlasuje, že produkované odpady zo zdravotníckej a veterinárnej starostlivosti pochádzajú z
pracovísk, zaradených príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, najvyššie do druhej kategórie prác
v zmysle Prílohy č. 1 písm. l) k vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO
PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ, pre biologické faktory – kategória prác 2. (Práce, pri ktorých sú
zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 2 alebo skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných
podmienok nešíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia a liečba).
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3.10. Pôvodca, resp. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade využitia služby poskytovanej Odberateľom, resp. Zhotoviteľom
podľa čl. 4 bod 4.3. písm. d) priebežne preukázateľne predkladať Zhotoviteľovi úplné doklady preukazujúce vznik,
zhromažďovanie a iný spôsob nakladania s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ a ktorý bol odovzdaný následne
inému držiteľovi odpadov, ktorým nie je spoločnosť PolyStar, s.r.o., a to najneskôr do 20 dní od odovzdania odpadu
v jednotlivých jeho zazmluvnených prevádzkach podľa skutočného stavu miesta vzniku odpadov, ktoré Objednávateľ
priebežne vyhotovuje a uchováva v aktuálnom kalendárnom roku. Objednávateľ sa zaväzuje, že najneskôr do 15. 1.
nasledujúceho kalendárneho roka zašle zostatok jednotlivých odpadov po 31.12. daného roku, za ktoré sa Ohlásenie
podáva na mieste zhromažďovania (v sklade odpadov) a preukázateľne predloží Zhotoviteľovi všetky úplné doklady
preukazujúce vznik, zhromažďovanie a iný spôsob nakladania s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, resp.
Pôvodca a ktorý bol následne odovzdaný inému držiteľovi odpadov, ktorým nie je spoločnosť PolyStar, s.r.o. za obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka v jednotlivých jeho zazmluvnených prevádzkach podľa skutočného stavu miesta
vzniku odpadov a za ktorý bude Zhotoviteľ podávať za Objednávateľa Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa
§ 4 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 3 vyhl. MŽP č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších právnych predpisov, (ďalej len „Ohlásenie“). V prípade
porušenia týchto záväzkov Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť vyhotoveného Ohlásenia a za prípadnú škodu tým
spôsobenú.
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3.12. Ak by počas platnosti Zmluvy a týchto VOP došlo k zmene právnych predpisov vzťahujúcich sa na triedenie a uloženie
odpadov, Zmluvné strany sa zaväzujú podmienky platnej Zmluvy a týchto VOP prispôsobiť k platným právnym predpisom
a to formou dodatku k Zmluve a vydaním nových VOP.
3.13. Pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sa Pôvodca riadi podľa nariadenia EP
a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených
produktov neurčených na ľudskú spotrebu (ďalej nariadenia EP a Rady č.1069/2009) a nariadenia Komisie č. 142/2011,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.
3.14. Pôvodca, ktorý produkuje vedľajší živočíšny produkt a zasiela ho do zberu a alebo na zhodnotenie alebo
zneškodnenie, uchováva príslušné obchodné doklady - zabezpečenie princípu vysledovateľnosti (podľa čl. 22 nariadenia EP
a Rady č. 1069/2009). Podľa prílohy VIII, kapitoly III, bod 5 nariadenia komisie č. 142/2011 doba uchovávania dokumentácie
o odpadoch je 2 roky; možnosť uchovať kópie dokladov prevádzkovateľom ZSS aj na elektronických nosičoch,
3.15. Pôvodca zabezpečí oddelené odkladanie vedľajšieho živočíšneho odpadu v kontajneroch (uzatvárateľných nádobách)
určených na skladovanie odpadu (napr. typizované obaly, nádoby, kontajnery dodávané Odberateľom, obchodníkom alebo
sprostredkovateľom odpadu). Za obaly, ktoré nie sú od spoločnosti PolyStar, s.r.o. spol. PolyStar, s.r.o. nezodpovedá.
Za premiestňovanie odpadu z nádob Držiteľa odpadu do nádob spol. PolyStar, s.r.o. zodpovedá a je povinný vykonať
Držiteľ. Nepremiestnenie odpadu Držiteľom sa považuje za hrubé porušenie Zmluvy. Podľa prílohy VIII, kapitoly II ods. 2
nariadenia Komisie (ES) č.142/2011 musia byť kontajnery označené „neurčené na ľudskú spotrebu“. Označenie musí byť
nezmazateľné - zelenou farbou s vysokým obsahom modrej, aby sa zabezpečilo jasné odlíšenie od ostatných farieb.
