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Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za ůČelom icfl zneškoclnenia alebo zhodnotenia

Č. 2203033331
(ďalej len „Zniluva“)

uzatvorená podľa ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonnika medzi zrnluvnými stranami:

Odberatel‘ odpadov: Póvodca odpadov:
PolyStar, s.r.o. Centrum pomoci Kalná no.
Slovenská 13 A, 94001 Nové Zámky SNP 469/44,93532 Kalná nad Hronom
iČo: 36552 119; DIČ:2021726894 iČo: 45742812 DIČ: 2024046112
IČ DPH: SK2021726894 lČ DPH:
‚BAN: SK86 110000000029 2890 9106 ‚BAN: SK97 7500 0000 0040 1985 4549
Číslo účtu: 2928909106/1100 SWIFT: TATRSKBX Číslo účtu: 401985454917500 SWIFT: CEKOSKBX
Název banky: TATRA BANKA as. Názov banky: Československá obchodná banka, as.
Zapisaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 13799/N Zapísaný v OR SR
Zastúpený: MUDr. Stanislav Starzyk, CSc. — konater Zastúpený/i:
tel.: 035/ 644 7777 Mgr. Ivana Tóthová - riaditelka
mail polystar~polystar sk web‘ ww~ polystor sk Kontaktná osoba:

Mgr. Ivana Tóthová, +421 948 073 770, cenLiuiii.puinoci@kalna.eu
(ďaiej len „Zmluvné strany‘)

Čiánok I. Predmet Zmluvy
11 Odberateľ odpadov (cfalej len ‚.Odberatel“) sa zavázuje poskytovat Póvodcovi odpadov, ako držiteľovi odpadov, (dale) len

‚Póvodca“) služby spočlvajúce v zbore a preprave odpadov za účelem ich zneškodnenia alebo zhodnotenia za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve a za podmienok stanovených Všeobecnými obchodnými podmienkami Odberateľa (d‘alej len
„VOP1.

1 2 Póvodca sa zavázuje za poskytnuté služby zaplatit Odberatel‘ovi cenu dohodnutú podia tejto Zmluvy a podIa Cennika
spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nebezpečný alebo ostatný odpad (ďalej len ‚Cennik“). Odberater poskytne Póvodcovi v pripade
jeho záujmu aj dalšie služby za odplatu stanovenO v Cenniku

Článok II. Základné dojednania
2.1 Odberater sa zaväzuje zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie alebo zhodnotenie nasledovných druhov odpadov, (ďalej

len ~Dohodnutý odpad“) z každej zazmluvnenej prevádzky Póvodcu.
2,1.1 Dohodnutý odpad:

1) 180101 ostré predmety okrem 1801 030“
2) 180103 odpady, ktorých zbor a zneškodňovanie podliehajů osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy „~„

3) 180104 odpady, kterých zber a zneškodňovanie nepodliehajů osobitným hradiska prevencie nákazy, napriklad obväzy,
sadrové odtlačky a obvázy, postel‘ná bielizeň, jednorazové odevy a plienky “0“

4) 180106 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látek alebo obsahujúce nebezpečné látky “N“
5) 180108 cytotoxické a cytostatické liečivá “N‘

2.1.2 Zazmluvnená prevádzka Původcu, frekvencia zberu, kontakt:
{i7~ariadenie pre seniore“, Micru 25, 935 32 Kalná nad Hronom -jedenkrát (lx) za mosiac - Mgr. Stanislava Písárová, +421

946 153 792

2.2 PŮvodca, resp. Objednávatel je v rámci zmluvného vztahu odosielateľom nebezpečného odpadu v zmysle ~ 26 Zákona NR
SR Č. 79/2015 Z.z. o odpadech a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov a osobitných
predpisov. a je povinný plnit si povinnosti odosielatera v zmysle ~ 26 ods. 2, 3 a 4 Zákona NR SR č 79/2015 Z.z
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len „Odosielater odpadov‘).

2.3 Póvodca. resp. Objednávater je zároveň aj Baliacou organizáciou (dalej len „Baliaca organizácia“).
2.4 V zmysle článku 3 VOP Odberatera je Póvodca povinný, ktorý je v zmysle tejto Zmluvy a VOP aj Baliacou organizáciou,

zabezpečit triedenie a uloženie odpadov podfa katalógových čisiel Európskeho katalógu odpadov v predpisaných uzavretých
obaloch tak, aby odpad spíňal podmienky na zbor a zneškodnenie alebo zhodnotenie v zmysle Vyhlášky MZ SR Č. 553/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotnickych zatiadeni z htadiska ochrany zdravia v
znení neskoršich právnych predpisov, Katalógu odpadov uvedeného vo Vyhláške MZP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov v zneni neskoršich právnych predpisov, v zmysle Zákona NR
SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a osobitných
predpisov, v zmysle Zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. O cestnej doprave v znení rieskorších právnych predpisov a aby splňal
podmienky prepravy v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnel preprave nebezpečných veci (ADR) v platnom
zneni.

2.5 Každý obal PĎvodca, ako Baliaca organizácia, viditerne oznaČi kataIÓgo‘~ým čislom a svojim obchodným menom. Nebezpečný
odpad je PÓvodca povinný označiť ldentifikačným listem v zmysle Vyhlášky MŽP SR Č. 371/2015 Z. z., kterou sa vykonávajů
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znenl neskoršich právnych predpisov ako aj v zmysle Európskej dohody
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečiých veci (ADR) v platnom zneni.

26 V pripade udelenia pokuty orgánem štátnej správy odpadového hospodárstva podra ~ 116 ods. 3 Zákona NR SR Č. 79/2015
Z z o odpadech a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavinené nesplnenim si povinnosti Baliacej organizácie všetky
sankcie znáša Póvodca.

2.7 Pbvodca je povinný Odberatera informovat, že sa idO prepravovat nebezpečné voci a je povinný mu spristupnit všetky
informácie a doklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinnosti.
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28 Původca je povhiný viesť evidenclu odpadov v zmysle ustanoveni Vyhlášky MŽP SR Č. 36612015 Z.z. O evidenčnej povinnosti

a ohlasovacej povinnosti v platnom znení a podia ~ 14 ods. 1 písm. f) Zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a
doplnenl niektorých zákonov.

2.9 Qdosielateľ odpadov je povinný pred odovzdanim odpadu vykonať preváženie odovzdávaného odpadu a zistenú hodnotu
zapisať do sprievodného listu.

2.10 Ak PŮvodca nezabezpečí triedenie, uloženie a označenie odpadov v predpisaných uzavretých obaloch tak, aby odpad spli‘ial
legislativne podmienky a povinnosti uvedené v tejto Zmluve a v zmyste VOP, Odberateľ nie je povinný zabezpečiť zber,
preváženie, úpravu a následné zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov Zo zazrnluvnenej prevádzky PÓvodcu.

2.11 Ak Póvodca, ktorý je Baliacou organizáciou. nezabezpečí tiedenie, uloženie a oznaČenie odpadov v predplsaných uzavretých
obaloch tak, aby odpad splňal legislatívne podmienky a povinnosti uvedené v tejto Zmluve a v zmysle VOP, je považovaně za
hwbé porušenie ustanovení Zmluvy a VOP,

2.12 V prípade hrubého porušenia ustanoveni tejto Zmluvy Pčvodcom alebo povinnosti Pövodcu uvedených vo VOP je OdberateI‘
oprávnený odstůpif od tejto Zniluvy, a tak okamžite ukončiť platnosť Zmluvy v zmysle tejto Zmluvy a VOP.

213 Odberatef podľa príslušných vykonávacích predpisov vydá PČvodcovi potvrdenie O zbere nebezpečných odpadov (Sprievodný
list nebezpečného odpadu) za odplatu v zmysle poplatku uvedeného v Cenniku.

Článok Ill. Cena, miesto a čas plnenla
31 Ceny jednotlivých služieb poskytovaných Odheratorom Póvodcovi sů stanovonó dohodou v 7mysle Zákona NR SR Č iBřiPQ6

Li o cen~ch v platnom zneni vo vy*l‘e podia Uennika
3 2 PŮvodce sa zaväzuje uhradiť Odberatelovi za poskytnuté služby takturovanů cenu a paušáiny poplatok dohodnuté podra tejto

Zmluvy, podia Cenriíka a VOP za každú jednu zazmluvnenú prevádzku do 20 dní odo dňa vystavenia faktťiry.
3.3 Odberateí si v prípade nárastu cien pohonných látok a ostatných nákladov na zber, prepravu, zneškodnenie alebo

zhodnotenie odpadov whradzuje právo na zmenu clen poskytovaných siužieb podIa podmienok uvedených vo VOP.
3.4 Miestom plnenia je zazmluvnená prevádzka PŮvodcu v zmysle bodu 2.1.2.
3.5 Dohodnutý odpad v zmysle bodu 2.1.1 tejto Zmluvy bude od Pévodcu zberaný pravidelne z každej zazmluvnenej prevádzky

podľa bodu 2.1.2.
3.6 PŮvodca sa zavázuje uhradiť Odberaterovi Registračný poplatok pre nový právny subjekt spojený s nákladmi na vypracovanie

tejto Zmluvy za odplatu uvedenú v Cenniku Poiušenie tohto záväzku je považované za hrubé porušenie ustanoveni tejto
Zmluvy

Článok IV. Záverečné ustanovenia
4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobůda piatnosť a účinnost‘ dňom podpísania oprávnenými osobami oboch

Zmiuvných strán.
4.2 VOP a Cenník sO vorne pristupné v sidle Odberatel‘a alebo na webovom sidle www.polystar.sk, heslo ‚surany“ a

sO neoddeliternou súčasfou tejto Zmluvy.
4.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upraveně touto Zmiuvou, sa nadia VOP Odberatefa a prislušnými

ustanoveniami Obchodného zákonnika a dalšími všeobecne záváznými právnymi predpismi Siovenskej republiky.
4.4 Zmluvně strany sa dohodli, že touto Zmluvou zanikajú a nahrádzajú sa akékol‘vek predchádzajúce dohody a Zmluvy v zneni

ich pripadných dodatkov uzatvorené medzi Zmluvnými stranami, ktorých predmet je rovnaký alebo obdobný s predmetoni
alebo jeho čssťou tejto Zmluvy.