Článok 4.
Práva a povinnosti Odberateľa.
4.1. Odberateľ je povinný plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy a VOP s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými
a účinnými VZPP SR za odplatu stanovenú v Cenníku.
4.2. Odberateľ podľa príslušných vykonávacích predpisov vydá Pôvodcovi potvrdenie o zbere odpadov alebo obchodný
doklad za servisný poplatok v zmysle Cenníka.
4.3. Odberateľ, Zhotoviteľ poskytne Pôvodcovi, resp. Objednávateľovi na základe písomnej alebo mailovej žiadosti, resp.
uzavretej príslušnej Zmluvy aj nasledovné služby za odplatu stanovenú v Cenníku:
a) dodanie obalov, resp. boxov na odpad
b) konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
c) poskytnutie informácií o zmenách v legislatíve v oblasti odpadov
d) vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 4 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších právnych predpisov a v zmysle vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v znení neskorších právnych predpisov.na základe Pôvodcom, resp. Objednávateľom predložených
úplných dokladov preukazujúce vznik, zhromažďovanie a iný spôsob nakladania s odpadom podľa bodu 3.10
e) iné dohodnuté služby.
4.4. Odberateľ poskytne Pôvodcovi službu podľa čl. 4 bod 4.3. písm. d) na základe samostatného Zmluvného vzťahu.

4.6. Odberateľ je oprávnený vykonávať náhodnú kontrolu prevzatých odpadov od Pôvodcu na mieste na to vhodnom. Ak
má Odberateľ dôvodné podozrenie už pred prevzatím odpadu, že zhromaždený odpad nie je Dohodnutým odpadom, resp.
Dohodnutý odpad je zmiešaný s iným nevhodným odpadom, je oprávnený odmietnuť prevzatie odpadu. Toto sa považuje
za dôvodné odmietnutie prevzatia Dohodnutého odpadu. Dôvodné odmietnutie prevzatia Dohodnutého odpadu
Odberateľom sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností Odberateľa. V prípade, ak dôjde k dôvodnému
odmietnutiu prevzatia Dohodnutého odpadu Odberateľom má sa za to, že Odberateľ si splnil svoje zmluvné povinnosti,
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4.5. Odberateľ je oprávnený bez súhlasu Pôvodcu plniť svoje záväzky voči nemu pomocou tretej osoby, ktorá je pri zbere
odpadu povinná Pôvodcovi preukázať poverenie poskytnuté Odberateľom na výkon predmetných činností, pričom
Odberateľ zodpovedá za činnosť týchto tretích osôb tak, ako by túto činnosť vykonal sám, len v prípade, že boli
Odberateľom písomne poverené činnosť podľa Zmluvy alebo týchto VOP vykonávať.
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avšak Pôvodca nedisponoval žiadnym Dohodnutým odpadom vhodným na zber, manipuláciu, prepravu, zneškodnenie
alebo zhodnotenie odpadu a Pôvodcovi bude vyfakturovaná dohodnutá paušálna platba.
4.7. Dôvodným odmietnutím prevzatia Dohodnutého odpadu je aj neplnenie si povinností Pôvodcu v zmysle bodov 3.1. –
3.15.
4.8. Dôvodné odmietnutie prevzatia a prepravy nevhodného odpadu v zmysle bodu 4.6. VOP sa nepovažuje za omeškanie
Odberateľa s plnením záväzkov podľa Zmluvy a VOP.
4.9. Odberateľ je oprávnený žiadať od Pôvodcu náhradu nákladov v prípade dôvodného odmietnutia prevzatia
Dohodnutého odpadu za cestu k Pôvodcovi podľa Cenníka a v zmysle bodu 10.3. písmeno a), v ktorej sú zahrnuté okrem
iného náklady na pohonné látky, čas zamestnanca, úkony smerujúce k náprave povinností Pôvodcu a k riadnemu plneniu
Zmluvy.