4.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, Po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú stranu.
4,6 Zmluvně strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, podmienky stanoveně vo VOP Odberatel‘a a Cennik sú

im dobre známe, s oh obsahom bez výhrad súhlasia, táto Zmluva predstavuje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vĎl‘u na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujů.

V ~ových Zámkq~jJňa D 8.JŮN 2022 V Kalná nad Hronom, dňa 1 6 2022

J / ~ Centrum pomoci ‘~
Polvstarp.“z ‚...-~7/(]j kolna n.o.
SIovenKá iSA, 94001 Nové Z~mky /1 VÁl .

IČO‘3‘55Z1‘9 @IČ a~ 72‘~ / ‘r j $l~ ~~„J•44 93532 KaInů nad Hronem
894 PŮvodce odpadovt 1(0; ‘57428l2 DIČ. 20240461)2
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Všeobecné obchodně podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o.

1) Článok 1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodně podmienky upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou PolyStar, s.r.o. ako
odberateľom odpadov (ďalej len „Odberatel“) a jej klientmi ako póvodcami, resp. držiteľmi odpadov (ďalej len
„Póvodca“), ktorýrn Odberateľ poskytuje služby na základe uzatvorenej zmluvy (ďalej Jen „Zmluva“).

1.2 Tietovšeobecné obchodné podmienkytiež upravujú všetky vztahyvznikajúce medzi spoločnosťou PolyStar, s.r.o. ako
zhotoviteľom (ďalej len „Zhotovitel“) a jej klientmi, zákaznikmi ako pávodcami, resp. držíteľmi odpadov (ctalej len
~Objednávateí“), ktorým Zhotoviteľ poskytuje služby na základe uzatvorenej zmluvy (d‘alej en „Zmluva“).

1.3 Tieto všeobecné obchodně podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. (ďalej len „VOP“ ) sú neoddelíteľnou súčastou
každej Zmluvy.

1.4 Odberateľ, resp. Zhotoviteľ je oprávnený podnikaf v oblast‘ nakladania s nebezpečným odpadom a v oblasti
Ildkladanid S udp~idnii, vráLdI‘e zb~iu, IT‘drlipulácie ‚i likvidácie biulogi‘kélio rt‘ateriálu. Odberateľ, resp. Zhotoviteľmá
prislušným orgánom štátnej správy udelený súhlas na nakladanle 5 vybranýmI druhml odpaduv ozr‘ačenýú‘
katalágovými 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 (ďalej len „Katalóg odpadov9.

2) Článok 2. Výklad pojmov

2.1 PoJmy definované v týchto VOP majú v Zmluve aj v týchto VOP rovnaký význam pokiaľ ve 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,
b) Rámcová Zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia s Povinnosťami

Odosielatela,
c) Rámcová Zmluva o zbere a preprave vedľajšich živočišnych produktov — kuchynského odpadu, separovaných

použitých potravinárskych olejov,
d) Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre póvodcov odpadov,
e) Zmluva o vyhotovení Qhlásenia o vzniku odpadu a nakladanís ním,
f) Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostného poradcu,
g) resp. iný uzatvorený zmluvnývzťah,
(d‘alej len „Zmluva“).

2.3 Konkrétny aktuálny rozsah druhov odpadov, s ktorými je Odberateľ, resp. Zhotoviteľ oprávnený nakladať, je uvedený
v rozhodnutiach, ktoré Odberateíovi, resp. Zhotoviteľovi vydal orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podía
* 97 ods. 1 zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov. Aktuálne platné
rozhodnutia Odberatefa, resp. Zhotovitel‘a sú zverejnené na internetovej stránke www.polystar.sk

2.4 V Zmluve sú uvedené druhy odpadov, ktoré sú predmetoni zberu, prepravy, zneškodnenia alebo zhodnotenia medzi
Odberateľom a Původcom (ďalej len „Dohodnutý odpad“).

2.5 Doplnkami týchto VOP sú nasledovné dokumenty a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.
a) Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nebezpečný alebo ostatný odpad
b) Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre KBO
c) Cenník pre stavebný odpad a služby s ním spojené
d) Cenník lTslužieb
(a, b, c, d - ďalej len „Cenník“).
e) Všeobecné obchodně podmienky spoloČnosti Polystar, s.r.o. pre nákup na diarku (ďalej len „VOP PRE NÁKUP“).
f) Reklamačný poriadok spoločnosti PolyStar, s.r.o. (ďalej len „Reklamačný poriadok“).
g) Ochrana osobných údajov spoločnosti PolyStar, s.r.o.

2.6 Cenník predstavuje stanovenie clen za produkty a služby poskytované spoloČnosťou PolyStar, s.r.o. klientom, resp.
zákazníkom na základe platnej Zmluvy a to za nakladanie s Dohodnutým odpadom poprípade mým odpadom ako aj
za ostatně dohodnuté služby. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou VOP a každej Zmluvy. Ceny v Cenníku sú stanovené
v zmysie vyhlášky č. 18/1996 Z. z. Cenník je pristupný pre klientov resp. zákazníkov v sidle spoločnosti PolyStar, s.r.o.
alebo na internetovej stránke www.polystar.sk

2.7 Pre upresnenie terminológie Póvodca, resp. Objednávateľ je zároveň aj Držitel‘orr‘ odpadov v zmysle Zákona č. NR SR
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a osobitných
predpisov.
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2.8 Póvodca, resp. Objednávateľ jev rámci zniluvného vztahu odosielaterom nebezpečného odpadu v zmysle 526 Zákona

NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a osobitných
predpisov, a je povinný plnit si povinnosti odosielatera v zmysle 526 ods. 2,334 zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. (ďalej
len „Odosielatef odpadov“). Původca, resp. Objednávateľ je zároveň aj Baliacou organlzáciou (dalej len „Baliaca
organizácia“).

3) Článok 3. Práva a povinnosti Původcu, resp. Objednávateľa.

3.1 Póvodca je póvodca odpadov a je povinný zabezpečit už na mieste vzniku odpadov triedenie odpadov podľa druhov,
zhromažďovat oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, zaradenie odpadov podľa katalógových čisiel
Európskeho katal6gu odpadov, označovat ich určeným spósobom a uloženie odpadov v predpísaných uzavretých
obaloch tak, aby nebezpečný odpad spĺňal podmienky na zber a zneškodnenie alebo zhodnotenie v zmysle Vyhlášky
Ministerstva zdravotnictva SR Č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku
zdravotníckych zariadení z hradiska ochrany zdravia v znení neskoršich právnych predpisov, v zmysle Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR Č. 371/20157. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonu o odp‘~doch
v zneni neskoršich právnych predpisov, Katalágu 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 neskoršícl‘ predpisov a osobitných
predpisov a v zmysle zákona NR SR Č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov.

3.2 Póvodca, je povinný každý obal viditelne označit katalógovým číslom a svojim obchodným menom. Nebezpečný
odpad je Póvodca odpadov povinný označit ldentifikačným listom nebezpečného odpadu podťa Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR Č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskoršich
právnych predpisov ako aj v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí v znení
neskorších právnych predpisov.

3.3 Póvodca je povinný Odpad označiť nasledovne;
a) Ak Póvodca zaradí do odpadu kat. číslo 18 01 03 nebezpečný odpad časti alebo orgány tiel, zaväzuje sa

uskladňovat tento odpad v špeciálnych nádobách klinik boxoch a to z důvodu 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 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 a v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictva SR
číslo 553/2007!. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotnickych zariadeni z
hľadiska ochrany zdravia v znení neskoršícl, právnych predpisov. Na ldentifikačný list nebezpečného odpadu, do
kol6nky Č. 7 „Ďalšie údaje“, Původca odpadov dopíše „Orgány a časti tiel.“

b) Ak Póvodca zaradí odpad pod kat. číslo 1801.06 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 ved. Na ldentifikačný list
nebezpečného odpadu, do kolónky Č. 7 „Ďalšie údaje“, Póvodca odpadov dopíše, o akú chemikáliu sa
v skutočnosti jedná, resp. konkrétne akú chemikáliu zaradil pod kat. číslo 1801 06. Zároveň sa Póvodca zaväzuje
priložit k ldentifikačnému listu nebezpečného odpadu aj Kartu bezpečnostných údajov (KBU) danej chemikálie.
Póvodca je povinný pred odberom poslat písomný zoznam chemikálií na sídlo spoločnosti alebo mailom na
adresu polystar@polystar.sk Kým nebude Pčvodca upovedomenýo možnosti odberu, spoločnost PolyStar, s.r.o.
si vyhradzuje právo takéto chemikálie neprebrat.

c) Bod b) platí pre všetky katalógové čísla chemikálií ako aj pre odpady, ktoré vzniknú v procese výroby,
d) Ak Původcovi vznikne odpad s obsahom omamných a psychotropných látok, je povinný pri odovzdani uviest

všetky potrebné náležitosti obsiahnuté vo Vyhláške MZ SR Č. 158/2010 Z.z. o náležitostiach knihy omamných
látok a o evidencfl dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok v znení
neskoršfch právnych predpisov. Odberateľ, resp. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neprebrat odpad s obsahom
omamných a psychotropných látok bez predchádzajúcej schválenej objednávky a bez uvedena všetkých
potrebnýcli náležitostí v zmysle tohto bodu.