4.10. Ak Odberateľ kontrolou zistí nevhodný odpad až po jeho prevzatí, je oprávnený bez súhlasu Pôvodcu a na jeho
náklady zabezpečiť odvoz alebo iný vhodný spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia nevhodného odpadu. V takom
prípade má Odberateľ voči Pôvodcovi nárok na náhradu nákladov, ako aj na náhradu spôsobenej škody v zmysle bodu
10.3. písmeno a).
4.11. Odberateľ bude pre nakladanie s odpadmi voliť optimálny spôsob, ktorý bude rešpektovať zákonné normy na
ochranu životného prostredia.
4.12. Odberateľ zodpovedá a znáša sankcie uložené Pôvodcovi príslušnými kontrolnými orgánmi štátnej správy na úseku
odpadového hospodárstva do výšky platieb, ktoré obdržal od Pôvodcu za obdobie 2 mesiacov predchádzajúcich uloženiu
sankcie, ak sa preukáže príčinná súvislosť medzi vyrubenými sankciami a zavineným porušením povinností Odberateľom,
ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy alebo platných a účinných VZPP SR na úseku odpadového hospodárstva, pri plnení jeho
povinností podľa Zmluvy, pričom je Odberateľ povinný nahradiť len skutočnú škodu a nie aj ušlý zisk.
4.13. Odberateľ nezodpovedá za sankcie uložené Pôvodcovi za porušenie platných a účinných právnych predpisov na
úseku odpadového hospodárstva v nasledujúcich prípadoch:
a) havárie na strojno - technickom zariadení,
b) porušenia platných a účinných VZPP SR na úseku odpadového hospodárstva zo strany pracovníkov Pôvodcu, ak sa
týkalo ich povinností, o ktorých mohli alebo mali vedieť
c) porušenia platných a účinných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ktoré bolo zistené
pracovníkmi Odberateľa v priestoroch do ktorých nemajú prístup,
d) závady, na ktoré boli pracovníci Pôvodcu upozornení
e) porušenia záväzku pôvodcu podľa čl. 3 bod 3.8. – 3.15.
4.14. Odberateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky zákonné podmienky pre nakladanie s Dohodnutými odpadmi Pôvodcu.
4.15. Odberateľ v rámci plnenia svojich povinností zabezpečí zaškolenie vlastných zamestnancov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a nesie zodpovednosť, ktorá mu vyplýva z postavenia zamestnávateľa. Odberateľ prehlasuje, že
všetci jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávať prácu v priestoroch Pôvodcu, dostali potrebné informácie a pokyny na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platné pre činnosti, ktoré budú vykonávať, najmä informácie podľa
platných a účinných VZPP SR z oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odberateľ je povinný zabezpečiť pre svojich
zamestnancov vhodný pracovný odev a predpísané ochranné pomôcky .

4.17. Odberateľ, vykonávajúci nakladanie, zber, prepravu alebo spracovanie odpadu zabezpečí, aby pri preprave
k vedľajšiemu živočíšnemu odpadu bol priložený obchodný doklad (vzor obchodného dokladu je uvedený v prílohe č. 1
vyhlášky MP a RV SR č.148/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní
vedľajších živočíšnych produktov a použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely - „Obchodný
doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty - materiál kategórie 3 NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“ (viď príloha
- vzoru dokladu). Obchodný doklad je vyhotovený v troch výtlačkoch (1 originál a 2 kópie).
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4.16. Odberateľ bude používať pri svojich činnostiach zariadenia, prístroje a prostriedky, ktoré nebudú znečisťovať,
ohrozovať a poškodzovať životné prostredie nad mieru, ktorú povoľujú platné a účinné VZPP SR.
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4.18. Odberateľ, ktorý prepravuje alebo prijíma vedľajší živočíšny produkt, uchováva záznamy o zásielkach a príslušné
obchodné doklady - zabezpečenie princípu vysledovateľnosti (podľa čl. 22 nariadenia EP a Rady č. 1069/2009). Podľa
prílohy VIII, kapitoly III, bod 5 nariadenia komisie č. 142/2011 doba uchovávania dokumentácie o odpadoch je 2 roky;
možnosť uchovať kópie dokladov prevádzkovateľom ZSS aj na elektronických nosičoch.
4.19. V prípade, ak Pôvodca nedisponuje žiadnym Dohodnutým odpadom vhodným na zber, manipuláciu, prepravu,
zneškodnenie alebo zhodnotenie v čase zberu Odberateľom podľa podmienok dohodnutých v Zmluve, Odberateľ podľa
príslušných vykonávacích predpisov zaznamená žiadny odpad a Pôvodcovi bude vyfakturovaná paušálna platba v zmysle
Zmluvných podmienok a v zmysle týchto VOP a Cenníka, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Článok 5.
Cena za dohodnuté služby a platobné podmienky
5.1. Cena, ktorú sa Pôvodca zaväzuje zaplatiť Odberateľovi za vykonané dohodnuté služby podľa Zmluvy pozostáva z ceny
podľa platného Cenníka a od skutočného množstva prevzatého Dohodnutého odpadu. Cena je stanovená dohodou
v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.
5.2. K odplate podľa bodu 5.1. tohto článku VOP Odberateľ pripočíta DPH podľa platného zákona o DPH, ktorú sa Pôvodca
zaväzuje zaplatiť. Odberateľ je oprávnený účtovať DPH podľa platných a účinných príslušných VZPP SR v čase poskytnutia
služby.
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ, resp. Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne zmeniť ceny za vykonávané
dohodnuté služby a VOP k 01.11. toho ktorého roka. Odberateľ, resp. Zhotoviteľ oznámi nové ceny za vykonávanie
dohodnutých služieb Pôvodcovi, resp. Objednávateľovi a nové VOP najneskôr k 10.10. toho ktorého roka spôsobom
uvedeným v bode 10.6, zverejnením oznamu na svojej webovej stránke. Ak Pôvodca, resp. Objednávateľ nesúhlasí
s poskytovaním dohodnutých služieb za nové ceny alebo nesúhlasí s novým znením VOP, je oprávnený Zmluvu písomne
vypovedať. Výpoveď je povinný doručiť Odberateľovi, resp. Zhotoviteľovi najneskôr do 25.10. toho ktorého roka. Ak
Pôvodca, resp. Objednávateľ vypovie Zmluvu v súlade s týmto bodom VOP, výpoveď je účinná k 31.10. toho ktorého roka.
Na výpoveď podľa tohto článku VOP sa ustanovenia ostatných bodov VOP o výpovednej lehote nevzťahujú.
5.4. Odberateľ je ďalej oprávnený jednostranne zvýšiť ceny za vykonávané dohodnuté služby, ak v priebehu
predchádzajúcich štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov vzrastú náklady Odberateľa za vykonávanie
dohodnutých služieb o viac ako 10% oproti cenám v zmysle aktuálne platného cenníka. Odberateľ je povinný oznámiť
Pôvodcovi nové ceny najneskôr 20 dní pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nového Cenníka a to spôsobom
uvedeným v bode 10.6. Ak Pôvodca nesúhlasí s poskytovaním dohodnutých služieb za nové ceny, je oprávnený Zmluvu
písomne vypovedať. Výpoveď je povinný doručiť Odberateľovi najneskôr 1 deň pred dňom nadobudnutia platnosti
a účinnosti nového Cenníka. Ak pôvodca vypovie Zmluvu v súlade s týmto bodom VOP, výpoveď je účinná k poslednému
dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola odberateľovi doručená. Na výpoveď podľa tohto článku VOP sa ustanovenia
ostatných bodov VOP o výpovednej lehote nevzťahujú.
5.5. Platnosť Cenníka je stanovená na dobu neurčitú. Cenník stráca platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a
účinnosti nového Cenníka.

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Pôvodca je povinný zaplatiť faktúru v lehote splatnosti stanovenej vo faktúre. Za riadne
a včas uhradenú faktúru sa považuje pripísanie fakturovanej peňažnej čiastky identifikovanej variabilným symbolom
uvedeným na faktúre na účet Odberateľa v lehote splatnosti podľa prvej vety tohto bodu VOP. Neuhradenie fakturovanej
sumy v lehote splatnosti faktúry sa považuje za hrubé porušenie Zmluvy a týchto VOP. Platobný styk Zmluvných strán môže
byť vykonávaný bezhotovostne prostredníctvom ich peňažných ústavov alebo vkladom hotovosti na účet Odberateľa.