3.4 Póvodca je povinný Odpad;
a) Orgány a Časti tiel zaradit pod katalógové číslo 18 01 03 — nebezpečný odpad, vzhľadom na povahu odpadu

s potenciálne intekčným rizikom v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR číslo 553/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotnickych zariadení z hradiska ochrany zdravia,
v zneni neskorších právnych predpisov, 59 Nakladanie s odpadmi, ods. 5); 5 odpadom, ktorý tvoria odňaté časti
orgánov a tela pacienta, sa nakladá ako s nebezpečným odpadom.
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b) Ostrý odpad, pd ktorom hrozí riziko poranenia, ukiadať do spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov,

V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictva SR Č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadeni z hľadiska ochrany zdravia, v znení neskorších právnych
predpisov, 5 9 Nakladanie s odpadnu, ods. 3): Ostrý odpad, pri ktorom hrozí riziko poranenia, sa ukladá do
spáliteľných hrubostenných nepriepustných obalov.

c) Prí odpade s obsahom omamných a psychotropných látok je Póvodca povinný dodržiavať zákon NR SR Č.
139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších právnych
predpisov.

d) Pred odovzdaním odpadu s obsahom omamných a psychotropných Iátok je Póvodca, resp. Objednávateť
povinný zaslať Odberateľovi, resp. Zhotovitelovi objednávku s pravdivými údajmi a všetkými potrobnými
náležitosťami obsiahnutými vo Vyhláške MZ SR Č. 158/2010 Z.z. O náležitostiach knihy omamných látok a o
evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látek a psychotropných látok v znení neskorších
právnych predpisov a vyžiadať si od Odberateľa, resp. Zhotoviteľa pred odovzdaním tohto odpadu schválenie
obIednávky,

3.5 Ak Póvodca nezabezpečí triedenie, zaradenie, uloženie a označenie odpadov v predpísaných uzavretých obaloch tak,
aby odpad spíííal podmienky na zbor 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, podra
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
zdravotnickych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle Eur6pskej
dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí v znení neskorších právnych predpisov, Odberateľ nie
je povinný zabezpečíť zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov z prevádzky Póvodcu. Nevhodným odpadom
na prevzatie Odberateľom sa rozumie nesprávne označený odpad alebo nesprávne zabalený odpad alebo iný ako
Dohodnutý odpad alebo Dohodnutý odpad zmiešaný siným odpadom, alebo odpad nevhodný na prepravu v zmysle
Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí v znení neskoršich právnych predpisov (ďalej
len „Nevhodný odpad“).

3.6 Póvodca ako Odosielateľ odpadov je povinný pred odovzdaním odpadu vykonať preváženie odovzdévaného odpadu
a zistenú hodnotu zapísať do sprievodného listu.

3.7 Nepristúpenie PSvodcu k triedeniu, zaradeniu, uloženiu a označeniu 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 Póvodca sa zaväzuje s poukazem na požiadavky triedenia, zaraďovania a ukladania odovzdávaného Dohodnutého
odpadu v zmysle týchto VOP a príslušných VZPP SR, dodržiavat ust. 5 25 ods. 1 zák. NR SR Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov, t.j. nezmiešavat 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 akýkol‘vek iný odpad, predovšetkým
odpad s obsahom cytostatik, organických rozpúšťadiel, obalov znečistených škodlivinami, výbušnin a mých tlakových
nádob a pod. Porušenie uvedeného záväzku Póvodcom je považované za hrubé porušenie ustanovení Zmluvy a VOP.

3.9 Póvodca, resp. Objednávateľje povinný vytvoriť pre Odberateľa, resp. Zhotoviteľa vhodné podmienky pre plnenie
predmetu Zmluvy, najmä mu umožniť bezproblémový prístup a vstup do objektov a na plochy, kde skladuje‘ resp.
zhromažd‘uje v predpísanej forme odpad tak ako je uvedené v Zmluve alebo vo VOP. Za vhodné podrnienky pre
pinenie predrnetu Zmluvy sa považuje najmä Póvodcom, resp. Objednávatelom pripravený odpad na zber na ploche
v bezprostrednej blízkosti pristaveného zberného auta bez potreby prekonávať prekážky alebo poschodia.
V prípade porušenia tejto povinnosti Póvodcom, resp. Objednávateľom, Odberateľ, resp. Zhotovitel podIa
príslušných vykonávacích predpisov zaznamená žiadny odpad a Póvodcovi, resp. Objednávatelovi bude
vyfakturovaná paušálna platba v zmysle Zmluvných podmíenok a v zmysle týchto VOP a Cenníka, ktoré tvoria
neoddeliternú súčasť Zmluvy. Póvodca, resp. Objednávateľ sa zaväzuje túto paušálnu platbu uhradiť v lehote
splatnosti faktúry.

3.10 Póvodca, resp. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade využitia služby poskytovanej Odberateľom, resp. Zhotoviteľom
podía Čl. 4 bod 4.3 písm. d) a e) priebežne preukázateľne predkladať Zhotoviteľovi úplné doklady preukazujúce vznik,
zhromažďovanie a iný spósob nakladania s odpadom, ktorého póvodcom je Póvodca, resp. Objednávateľ a ktorý bol
odovzdaný následne mému držiterovi odpadov, ktorým nie je spoločnosť Polystar, s.r.o., a to najneskór do 20 dni od
odovzdania odpadu v jednotlivých jeho zazmluvnených prevádzkach podľa skutočného stavu miesta vzniku odpadov,
ktoré Póvodca, resp. Objednávateť priebežne vyhotovuje a uchováva v aktuálnom kalendárnom roku.
Pövodca, resp. Objednávateľ sa zavázuje, že najneskór do 15. 1. nasledujúceho kalendárneho roka preukázateľne
predloží Odberateľovi, resp. Zhotoviteľovi všetky úplné doklady preukazujúce vznik, zhromažďovanie a iný spósob
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nakladania s odpadom, ktorého póvodcom je Póvodca, resp. Objednávateí a ktorý bol následne odovzdaný mému
držiteľovi odpadov, ktorým nie je spoločnosť PolyStar, s.r.o. za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka
vjednotlivých jeho zazmluvnených prevádzkach podľa skutočného stavu miesta vzniku odpadov a za ktorý bude
Odberateľ, resp. Zhotovitel podávať za Póvodcu, resp. Objednávateľa Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
podľa 5 4 zák. NR SR Č. 79/2015 2. z. o odpadoch v není neskorších právnych predpisov a podľa 5 3 vyhl. MŽP Č.
366/2015 Z. Z. O evidenČnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších právnych predpisov, (dalej Jen
„Ohlásenie“). V prípade, ak Póvodca, resp. Objednávatel‘ nemá so spoločnosfou PolyStar, s.r.o. uzavretú Zmluvu
o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní sním a o vedení Evidencie pre póvodcov odpadov, musí
Póvodca, resp. Objednávateľ doložiť všetky doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi. V prípade porušenia týchto
záväzkov Odberateľ, resp. Zhotovitoľ nozodpovodá za správnosť a úplnosť vyplnených evidenČných listov,
nedodržanie termínov, ako ani za správnosť a úplnosť vyhotoveného Ohlásenia a za Škodu tým spósobenú. Póvodca,
resp. Objednávateí podpisom príslušnej Zmluvy splnomocňuje Odberateľa, resp. Zhotoviteľa k vyhotoveniu,
podpísaniu a doručeniu Ohlásenia za obdobie predchádzajúceho kalendámneho roka príslušnému okresnému úradu,
Odboru starostlivosti o ~ivotně prostredie, podľa miesta vzniku odpadov každej zazmluvnenei prevádzky Pčvodcu,
resp. Objednávateľa, ktorá je póvodcom odpadov, a to v lehote stanovenej zákonom.

3.11 Póvodca, resp. Objednávateľ súčasne prehlasuje, že produkované odpady zo zdravotnickej a vetorinárnej
starostlivosti pochádzajú z pracovisk, zaradených prísiušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, najvyššie
do druhej kategórie prác v zmysle Prílohy Č. 1 písm. I) k vyhláške MZ SR Č. 448/2007 Z. z. PODROBNOSTI O FAKTOROCH
PRÁCE A PRACOVNĚHO PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRAC DO KATEGÓRIĺ, pre bíologické faktory — kategória prác
2. (Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 2 alebo skupiny 3, ak sa nimi
spósobené infekcie za bežných podmienok nešíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia a liečba).

3.12 Ak by počas platnosti Zmluvy a týchto VOP došlo k zmene právnych predpisov vzfahujúcich sana triedenie, uloženie,
zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov, Zmluvné strany sa zaväzujú podmienky platnej Zmluvy a týchto VOP
prispósobiť k platným právnyrn predpisom a to formou dodatku k Zmluve a vydaním nových VOP.

3.13 Pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sa Póvodca riadi podľa nariadenia EP
a Rady Č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočišnych produktov a
odvodených produktov neurčených na íudskú 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 Póvodca, ktorý produkuje vedľajší živočíšny produkt a zasiela ho do zberu a alebo na zhodnotenie alebo
zneškodnenie, uchováva príslušné obchodně doklady zabezpečenie princípu vysledovateínosti (podľa Čl. 22
nariadenia EP a Rady č. 1069/2009). Podľa prílohy VIII, kapitoly Ill, bod 5 nariadenia komisie Č. 142/2011 doba
uchovávania dokumnentácie o odpadoch je 2 roky; možnosť uchovať kópie dokladov prevádzkovatelbm ZSS aj na
elektronických nosičoch.