V prípade, ak Pôvodca vykoná úhradu vkladom hotovosti na účet Odberateľa, Odberateľ má právo dofakturovať Pôvodcovi
poplatok strhnutý Odberateľovi jeho bankou za vklad hotovosti v zmysle platného Cenníka.
5.8. V prípade omeškania Pôvodcu s úhradou splatnej faktúry je Pôvodca povinný zaplatiť Odberateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% denne zo sumy, s ktorou je v omeškaní. Zaplatením Zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť Pôvodcu nahradiť
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5.6. Pôvodca sa zaväzuje zaplatiť cenu služieb, prípadne inú úhradu v zmysle Zmluvy alebo VOP spolu s DPH na základe
faktúry vystavenej Odberateľom. Lehota splatnosti faktúry je 20 dní odo dňa jej vystavenia.
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Odberateľovi škodu, ktorá vznikla v dôsledku omeškania. Popri Zmluvnej pokute má Odberateľ právo uplatňovať voči
Pôvodcovi zaplatenie zákonného úroku z omeškania v zmysle § 369 Obch. zákonníka.
5.9. Faktúra vystavená Odberateľom musí obsahovať náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Oprávnené
námietky k faktúre je Pôvodca povinný oznámiť Odberateľovi v lehote jej splatnosti, na námietky podané po dobe
splatnosti Odberateľ nie je povinný prihliadnuť. Podanie námietok voči faktúre včas podľa predošlej vety má za následok
odklad splatnosti faktúry len ak s tým Odberateľ vysloví písomný súhlas.
5.10. V prípade, ak Pôvodca neuhradí Odberateľovi splatnú faktúru ani do 20 dní odo dňa jej splatnosti, Odberateľ je
oprávnený zaslať Pôvodcovi upomienku s výzvou na zaplatenie a poplatok za upomienku v cene v zmysle Cenníka
vyfakturovať Pôvodcovi. Odberateľ je oprávnený postupovať takto každých ďalších 20 dní omeškania Pôvodcu so
zaplatením splatnej faktúry. Pôvodca sa zaväzuje vyfakturovanú sumu zaplatiť Odberateľovi v lehote splatnosti faktúry.
Právo Odberateľa na zákonný úrok z omeškania a dohodnutú zmluvnú pokutu pre prípad omeškania so zaplatením splatnej
faktúry týmto nie je dotknuté.
5.11. Pri neuhradení fakturovanej sumy v lehote splatnosti faktúry, ďalší zber odpadu nebude zo strany Odberateľa
realizovaný a to až do doby, kým Pôvodca neuhradí fakturovanú dlžnú sumu, úrok z omeškania a zmluvnú pokutu.
Článok 6.
Dôsledky porušenia povinností Pôvodcu
6.1. Odberateľ je oprávnený požadovať od Pôvodcu, resp. Držiteľa zaplatenie Zmluvnej pokuty od 500,- EUR do 5.000,EUR v prípadoch porušenia povinností Pôvodcu, resp. Držiteľa podľa rozsahu porušenia uvedených v čl. 3 – Práva a
povinnosti Pôvodcu, bodoch 3.1. až 3.15 týchto VOP a to za každé porušenie jednotlivej povinnosti. Pôvodca, resp. Držiteľ
je povinný v prípadoch porušenia svojich povinností zaplatiť Odberateľovi dohodnutú zmluvnú pokutu za každé jednotlivé
porušenie bez ohľadu na to, či Odberateľovi z tohto porušenia vznikla škoda.
6.2. Odberateľ má popri Zmluvnej pokute voči Pôvodcovi, resp. Držiteľovi nárok aj na náhradu škody spôsobenej
porušením povinností Pôvodcu, resp. Držiteľa a to v plnej výške. Za škodu sa považuje aj vyrubenie pokuty alebo uloženie
sankcie rôzneho druhu Odberateľovi akýmkoľvek správnym alebo kontrolným orgánom, ak sa preukáže príčinná súvislosť
medzi vyrubenou pokutou resp. uloženou sankciou a porušením povinností Pôvodcu, resp. Držiteľa.
6.3. Odberateľ je oprávnený v prípade porušenia povinností Pôvodcu, resp. Držiteľa požadovať od Pôvodcu, resp. Držiteľa
aj zaplatenie nákladov na dodatočné prebalenie, označenie odpadu a dodatočné zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu
Pôvodcu, resp. Držiteľa v zmysle Cenníka.
Článok 7.
Zánik Zmluvy

7.1. Zmluva môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi:
a) výpoveďou
b) odstúpením od Zmluvy
c) nemožnosťou plnenia
d) dohodou účastníkov
e) zánikom niektorého z účastníkov bez právnych nástupcov

7.3. Vypovedať Zmluvu môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú
formu. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Pre doručovanie výpovede
platia ustanovenia pre doručovanie podľa bodu 10.1. VOP. V prípade, ak Pôvodca, resp. Objednávateľ vypovie Zmluvu pred
uplynutím 8 (slovom ôsmich) kalendárnych mesiacov od začiatku účinnosti Zmluvy, Odberateľovi, resp. Zhotoviteľovi
vzniká voči Pôvodcovi, resp. Objednávateľovi nárok na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške podľa Cenníka, uplatnením
zmluvnej pokuty nie je však dotknuté právo na náhradu škody. Pôvodca, resp. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa na
základe riadne vystavenej faktúry uhradiť Odberateľovi, resp. Zhotoviteľovi Zmluvnú pokutu najneskôr do 14 dní odo dňa
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7.2. Zánik Zmluvy môže Odberateľ oznámiť príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo príslušnému
Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
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vystavenia faktúry. Pôvodca, resp. Objednávateľ môže vypovedať Zmluvu aj v zmysle bodu 5.3. a 5.4. VOP. Pri výpovedi
Pôvodcu, resp. Objednávateľovi podľa bodu 5.3. a 5.4. VOP nebude voči Pôvodcovi, resp. Objednávateľovi uplatnená
Zmluvná pokuta podľa tohto bodu. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľom, resp. Zhotoviteľom vyfakturované služby
fakturované vopred Pôvodcovi, resp. Objednávateľovi, sa v prípade výpovede ktorejkoľvek Zmluvnej strany v priebehu
fakturovaného obdobia alikvotne nevracajú a celá vopred vyfakturovaná suma bude použitá Odberateľom, resp.
Zhotoviteľom na dokončenie a archivovanie už realizovaných prác a služieb.
7.4. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade hrubého porušenia Zmluvy a týchto VOP Pôvodcom. Účinky
odstúpenia nastávajú doručením písomného odstúpenia alebo dňom oznámenia o odstúpení od Zmluvy (ďalej ako
Odstúpenie) druhej Zmluvnej strane. Pre doručovanie Odstúpenia platia ustanovenia pre doručovanie podľa bodu 10.1.
VOP.
7.5. Za nemožnosť plnenia sa považuje, ak Odberateľ svoj záväzok nemôže splniť v dôsledku zmeny právnych predpisov,
ktoré zakazujú alebo podstatným spôsobom obmedzujú vykonávanie dohodnutých činností podľa Zmluvy alebo vyžadujú
osobitné povolenie, prípadne vedú ku zmene podmienok nakladania s Dohodnutým odpadom, v dôsledku ktorej dochádza
k sťaženiu plnenia záväzku Odberateľa podľa Zmluvy, prípadne umožňuje plniť len pri neprijateľne zvýšenom úsilí alebo pri
neprijateľnom zvýšení nákladov, s ktorými sa v dobe uzavretia Zmluvy nepočítalo. Povinnosť Odberateľa vykonávať
dohodnuté činnosti podľa Zmluvy zaniká dňom, kedy nastala nemožnosť plnenia, o čom Odberateľ bezodkladne informuje
Pôvodcu. Zmluva zaniká doručením písomného oznámenia Odberateľa o nemožnosti plnenia na jeho strane a pre
doručovanie, resp. oznámenie tejto skutočnosti platia ustanovenia pre doručovanie podľa bodu 10.1. VOP.
7.6. Dohoda Zmluvných strán o zániku Zmluvy vyžaduje súhlas obidvoch Zmluvných strán vyjadrený v písomnej forme.
Zmluva zaniká dňom, ktorý je v dohode označený ako deň zániku, a ak v dohode takýto dátum nie je uvedený, Zmluva
zaniká dňom podpísania dohody o zániku Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.