3.15 Póvodca zabezpečí oddelené odkladanie vedľajšieho živočíšneho odpadu v kontajneroch (uzatvárateľných nádobách)
určených na skiadovanie odpadu (napr. typizované obaly, nádoby, kontajnery dodávané Odberateľom, resp.
Zhotoviteľom, obchodníkom alebo sprostredkovateíom 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, resp. Póvodcu do nádob
spol. PolyStar, s.r.o. zodpovedá a je povinný vykonať Držitel‘, resp. Póvodca. Nepremiestnenie odpadu Držiterom,
resp. Póvodcom sa považuje za hrubé porušenie Zmluvy a VOP. Podľa prílohy VIII, kapitoly II ods. 2 nariadenia Komisie
(ES) Č.142/2011 musia byť kontajnery označené „neurčené na rudskú spotrebu“. Označenie musí byť nezmazateľné -

zelenou farbou s vysokým obsahom modrej, aby sa zabezpečilo jasné odlíšenie od ostatných farieb. Porušenie
uvedenej povinnosti je považované za hrubé porušenie ustanoveni Zmluvy a VOP.

4) Článok 4. Práva a povinnosti Odberateľa, resp. Zhotoviteľa.

4.1 Odberateľ, resp. Zhotovitel‘ je povinný plniť svoje povinnosti podl‘a Zmluvy a VOP s odbornou starostlivosťou v súlade
splatnými a účinnými VZPP SR za odplatu stanovenú v Cenníku.

4.2 Odberatel~ resp. Zhotovitel‘ podľa príslušných vykonávacích predpisov vydá Pövodcovi potvrdenie o zbere odpadov
alebo obchodný doklad za odplatu stanovenú v Cenniku.

4.3 Odberateľ, resp. Zhotovitel‘ poskytne Pövodcovi, resp. Objednávateíovi na základe pisomnej alebo mailovej žiadosti,
resp. uzavretej prislušnej Zmluvy aj nasledovné služby za odplatu stanovenú v Cenníku:

a) dodanie obalov, resp. boxov alebo vriec na odpad,
b) konzultaČná činnosťv oblasti odpadového hospodárstva,
c) poskytnutie informácii a zmnenách v legislatíve v oblasti odpadov,
d) vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní sním podľa 5 4 zák. NR SR Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

v znení neskoršich právnych predpisov,
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e) vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní sním podľa 5 4 zák. NR SR Č. 79/2015 Z. z. O odpadoch

v znení neskorších právnych predpisov a vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhl. MŽP SR Č. 366/2015 Z. Z.

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších právnych predpisov, na základe Původcom,
resp. Objednávateľom prediožených úplných dokladov preukazujúcich vznik, zhromažďovanie a iný spůsob
nakladania $ odpadom podľa bodu 3.10

f) plnenie povinnosti Odosielateľa podľa 5 26 ods. 2, 3 a 4 zák. NR SR Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
dopineni niektorých zákonov

e) ině dohodnuté služby.
4.4 Odberatel~ resp. Zhotoviter poskytne Původcovi, resp. Objednávateľovi službu podľa Čl. 4 bod 4.3. písm. d), e) a f) na

základe samostatného Zmluvného vztahu.
4.5 Odberateľ, resp. Zhotoviteľ je oprávnený bez súhlasu Póvodcu, resp. Objednávateľa plnit svoje závázky voČi nemu

pomocou tretej osoby, ktorá je pri zbere odpadu povinná Původcovi, resp. Objednávateľovi preukázat poverenie
poskytnuté Odberateíom, resp. lhotoviteťom na výkon predmetných Činností, pričom Odberateľ, resp. Zhotoviter
zodpovedá za Činnost týchto trotich osób tak, ako by túto činnost vykonal sám, onv pripade, že boll Odborateľom,
resp. Zhotoviteľom písomne poverené činnost podia Zmluvy alebo týchto VOP vykonávat.

4.6 Odberatel, resp. Zhotoviter je oprávnený vykonávat náhodnú kontrolu prevzatých odpadov od Původcu na mieste na
to vhodnom. Ak má Odberateľ, resp. Zhotoviteľ důvodné podozrenie už pred prevzatím odpadu, že zhromaždený
odpad nie je Dohodnutým odpadom, ale je Nevhodným odpadom, je oprávnený odmietnut prevzatie tohto odpadu.
Toto sa považuje za důvodné odmietnutie prevzatia Dohodnutého odpadu. Důvodné odmietnutie prevzatia
Dohodnutého odpadu Odberateľom sa nepovažuje za porušenie zrnluvných povinností Odberatela. V pripade, ak
důjde k důvodnému odmietnutiu prevzatia Dohodnutého odpadu Odberateťom má sa za to, že Odberater si splnil
$voje zmluvné povinnosti, avšak Původca nedisponoval žiadnym Dohodnutým odpadom vhodným na zber,
manipuláciu, prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu a Původcovi bude vyfakturovaná dohodnutá
paušálna platba a Původca, resp. ObjednávateV sa zaväzuje túto paušálnu platbu uhradit v lehote splatnosti faktúry.

4.7 Důvodným odmietnutím prevzatia Dohodnutého odpadu je aj neplnenie si povinností Původcu v zmysle bodov 3.1—
3.15.

4.8 Důvodné 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 žiadat od Původcu náhradu nákladov v prípade důvodného odmietnutia prevzatia
Dohodnutého odpadu za cestu k Původcovi podľa Cennika a v zmysle bodu 13.3, v ktorej sú zahrnuté okrem mého
náklady na pohonné látky, čas zamestnanca, úkony smerujúce k náprave povinnosti Původcu a k riadnemu plneniu
Zmluvy.

4.10 Ak Odberateľ kontrolou zistí, že Dohodnutý odpad je Nevhodným odpadom až Po jeho prevzatí, je oprávnený bez
súhlasu Původcu a na jeho náklady zabezpečit odvoz alebo iný vhodný spůsob zneškodnenia alebo zhodnotenia
Nevhodného odpadu. V takom prípade má OdberateľvoČi Původcovi nárok na náhradu nákladov, ako aj na náhradu
spósobenej škody v zmysle bodu 13.3.

4.11 Odberateľ bude pre nakladanie s odpadmi volit optimálny spósob, ktorý bude rešpektovat zákonné normy na ochranu
životného prostredia.

4.12 Odberatel~ resp. Zhotovitel‘ zodpovedá a znáša sankcie uložené Původcovi, resp. Objednávateľovi príslušnými
kontrolnými orgánmi štátnej správy do výšky platieb, ktoré obdržal od Původcu, resp. Objednávatel‘a za obdobie S
(slovom piatich) mesiacov, rnaximálne však 2000,-EUR vrátane DPH, predchádzajúcich uloženiu sankcie, ak sa
preukáže príČinná súvislost rnedzi vyrubenými sankciami a zavineným porušením povinností Odberateľom, resp.
Zhotoviteľom, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy alebo platných a účinných VZPP SR na úseku odpadového hospodárstva,
pri plnení jeho povinnosti podľa Zmluvy, pričom je Odberateľ, resp. Zhotovitel‘ povinný nahradit len skutočnú škodu
a nie aj ušlý zisk.

4.13 Odberateľ, resp. Zhotovitel‘ nezodpovedá za sankcie uložené Původcovi 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 Původcu, ak

sa týkalo ich povinnosti, o ktorých mohli alebo mali vediet
c) porušenia platných a účinných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ktoré bob zistené

pracovníkmi Odberatel‘a, resp. Zhotoviteľa v priestoroch do ktorých nemajú pristup,
d) závady, na ktoré boli pracovníci Póvodcu upozornení,
e) porušenia závázkov a povinností Původcu, resp. Objednávateía podťa čI. 3 bod 3.8— 3.15.
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4.14 Odberateí, resp. Zhotoviteľ vyhlasuje, že spÍňa všetky zákonné podniienky pre nakiadanie s Dohodnutými odpadmi

Póvodcu.
4.15 Odberatel, resp. Zhotoviteľv rámci plnenia svojich povinností zabezpečí zaškolenie vlastných zamestnancov v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nesie zodpovednost, ktorá mu vyplýva z postavenia zamestnávateľa.
Odberateľ, resp. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetci jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávat prácu v priestoroch Póvodcu
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. Odberateí, resp. Zhotoviteľ je povinný zabezpečit pre svojich zamestnancov vhodný pracovný odev a
predpísané ochranné pomůcky.

4.16 Odberatel‘, resp. Zhotoviteľ bude používuť pu svojich činr‘ostiach zariadenia, prístroje a prostriedky, ktoré nebudú
znečistovat, ohrozovat a poškodzovat životné prostredie nad mieru, ktorú povoľujú platné a účinné VZPP SR.

4.17 Odberatel~ resp. Zhotoviteľ vykonávajúci nakladanie, zber, prepravu alebo spracovanie odpadu zabezpečí, aby pri
preprave k vedlajšiemu živočišriemu odpadu bol priložený obchodný doklad (vzor obchodného dokladuje uvedený v
príloho Č I vyhlášky MP a RV ~R Č 148/201?, ktnrou w ti«anovtijú pndrnhnnQi ci výnimkúch pri yhern, prnpravo a
odstraňovaní vedrajších živočíšnych produktov a použití vedľajšich živočíšnych produktov na osobitné křmne účely -

„Obchodný doklad/Zberný list pre vedíajšie živočíšne produkty - materiál kategórie 3 NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ
SPOTREBU“ (viď príloha vzoru doklDdu). Obchodný doklad jo vyhotovený v troch výtlačkoch (1 originál a 2 kópie).

4.18 Odberatel, resp. Zhotovitel~ ktorý prepravuje alebo prijirna vedíajši živočíšny produkt, uchováva záznamy o zásielkach
a príslušné obchodné doklady zabezpečenie princípu vysledovateľnosti (podľa čI. 22 nariadenia EP a Rady č.
1069/2009). Podľa prilohy VIII, kapitoly Ill, bod 5 nariadenia komisie č. 142/2011 doba uchovávania dokumentácie o
odpadoch je 2 roky; možnost uchovat kópie dokladov prevádzkovateťom ZSS aj na elektronických nosičoch.

4.19 V pripade, ak Původca nedisponuje žiadnym Dohodnutým odpadom vhodným na zber, manipuláciu, prepravu,
zneškodnenie alebo zhodnotenie v čase zberu Odberateľom podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto VOP,
Odberateľ podia príslušných vykonávacích predpisov zaznamená žiadny odpad a Původcovi bude vyfakturovaná
paušálna platba v zmysle Zmluvných podmienok a v zmysle týchto VOP a Cenníka, ktoré tvoria neoddeliternú súčast
Zmluvy. Póvodca, resp. Objednávateť sa zaväzuje túto paušálnu platbu uhradit v lehote splatnosti faktúry.

4.20 Odberateť bude za Původcu plnit Povinnosti Odosielateľa, a to v prípade uzavretia príslušnej Zmluvy uvedenej v bode
2.2, písmeno b) iba za odpad, ktorý Póvodca odovzdá spoločnosti PolyStar, s.r.o. ako následnému držiteíovi,
vjednotlivých jeho zazmluvnených prevádzkacb alebo v prípade, že spol. PolyStar, s.r.o. bude figurovať ako
sprostredkovater. Původca ostáva i nad‘alej v rámci zmiuvného vztahu Odosielateľom a zodpovedá ako Původca, resp.
držiteľ odpadov za odpad v mieste jeho vzniku, resp. v mieste jeho zhromažďovania.

5) Článok 5. Cena za dohodnuté služby a platobné podniienky

5.1 Cena, ktorú sa Póvodca, resp. ObjednávateF zaväzuje zaplatit Odberaterovi, resp. Zhotoviterovi za vykonané
dohodnuté služby podta Zmluvy pozostáva z ceny služieb podľa platného Cennika a z ceny podľa skutočného
množstva prevzatého Dohodnutého odpadu. Ceny jednotlivých služieb poskytovaných Odberateľom Původcovi sú
stanovené dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške podľa Cennika.

5.2 K odplate podľa bodu 5.1 tohto článku VOP Odberateľ, resp. Zhotoviteľ pripočita DPH vo výške podľa platného zákona
o DPH v čase poskytnutia služby, ktorú sa Póvodca, resp. Objednávateľ zavázuje zaplatit.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Odberatel‘, resp. Zhotoviter je oprávnený jednostranne zmenitceny uvedené v Cenniku.
Zmena nastáva vydanim nového Cenníka a považuje sa za zmenu Zmluvných podmienok. Odberateľ, resp. Zhotovitel‘
je povinný oznámit Původcovi nové ceny v zmenenom Cenníku najneskór 20 dní pred dňom nadobudnutia platnosti
a účinnosti nového Cenníka a to spósobom uvedeným v bode 13.6. Ak Původca, resp. Objednávateľ nesúhlasí
5 poskytovanim dohodnutých služieb za nové ceny, je oprávnený Zmluvu písomne vypovedat. Výpoveďje povinný
doručit Odberateľovi, resp. Zhotoviteľovi najneskór 1 (slovoni jeden) deň pred dňom nadobudnutia platnosti
a účinnosti nového Cenníka. Ak Póvodca, resp. Objednávateľ vypovie Zmluvu v súlade $ týmto bodom VOR, výpoveď
je účinná ku dňu doručenia OdberateYovi, resp. Zhotoviteťovi. Na v‘ýpoveď podľa tohto článku VOP sa ustanovenia
ostatných bodov VOP o výpovednej lehote nevztahujú. Zmenou Zmiuvných podmienok však nie je ich úprava, ktorá
je vyvolaná zmenou VZPP SR, pokiaľ svojím obsahom alebo rozsahom nepresahuje rámec ustanovený zmenou
takéhoto právneho predpisu.

5.4 Platnost Cennika je stanovená na dobu neurčitú. Cenník stráca platnost a účinnost dňom nadobudnutia platnosti a
účinnosti nového Cennika. Všetky Zmluvy ako aj mé dohody, ktoré boli uzatvorené medzi Odberateľom, resp.
Zhotoviteľom a Póvodcom, resp. Objednávateľom pred účinnostou nového Cennika, sa od dátumu platnosti
a účinnosti nového Cennika nadia novým Cenníkom a považujú sa za Zmluvy podľa nového Cennika. Všetky odkazy
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v Zmluve, ktoré odkazovali na Cenník Odberateľa, resp. Zhotoviteľa odkazujú na nový platný Cennik, pokiaľ nie je
výslovne dohodnuté inak.

5.5 Původca, resp. Objednávateí sa zaväzuje uhradiť Odberateľovi resp. Zhotoviteľovi za poskytnuté služby, fakturovanů
cenu a paušálny poplatok prípadne inú úhradu v zmysle Zmluvy alebo VOP spolu s DPH za každú jednu zazmluvnenú
prevádzku na základe faktúry vystavenej Odberaterom, resp. Zhotoviteťom. Lehota splatnosti faktúry je 20 dní odo
dňa jej vystavenia, ak nie Jena faktúre alebo v Zmluve stanovené inak.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Původca, resp. Objednávateľ 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, resp. Zhotoviteľa v lehote splatností faktúry.
Neuhradenie fakturovanej sumy v lehote splatnosti faktúry sa považuje za hrubé porušenie Zmluvy a týchto VOP.
Platobný styk Zmluvných strán může byť vykonávaný bezhotovostne prevodom prostrednictvom peňažných ústavov,
bezkontaktnou bezhotovostnou platbou platobnou kartou, prostredníctvom platobnej brány na web stránke
„www.polystar.sk“ alebo vkladorn hotovosti na účet Odberateía, resp. Zhotoviteía. V prípade, ak Původca, resp.
Objednávateľ vykoná úhradu vkladom hotovosti na účet Odberateľa, resp. Zhotoviteľa. Odberateľ, resp. Zhotoviteľ
má právo dofakturovať Původcovi, resp. ObjednávateFovi poplatok strhnutý Odberatelovi, resp. Zhotoviteíovi jeho
bankou za vklad hotovosti v zmysle platného Cenníka.

5.7 V pripade onieškania Původcu, resp. Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry je Póvodca, resp. Objednávateľ
povinný zaplatíť Odberatetovi, resp. Zhotoviteíovi zmluvnú pokutu vo výške 0,09% denne zo sumy, s ktorou je v
omeškaní. Zaplatenirn Zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť Póvodcu, resp. Objednávateľa zaplatiť Odberatelbvi,
resp. Zhotoviteľovi dlžnú sumu podľa splatnej faktúry. Popri zmluvnej pokute má Qdberatel, resp. Zhotovíteť právo
uplatňovať voči Původcovi, resp. Objednávateľovi zaplatenie zákonného úroku z omeškania v zmysle 5 369 Obch.
zákonníka.

5.8 Faktúra vystavená Odberateťom, resp. Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti v zmysle prislušných právnych
predpisov. Oprávnené námietky k faktúre je Původca, resp. Objednávateľ povinný oznámiť Odberatelovi, resp.
Zhotoviteľovi v lehote jej splatnosti, na námietky podané po dobe splatnosti Odberateí, resp. Zhotovitet nie je povinný
prihliadnuť. Podanie námietok voči faktúre včas podLa predošlej vety má za následok odklad splatnosti faktúry len ak
stým Odberateľ, resp. Zhotovitel‘ vysloví písomný súhlas.

SS V prípade, ak Původca, resp. Objednávateľ neuhradí Odberateľovi, resp. Zhotoviteťovi splatnú faktúru ani do 20 dní
odo dňa jej splatnosti, Odberatel‘, resp. Zhotovitel‘ je oprávnený zaslať Původcovi upomienku s výzvou na zaplatenie
a poplatok za upomienku v cene v zmysle Cenníka vyfakturovať Původcovi, resp. Objednávateľovi. Odberater, resp.
Zhotovitel‘ je oprávnený postupovať takto každých dalších 20 dni omeškania Původcu, resp. Objednávatera so
zaplatením splatnej faktúry. Původca, resp. Objednávateí sa zavázuje vyfakturovanú sumu za zaslanú upomienku
zaplatíť Odberateíovi, resp. Zhotoviteľovi v lehote splatnosti faktúry. Právo Odberateía, resp. Zhotoviteťa na zákonný
úrok z omeškania a dohodnutú zmluvnú pokutu pre pripad omeškania so zaplatenim splatnej faktúry týmto nie je
dotknuté.

5.10 Pri neuhradeni fakturovanej sumy v lehote splatnosti faktúry, ďalší zber odpadu nebude zo strany Odberateľ, resp.
Zhotoviteía realizovaný a to až do doby, kým Původca, resp. Objednávateľ neuhradí fakturovanú dlžnú sumu, úrok
z omeškania a zmluvnú pokutu. Nerealizovanie zberu odpadu podťa tohto bodu sa nepovažuje za omeškanie
Odberateľa, resp. Zhotoviteťa s plnením závázkov podľa Zmluvy a VOP.

5.11. Zmluvné strany sa dohodli, že Původca, resp. Objednávateľ nemá právo svoje záväzky voči Odberateľovi, resp.
Zhotoviteíovi postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateťa, resp. Zhotoviteta.

6) Článok 6. Důsledky porušenia povinností Póvodcu, resp. Objednávateľa

6.1 Odberateľ, resp. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Póvodcu, resp. Držiteľa zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške
300,- EUR v prípadoch porušena povinnosti Původcu, resp. Držiteľa uvedených v Čl. 3 — Práva a povinnosti Póvodcu,
bodoch 3.1 až 3.15 týchto VOP a to za každé porušenie jednotlivej povinností. Původca, resp. Držitel je povinný
v prípadoch porušenia svojich povinností zaplatiť Odberateíovi, resp. Zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú pokutu za
každé jednotlivé porušenie bez ohradu na to, či Odberateľovi, resp. Zhotovitelovi z tohto porušenia vznikla škoda.