7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že po zániku Zmluvy si svoje vzájomné záväzky vysporiadajú splnením svojich povinností
v zmysle Zmluvy a VOP, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Článok 8.
Obchodné tajomstvo
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré pri vzájomných jednaniach získajú o obchodných záležitostiach
Zmluvného partnera, sú považované za obchodné tajomstvo a zaväzujú sa, že ich neposkytnú tretím osobám a to ani po
skončení tejto Zmluvy.
8.2. Pôvodca nesmie zverejňovať žiadne informácie týkajúce sa spôsobu plnenia predmetu Zmluvy bez písomného súhlasu
Odberateľa.
Článok 9.
Príslušné právo a rozhodovanie sporov
9.1. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky, pričom Zmluvné strany
rešpektujú skutočnosť, že ich Zmluvný vzťah založený a upravený Zmluvou a VOP sa riadi v zmysle § 261 alebo v zmysle §
262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z.z. ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými VZPP SR.

Článok 10.
Osobitné a záverečné ustanovenia
10.1. Ak Zmluva alebo VOP výslovne nevyžadujú pre vzájomnú komunikáciu Zmluvných strán písomnú formu, možno
komunikovať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade písomnej komunikácie (vrátane úkonov smerujúcich k ukončeniu
Zmluvy) doručovanej prostredníctvom doručovateľa (napr. pošty), alebo poverenej osoby sa zásielka považuje za
doručenú: 1.) dňom doručenia pôvodcovi alebo inej osobe splnomocnenej na preberanie jeho zásielok, prípadne osobe
spôsobilej na právne úkony, pôsobiacej na tej istej adrese a ochotnej obstarať odovzdanie zásielky pôvodcovi , 2.) dňom
odmietnutia prevzatia zásielky, 3.) v prípade nedoručenia, ak bola zásielka doručovaná na adresu Pôvodcu uvedenú
v Zmluve alebo na poslednú adresu, ktorá bola po uzatvorení Zmluvy písomne oznámená druhej Zmluvnej strane ako nová
adresa na doručovanie, tretím dňom po preukázateľnom podaní zásielky na pošte. Písomnosť doručovaná Pôvodcovi
IČO: 36 552 119; DIČ: 2021726894; IČ DPH: SK 2021726894; č. účtu: 2928909106 /1100; IBAN: SK86 1100 0000 0029 2890 9106; SWIFT: TATRSKBX;
banka: TATRA BANKA a.s. Nové Zámky; Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro vložka č. 13799/N.
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9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti so Zmluvou budú prednostne riešené
mimosúdnou cestou a to vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou, Zmluvné
strany sú oprávnené riešiť spor v zmysle platných VZPP SR.
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v zmysle tohto bodu VOP sa považuje za doručenú, aj keď sa Pôvodca o doručovaní písomnosti nedozvedel alebo sa
v mieste doručovania nezdržoval. Dňom doručenia podľa predošlej vety je tretý deň po preukázateľnom podaní zásielky
na pošte.
10.2. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o zmenách údajov uvedených v záhlaví Zmluvy,
v prípade porušenia tejto povinnosti Pôvodcom Odberateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú škodu.
10.3. Pôvodca sa zaväzuje, bezodkladne na požiadanie Odberateľa, uhradiť mu akékoľvek škody a akékoľvek náklady
(hotové výdavky, cestovné atď.), vrátane nákladov na právne zastupovanie Odberateľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti:
a) s porušením akejkoľvek povinnosti Pôvodcu voči Odberateľovi alebo
b) s riešením sporov medzi Pôvodcom a Odberateľom, najmä v súvislosti s vymáhaním splatných pohľadávok
(vrátane súdnych a správnych poplatkov a ďalších nákladov spojených so súdnym či mimosúdnym vymáhaním
pohľadávok) alebo
c) so súdnym, správnym alebo mimosúdnym konaním, ktorého sa Odberateľ zúčastní z dôvodu porušenia VZPP SR,
VOP alebo podmienok uvedených v Zmluve zo strany Pôvodcu.