6.2 Odberateí, resp. Zhotovitel má popri Zmluvnej pokute voči Původcovi, resp. Držiteľovi nárok aj na náhradu škody
spůsobenej porušením povinností Původcu, resp. Držiteía a to v plnej výške. Za škodu sa považuje aj vyrubenie pokuty
alebo uloženie sankcie rózneho druhu Odberateľovi, resp. Zhotoviteľovi akýmkoľvek správnym alebo kontrolným
orgánom, ak sa preukáže príčinná súvislosť medzi vyrubenou pokutou resp. uloženou sankciou a porušenim
povinností Původcu, resp. Držiteľa.
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6.3 Odberateľ, resp. Zhotovitel je oprávnený v pripade porušenia povinností Původcu, resp. Držiteľa požadovat od

Póvodcu, resp. Držiteľa aj zaplatenie nákladov na dodatočné prebalenie, označenie odpadu a dodatočné
zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu Původcu, resp. Držiteľa v zmysle Cennĺka.

7) Článok 7. zánik zmluvy

7.1 Zmluva může zaniknút nasledovnými spůsobmi:
a) výpovedou,
b) odstúpením od Zmluvy,
c) dohodou Zmluvných strán,
d) nemožnostou pinenia,
e) zánikoni niektorého zo Zmluvných strán bez právnych nástupcov.

7.2 Zánik Zmluvy může Odberateľ, resp. Zhotoviteľ oznámit príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotnictva
alebo príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti n životné prostredie aleho Reginnálnej veterinárnej
u potraviriovuj správu.

7.3 Vypovedat Zmluvu může ktorákoľvek zo Zmluvných strén a to aj bez uvedenia důvodu. Výpoveď musí mať písomnú
formu. Zmluvné strany sa dohodli na jeclnomesaČnej výpovednej lehote pri zániku Zmluvy spůsobom podľa bodu 7.1
a). Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho Po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej Zmluvnej strane. Pre doručovariie výpovede platia ustanovenia pre doručovanie podía bodu 13.1 VOP.

7.4 Odberatel, resp. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpit od Zmluvy v zrnysle bodu 7.1 b) v prípade hrubého porušenia
Zmluvy a týchto VOP Původcom, resp. Objednávateľom. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného
odstúpenia (ďalej ako Odstúpenie) druhej Zmluvnej strane. Pre doručovanie Odstúpenia platia ustanovenia pre
doručovanie podľa bodu 13.1 VOP. Póvodca, resp. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpit od Zmluvy.

73 Dohoda Zmluvných strán o zániku Zmluvy podľa bodu 7.1 c) vyžaduje súhlas obidvoch Zmluvných strán vyjadrený
v písomnej forme. Zmluva zaniká dňom, ktorý jev 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.

7.6 Za nemožnost pinenia v zmysle bodu 7.1 d) sa považuje, ak Odberateľ, resp. Zhotoviteľ svoj záväzok nemůže splnit
v důsledku zmeny právnych predpisov, ktoré zakazujú alebo podstatným spůsobom obmedzujú vykonávanie
dohodnutých činnosti podle Zmluvy alebo vyžadujú osobitné povolenie, pripadne vedú ku zmene podmienok
nakiadania s Dohodnutým odpadom, v důsledku ktorej dochádza k staženiu plnenia záväzku Odberateľa, resp.
Zhotoviteľa podľa Zmluvy, pripadne umožňuje plnit len pri neprijateťne zvýšenom úsilí alebo pri neprijatetnoni
zvýšení nákladov, s ktorými sa v dobe uzavretia Zmluvy nepočítalo. Povinnost Odberateľa, resp. Zhotovitera
vykonávat dohodnuté činnosti podľa Zniluvy zaniká dňom, kedy nastala nemožnost plnenia, o čom Odberatel resp.
Zhotoviteľ bezodkladne informuje Póvodcu, resp. Objednávateľa. Zmluva zaniká doručením písomného oznámenia
Odberateľa, resp. Zhotoviteľa a nemožnosti plnenia na jeho strane a pre doručovanie, resp. oznámenie tejto
skutočnosti platia ustanovenia pre doručovanie podťa bodu 13.1 VOP.

7.7 Zmluva zaniká v zmysle bodu 7.1 e) dňom zániku niektorého zo Zmluvných strán bez právnych nástupcov.
Neoznámenie Póvodcu, resp. Objednávateľa o jeho zániku druhej Zmluvnej strane sa považuje za hrubé porušenie
Zmluvy a VOP.

7.8 Původca, resp. Objednávateľ může vypovedat Zmluvu aj v zmysle bodu 5.3 VOP.
7.9 Pre doručovanie výpovede platia ustanovenia pre doručovanie podľa bodu 13.1 VOP. V pripade, ak Původca, resp.

Objednávateľ vypovie Zmluvu pred uplynutím 9 (slovom deviatich) kalendárnych mesiacov od začiatku účinnosti
Zmluvy, Odberateľovi, resp. Zhotovitelovi vzniká voči Původcovi, resp. Objednávateľovi nárok na zaplatenie Zmluvnej
pokuty za predčasné ukončenie Zmluvy vo výške podta Cennika, uplatnením Zmluvnej pokuty za predčasné ukončenie
Zmluvy nie je však dotknuté právo na náhradu škody. Původca, resp. Objednávateľje povinný a zavázuje sana základe
riadne vystavenej faktúry uhradit Odberateľovi, resp. Zhotovitelovi Zmluvnú pokutu za predčasné ukončenie Zmluvy
najneskůr do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľom, resp. Zhotoviteľom vyfakturované služby Původcovi, resp.
Objednávateľovi vopred, se v prípade ukončenia zmluvného vztahu v priebehu fakturovaného obdobia alikvotne
nevracajú Původcovi, resp. Objednávaterovi a celá vopred vyfakturovaná suma bude použitá Odberateľom, resp.
Zhotoviterom na dokončenie a archivovanie už realizovaných prác a služieb.

7.11 Zmluvné strany sa dohodli, že po zániku Zmluvy si svoje vzájomné závázky vysporiadajú spinenim svojich povinností
v zmysle Zmluvy a VOP, pokiaľsa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

8) Článok 8. Obchodně podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nákup na diarku.



Po~j5tar
8.1 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o. pre nákup na diarku (ďalej len „VOP PRE NÁKUP«), ktoré

upravujú práva a povinnosti spoločnosti PolyStar, s.r.o. so sídloni Slovenská 13 A, Nové Zámky 940 01 ‚ Slovenská
republika, iČo: 36 552 119 ‚ DIČ: 2021726894, iČ DPH: SK 2021726894 zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 13799/N, (d‘alej len „Predávajúci“) a kupujúceho (d‘alej len „Kupujúci“) pri nákupe
produktu na diall<u ponúkaného Predávajúcim sú k dispozicii vo VOP PRE NÁKUP. VOP PRE NÁKUP, ktorých
neoddeliteľnú súčast tvorí Reklamačný poriadok, sú neoddeliteľnou súčasťou VOP a každej Zmluvy.

9) Článok 9. Okolnosti vylučujůce zodpovednosť za nemožnosť pinenia povinností

9.1 žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosf plnenia v pripade, ak nastanú skutočnosti vplyvom
vyššej moci.

9.2 Za udalost vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli
zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, která je nezávislé od ich vóle, najmä vojna‘
povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a ině.

10) Článok 10. Bezpečnosťa ochrana lnformáclí

10.1 Vo ved ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho sa použijú pocimienky Ochrana
osobných údajov spoločnosti PolyStar, s.r.o.

11) článok 11. Obchodně tajomstvo

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky nformácie, ktoré pri vzájomných jednaniach získajú o obchodných záležitostiach
Zmluvného partnera, sú považované za obchodně tajomstvo a zavázujú sa, že ich neposkytnú tretím osobám a to ani
po skončení tejto Zmluvy.

11.2 Původca, resp. Objednávateľ nesmie zverejňovať žiadne informácie týkajúce sa spůsobu plnenia predmetu Zmluvy
bez písomného súhlasu Odberateľa, resp. ZhotoviteFa.

12) Článok 12. Príslušné právo a rozhodovanie sporov

12.1 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 zrnysle * 261 alebo
v zmysle * 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z.z. ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými VZPP SR.

12.2 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 nedůjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou,
Zmluvné strany sú oprávnené riešiť spor v zmysle platných VZPP SR.

13) Článok 13, Osobitné a zéverečné ustanovenia

13.1 Ak Zmluva alebo VOP výslovne nevyžadujú pre vzéjomnú komunikáciu Zmluvných strán písomnú formu, možno
komunikovať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade písomnej komunikácie (vrátane úkonov smerujúcich
k ukončeniu Zmluvy) doručovanej prostredníctvon, doručovatel‘a (napr. pošty), alebo poverenej osoby sa zásielka
považuje za doručenú:

a) Dňom doručenia Původcovi, resp. Qbjednávateľovi alebo inej osobe splnomocnenej na preberaniejeho zásielok,
prípadne osobe spůsobilej na právne úkony, pósobiacej na tej istej adrese a ochotnej obstarať odovzdanie
zásielky Původcovi, resp. Objednávateľovi.

b) Dňom odmietnutia prevzatia zésielky.
c) V prípade nedoručenia, ak bola zásielka doručovaná na adresu Původcu, resp. Objednávateľa uvedenú v Zmluve

alebo na poslednú adresu, ktorá bola Po uzatvoreni Zmluvy písomne oznámená druhej Zmluvnej strane ako
nová adresa na doručovanie, tretim dňom Po preukázateľnom podaní zásielky na pošte.

d) P[somnosť doručovaná Původcovi resp. Objednévateťovi v zmysle tohto bodu VOP sa považuje za doručenú, aj
keď sa Pávodca, resp. Objednávateľ o doručovaní písoninosti nedozvedel alebo sa v mieste doručovania
nezdržoval. Dňom doručenia podľa predošlej vety je tretí deň po preukázateínom podaní zásielky na pošte.

13.2 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o zmenách údajov uvedených v záhlaví Zmluv“,
v prípade porušenia tejto povinnosti Původcom, resp. Objednávaterom Odberatel‘, resp. Zhotovitel‘ nenesie
zodpovednosťza vzniknutú Škodu.
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13.3 Póvodca, resp. Objednávateľ sa zaväzuje, bezodkladne na požiadanie Odberateľa, resp. Zhotoviteľa uhradit mu
akékoľvek Škody a akékoľvek náklady (hotové výdavky, cestovné atď.), vrátane nákladov na právne zastupovanie
Odberatela, resp. Zhotovitel‘a, ktoré mu vzniknú v súvislosti:

a) s porušením akejkoľvek povinnosti Původcu, resp. Qbjednávateľa voči Odberateľovi, resp. Zhotovitel‘ovi alebo
b) $ riešením sporov medzi Původcom, resp. Objednávateľom a Odberateľom, resp. Zhotoviteľom, najmä

v súvislosti $ vymáhaním splatných pohľadávok (vrátane súdnych a správnych poplatkov a d‘alších nákladov
spojených so súdnym či mimosúdnym vymáhaním pohradávok)

13.4 Ustanovenia Zmluv“ majú prednosť pred ustanoveniami VOP a Cenníka. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie
Zmluvy alebo VOP stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, nebude to mať dopad na platnost
a vykonatoľnost ostatných ustanovení Zmluvy a VOP. Odberateľ, resp. Zhotovitel‘ může v dobrej viere rokovat
o nahradení neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia Zmluv“ alebo VOP takým ustanovením, ktoré čo najviac
vyjadruje zmysel a účel ustanovenia, ktoré belo vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné alebo postupuje podľa
bodu 13.7 VOP.

13.5 Ziriluvtié sLIdrIy Sd dohodli, že OdUerdleľ, resp. ZhoLovILet Jo opr‘Wnuný jodnosLraririe zrrienlť [loLo VOP. Tmena
nastáva vydanim nových yaP a považuje sa za zmenu Zmluvných podmienok. Odberateí, resp. Zhotovitel je povinný
oznámit Původcovi zmenu VOP najneskór 20 dní pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP a to
spůsobom uvedeným v bode 13.6. Ak Póvodca, resp. Objednávater nesúhlasí 5 poskytovanim dohodnutých služieb
podía nových VOP, je oprávnený Zmluvu pisomne vypovedat. Výpoveď je povinný doručit Odberateľovi, resp.
Zhotoviteíovi najneskůr 1 (slovom jeden) deň pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Ak
Pbvodca, resp. Objednávateľ vypovie Zmluvu v súlade s týmto bodom VOP, výpoveď je účinná ku dňu doručenia
Odberatelovi, resp. Zhotoviteľovi. Na výpoveď podľa tohto článku VOP sa ustanovenia ostatných bodov VOP
o výpovednej lehote nevztahujú. Zmenou Zmluvných podmienok však nie je ich úprava, ktorá je vyvolaná zmenou
VZPP SR, pokiat svojíni obsahom alebo rozsahom nepresahuje rámec ustanovený zmenou takéhoto právneho
predpisu.

13.6 Odberateľ, resp. Zhotovitel‘ je povinný oznámiť Původcovi, resp. Objednávateľovi zmenu Zmluvných podmienok,
ktorá sa podía rozhodnutia Odberatera, resp. Zhotoviteľa má týkat Původcu, resp. Objednávateľa a to
prostredníctvom internetovej stránky Odberateľa, resp. Zhotoviteľa „www.polystar.sk“ alebo mým vhodným
spůsobom podľa úvahy Odberateľa, resp. Zhotoviteľa najneskór v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorý takéto
podstatné zmeny Zmluvných podmienok nadobudnú účinnost. Zmenou Zmluvných pocimienok sa na účely VOP
rozumie taká zmena Zrnluvy, VOP alebo Cennika, ktorá má za následok priame zvýšenie ceny služieb, ktoré Původca,
resp. Objednávateť podľa Zmluv“ využíva alebo ktorá bude mat za následok objektívne obniedzenie práv Póvodcu,
resp. Objednávateľa, objektívne zhoršenie právneho postavenia Póvodcu, resp. Objednávateľa alebo rozširenie jeho
povinnosti nad rámec povinnosti výslovne dohodnutých v Zmluve alebo VOP. Heslo k ziskaniu zmien Zmluvných
podmienok uvedených na internetovej stránke „www.polystar.sk“ je uvedené v Zmluve, uzatvorenej medzi
Původcom a spo1. Polystar, s.r.o. ako Odberateľom.

13.7 Platnost VOP je stanovená na dobu neurčitú. VOP strácajú platnost a účinnost dňom nadobudnutia platnosti a
účinnosti nových yaP. Všetky Zmluv“ ako aj mé dohody, ktoré boli uzatvorené medzi Odberateíom, resp.
Zhotoviteľom a Původcom, resp. Objednávateťoni pred účinnostou týchto VOP a spravovali sa doterajšími VOP, sa od
dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP nadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvy podía týchto VOP. Všetky odkazy
v Zmluve, ktoré odkazovali na všeobecné obchodné podmienky Odberateľa, odkazujú na tieto VOP, pokiaľ nie je
výslovne dohodnuté inak.

13.8 Tieto VOP sa primerane vztahujú aj na všetky dodatky k Zmluve s prihliadnutírn na ich obsah a účel.
13.9 Tieto VOP v plnom rozsahu nahradzujú doteraz platné a účinné VOP. Tieto VOP nadobúdajú platnost a účinnost dňa

01.09.2020.

V Nových Zámkoch, dňa 06.08.2020
Copyright © 2020 Polystar, s.r.o., všetky práva vyhradené.
Polystar, s.r.o.
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A. Zber odpadu s jednorazovým poplatkom

Cena v €
Služba zberu odpadu bez DPH

(cena s DPH

Jednoraeo‘y poplatok pre nebetpečný odpad do 50 km
• Ix zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu vozidlom do 3,5t
. jednorazovo pre nezmluvnýcli zákazníkov 55.00 €11 zber
• 0-3 kg nebezpečný odpad
. týka sa nebezpečných odpadov 18 01 03 a 18 02 02
. + 1 kg oslatný odpad (skupiny 18)

.. +L00€/Ikm
±doprava(tamaspaf) ( ._0€ I km)

Jednora‘o‘y pop ilok p c ncbc~pcc 13 0 pa nid 5 kn
. lx zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu vozidlom do 3,5t
. jednorazovo pre nezmluvných zákaznikov . . . ‚

indi vidualne
. 0-) kg nebezpečny odpad
. lýka sa nebezpečných odpadov 18 01 03 a 18 02 02
• + 1 kg ostatný odpad (skupiny 18)

.. +l.00€/lkm~ + doprava (tam a spät) (1.20 € I km)

Jcdnorazový poplatok pre mimoťadny ber pre ncbczpccny odpad
lx zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu vozidlom do 3,St
jednorazo“o pre zrnluvných zákaznikov nad zazmluvnený paušálny poplatok 35.00 €11 zber

. 0-3 kg nebezpečný odpad (42.00 fl

. lýka sa paušálnych zazrnluvnených nebezpečných odpadov 1801 03 a 1802 02

• + 1 kg ostatný odpad (skupiny I 8)
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ra vy popi‘ tok pre am mne Ia y a p~yt ot opne látky (QPL)

• lx zber, zneškodnenie alebo zhodnotenie omamných látok

0-1kg
. týkasaodpadov 180108,180207,200131 15000€ I zber
• pred realizáciou zberu OPL spol. PolyStar. s.r.o. musí pisonme odsůhlasit‘ Pövodcom,

resp. Držiteľom odpadu vyplnený Odovzdávajúci protokol OPL podl‘a platnej legislativy,
bez odsúhlasenia zber nebude realizovaný

. zber špeciálne upraveným vozidlom do 3,5t

100€ 1km
. doprava (tam a spat)

B. Zlici odpadu s paušáliiyiu poplaíkoni

Cena v €
Služba zberu odpadu bez DPH

(cena s D

a ša fly poplatok Ix mesac
• zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnoteníe odpadu jedenkrát (Ix) za mesiac
. 0-3 kg nebezpečný odpad 22.00 E mesiac
• Lýka sa paušálnych zazmluvnených nebezpečných odpadov 18 01 03 a 18 02 02 (26,40 t)
• 1 kg ostatný odpad (skupiny 18)
. doprava (tam a spáť) v cene

Paušalny poplatok x 2 mesiace
. zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu jedenkrát (lx) za 2 mesiace
• 0-3 kg nebezpečný odpad 30.00 € 2 mesiace
. týka sa paušálnych zazmluvneiiých nebezpečných odpadov 1801 03 a 180202 (3600€)
. + 1 kg ostamý odpad (skupiny 18)

. doprava (tam a späť) v cene

Paušálny popia ok lx 3 n csi cc
• zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu jedenkrát (lx) za 3 mesiace
. 0-3 kg nebezpečný odpad 42.00 €13 mesiace

týka sa paušálnych zazmluvnených nebezpečných odpadov 18 01 03 a 18 02 02 50 40€)
• 1 kg ostatný odpad (skupiny 18)
. doprava (tam a spáť) v cene

ausa ty popt tok lx 6 n es‘aco‘
• zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu jedenkrát (lx) za 6 mesiacov
. 0-2 kg fiebezpeČný odpad
. týka sa paušálnych zazmluvnených nebezpečných odpadov 18 01 03 60.00 € 6 mesiacov
• + I kg ostatný odpad (skupiny 18) (72.00 €)

. platný len pre kozmetické a kadernicke salóny

. platba iba na predfaktúru
• doprava (tam a späť) v cene
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y POPI o 2x mesiac
• zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnoten~e odpadu dvakrát (2x) za mesiac
• 0-6 kg nebezpečný odpad 44.00 € mesiac
• týka sa paušálnych zazmluvnených nebezpečných odpadov 1801 03 a 180202
. + 2 kg ostatný odpad (skupiny 18)