10.4. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo
VOP stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, nebude to mať dopad na platnosť a vykonateľnosť
ostatných ustanovení Zmluvy a VOP. Odberateľ môže v dobrej viere rokovať o nahradení neplatného alebo
nevykonateľného ustanovenia Zmluvy alebo VOP takým ustanovením, ktoré čo najviac vyjadruje zmysle a účel
ustanovenia, ktoré bolo vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné alebo postupuje podľa bodu 10.7. VOP.
10.5. Odberateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena alebo doplnenie VOP sa považuje za zmenu
Zmluvných podmienok Odberateľa. Odberateľ oznamuje zmenu VOP v závislosti od skutočnosti, či zmena alebo doplnenie
VOP bude alebo nebude predstavovať podstatnú zmenu Zmluvných podmienok pre Zmluvné strany. Zmenou Zmluvných
podmienok však nie je ich úprava, ktorá je vyvolaná zmenou VZPP SR, pokiaľ svojím obsahom alebo rozsahom nepresahuje
rámec ustanovený zmenou takéhoto právneho predpisu.
10.6. Odberateľ je povinný oznámiť Pôvodcovi podstatnú zmenu Zmluvných podmienok, ktorá sa podľa rozhodnutia
Odberateľa má týkať Pôvodcu a to prostredníctvom internetovej stránky Odberateľa www.polystar.sk alebo iným
vhodným spôsobom podľa úvahy Odberateľa najneskôr v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorý takéto podstatné
zmeny Zmluvných podmienok nadobudnú účinnosť. Podstatnou zmenou Zmluvných podmienok sa na účely VOP rozumie
taká zmena Zmluvy, VOP alebo Cenníka, ktorá má za následok priame zvýšenie ceny služieb, ktoré Pôvodca podľa Zmluvy
využíva alebo ktorá bude mať za následok objektívne obmedzenie práv Pôvodcu, objektívne zhoršenie právneho
postavenia Pôvodcu alebo rozšírenie jeho povinností nad rámec povinností výslovne dohodnutých v Zmluve alebo VOP. Za
podstatnú zmenu Zmluvných podmienok sa nepovažuje zmena, ktorá spĺňa kritériá podľa predchádzajúcej vety, ktorá však
vzhľadom na svoj rozsah a/alebo nevýznamný dopad na postavenie Pôvodcu v príslušnom zmluvnom vzťahu
k Odberateľovi nemá charakter podstatnej zmeny a to aj z toho dôvodu, že sa možno oprávnene domnievať, že Pôvodca
by Zmluvu uzavrel aj v prípade, ak by bol vopred oboznámený s takouto zmenou Zmluvných podmienok. Informácie o
všetkých ostatných zmenách Zmluvných podmienok, ktoré nemajú charakter podstatnej zmeny Zmluvných podmienok, je
Odberateľ povinný sprístupniť Pôvodcovi najneskôr v prvý deň ich platnosti a účinnosti na internetovej stránke Odberateľa
www.polystar.sk. Zmenu podmienok poskytovania služieb dohodnutých v Zmluve alebo VOP, ktoré sú uvedené v Cenníku,
je Odberateľ oprávnený vykonať jednostrannou zmenou ustanovení Cenníka, pričom pre oznamovanie týchto zmien
Pôvodcovi platia primerane ustanovenia tohto bodu. Heslo k získaniu zmien Zmluvných podmienok uvedených na
internetovej stránke www.polystar.sk je uvedené v Zmluve, uzatvorenej medzi Pôvodcom a spol. PolyStar, s.r.o. ako
Odberateľom.

10.8. Tieto VOP sa primerane vzťahujú aj na všetky dodatky k Zmluve s prihliadnutím na ich obsah a účel.
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10.7. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy ako aj iné
dohody, ktoré boli uzatvorené medzi Odberateľom a Pôvodcom pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími
VOP, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvy podľa týchto VOP. Všetky
odkazy v Zmluve, ktoré odkazovali na všeobecné obchodné podmienky Odberateľa, odkazujú na tieto VOP, pokiaľ nie je
výslovne dohodnuté inak.

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika; tel./fax: 035/ 644 7777; e-mail: polystar@polystar.sk; web: www.polystar.sk

10.9 Tieto VOP v plnom rozsahu nahradzujú doteraz platné a účinné VOP. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
01.10.2018.
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