• ± doprava (tam a spáť) v cene

Paušalny poplatok 4‘ mesiac
. zber, preprava, zncškodncnic alebo zhodnotcnic odpadu štyrikrát (4x) za mesiac
. 0-12 kg nebezpečný odpad 8800€ mesiac
. týka sa paušálnych zazmluvnených nebezpečných odpadov 1801 03 a 180202 (10560€)
. 4 kg ostatný odpad (skupiny 18)
• doprava (Lam a spaL‘) v cene

auš y poplatok 8,‘ mesiac
. zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu osernkrát (8x) za niesiac
• 0-18 kg nebezpečný odpad 176.00 € mesiac
. týka sa paušálnych zazmluvnených nebezpečných odpadov 1801 03 a 180202
. + 6 kg ostatný odpad (skupiny 18)
. + doprava (tam a späť) v cene

. . . 50.00 € I pristavenie• Pristavenie vozidla pre MOM (60. 0€)

C. Registračně poplatky

Cena v €
Registračně poplatky bez DPH

(cena s DPH)

• Registračný poplatok za vypracovanie Rámcovej zmluvy o zbere a preprave odpadov za
ůčelom leh zneškodnenia alebo zhodnotenia
Spol. PolyStar, s.r.o. poskytuje 40% zľavu z Registračného poplatku (bez DPH) 25 00€ /jednorazovo
v prípade, ak si Zákazník, Póvodca, resp. Objednávateľ registruje platobnů kartu na (30 00€
stránke www.polystar.sk v sekcii „Objednávka služieb“ alebo už má registrovanú
platobnú kartu. Podmienkouje úspešné overenie platobnej karty pred podpisom tejto
Rárncovej zmluvy zástupcoin spol. PolyStar, s.r.o.

Registračný poplatok za dodatočné vypracovanie Zmluvy o vyhotovení Ohlásenia
o vzniku odpadu a nakladaní s ním k existujúcej platnej Rámcovej zmluve o zbere
a preprave odpadov za účeloni ich zneškodnenia alebo zhodnotenia
Spol. PolyStar, s.r.o. poskytuje 40% zl‘avu z Registračného poplatku (bez DPH) 15.00 € /jednorazovo
v pripade. ak si Zákaznik, Póvodca. resp. Objednávateľ registruje platobnů kartu na ( 8 00 C)
stránke www.polystar.sk v sekcii „Objednávka služieb“ alebo už má registrovanú
platobnú kartu. Podmienkouje úspešné overenie platobnej karty pred podpisom tejto
Zmluvy zástupcom spol. PolyStar, s.r.o.

. Registračný poplatok za vypracovanie Zmluvyo vyhotoveni Ohlásenia o vzniku odpadu
a nakladaní s ním pu súčasnom vypracovani Rárncovej zmluvy o zbere a preprave zdarma
odpadov za ůčelom leh zneškodnenia alebo zhodnotenia

. Registračný poplatok za vypracovanie Zmluvy o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu zdarma
a nakiadani s ním a o vedení Evidencie pre původcov odpadov
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egistraěný pop a o za vypracovanie Rámeovej zmluvy o zbere a preprave odpadov za zdarma
~eIom leh zneškodnenia alebo zhodnotenia s Povinnost‘ami OdosielateFa

D. Servisně a adn‘inislratívne poplatky

Cena v €
Servisně a administrativne poplatky bez DPH

(cena s DPH)

. Potvrdenie o zbere nebezpečných odpadov Ix zber (Sprievodný list nebezpečného 3,00 € /zber
odpadu) ( 3.60 €)

Admlnlstiauviiy poplaLok ~.a vyLiadanie si kůjAc faktůty
5.00 €/lks

Podmienkou na vystavenie kópie faktúry je vyžiadanie emailom na adrese
(6.00 F)

fakturacia@polystar.sk

. Poplatok za zaslanie upomienky dlžnikovi s výzvou na zaplatenie záväzkov podl‘a bodu 15.00 €/upomienku
5.9VOP (1800€)

. Administratívny poplatok za každú zmenu fakturačných údajov už vystavenej faktúry
10.00 € /zmenu

v pripade. že zmena ůdajov nebola vopred nahlásená emailom na adrese
(120 (‘)

fakturacia~poIystar.sk

15.00 € /zmenu
. Adrninistratívny poplatok za vyžiadanú zmenu v Zmluve

(1800€)

. Poplatok za zaslanie výzvy advokátskou kanceláriou dlžnikovi pre mimosúdne 40.00 € /výzvu

vymáhanie pobľadávok (48 00 €)

~ Poplatok za vklad hotovosti v banke na účet spoločnosti stanovený bankou

200.00 € (nevzťahuje
. Zmluvi‘á pokuta za predčasné ukončenie Zmluvy podľa VOP 7.9

sa DPH)

I 5.00 € I odoslanie
. Distribučná logistika

E. Dopinkové služby

Cena v €
Dopinkové služby (pre zákazníkov s paušálnym poplatkom) bez DPH

(ce 5 DPH)

25.00 € kalendárny rok
. Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakiadani s nim (týka sa iba zákazníkov so

prevádzku
zazmluvnenou službou vedenia Evidencie odpadov)

(30.00 €)

55.00 € /kalendárny rok
. Zrnluvné vedenie Evidencie odpadov prevádzku

(66.00 €)

150.00€ Iks
. ldentifikačný list NO (ILNO) — platba vopred pred odosíanim ILNO

(180.00 €)

. Vypracovanie Nákladného listu na ‘mútroštátnu prepravu nebezpečných ved (týka sa J 50.00 € Iks
zrnluvnýcli zákaznikov) I (60 00€)
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2 € /označenia jedného

. Qznačenie odpadu pri porušeni povinnosti póvodcu resp. držiteľa odpadu obalu

• ‚Iedno~azové nezmluvné zaslanie Evidenčných Iistov za kalendámy rok 125.00 € /kalendámy
(platné iba pre zákazníkov PolyStar, s.r.o., ktorých odpad zo svojej Činnosti odovzdávajú rok /prevádzku
výlučne spol. PoLyStar, s.r.o.) platba vopred pred odoslanim Evidenčných listov (150.00 €)

F. Nadlimitně poplatky

Nadlirnitné poplatky Cena v €

zber, preprava, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu nad paušálnu hrnotnosť bez DPH
ta ka?dý ďalt( I kg ‚ileho L liter na‘ry~e (‚ti 4 DPI I)

. 0 ostatný odpad kat. Č. 1501 01, 1501 02 (okrem polystyrénových obalov), 1501 03, I 40 E/k
150106,150107,150203,1602 14,180101,1801 04, 1801 07, 1801 09, 180201, (I 68E)
180203,180208,200136

. N nebezpeČnýodpadkat.Č. 1501 10,150202,160107,160213,160602, 1801 l.90€/kg
03,180202,200135, ‘‘84)

~ N — nebezpeČný odpad kat. Č. 0801 11,0803 17,080409,1801 08, 1802 07, 2001 2.30€/kg
21,200131 (276€)

~ N —nebezpečný odpad kat. Č. 090101,090104 4.20‘kg

~ N — nebezpečný odpad kat. Č. 06 0404 (tlakornery apod.), tekutá ortuť 6.50 €/ks

~ O ostatný odpad kat. Č. 1501 02- polystyrénové obaly 6,50€kg

~ N nebezpečný odpad kat. č. 18 Ot 06, 18 02 05 (formaldehyd, xylén) 6.50 E/kg

~ N O ině nebezpečné a ostatné odpady pisomnou dohodou

G. Služby “ odpadovom hospodárstve

Cena v €
Služby v odpadovom hospodárstve bez DPH

(cena $ DPH)

. klasifikácia a kategorizácia odpadov,
rnanipulácia, preprava v zmysle dohody ADR, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie
nebezpečných odpadov na celom území Slovenskej republiky s vystavením
Sprievodnébo listu No, cena dohodou závislá
možnosť vypracovania ILNO, Havarijnébo plánu, od individuálnych

. kontrola platnosti sůhlasov v ohlasu odpadového hospodárstva, požiadaviek zákazníka
• kontakty s prisLušnýrni orgánmi štátnej správy na poli životného prostredia (OÚŽP.

RÚVZ) a ině služby,
. poradenstvo, konzultačná činnost‘

_______________ -.- I ._. —j
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H. Služby bezpeČnostného poradcu

Cena v €
Služby bezpečnostného poradcu pre ambulantné zdravotnicke zariadenia bez DPH

cena s H)

30.00 € /mesiac
. Služby bezpečnostného poradcu na základe zmluvy /prevádzku

(36 00 €)

50 00 € /smernj en
. Smernica bezpeČnostného poradcu pri zmluvnom zákazníkovi

(60.00 €)

10.00 € ‚správu
• Výr~ná správa bezpečnostného poradcu pň zmluvnom zákazníkovi

( 12.00 C)

• Školenie bezpečnostného poradcu pre zmluvného zákazníka mimo &ekvencie auditu 150.00 € /za školenie
bezpečnostným poradcom dohodnutým v zmluve (nový zamestnanev a pod.) ( 180 00 €

100€!! km
. ± doprava (tam a spüf)

(I ‘0€ I km)

250.00 € /la školenie
. Jednorazové školenie bezpeČnostného poradcu pri nezmluvnom zákazníkovi

~300 00 €)

± I.00€I1 km
. ± doprava (tam a späf)

( ._0€ 1km)

Služby bezpečnostného poradcu pre mé ako ambulantné zdravotnícke zariadenia

. sú stanovované individuálne na základe špecifických požiadaviek zákazníka

J. Pinenie povinnosti Odosielatel‘a

Cena v €
Plnenie povinnosti Odosielateľa (pre zrnluvných zákazníkov) bez DPH

DPH

150.00 € II rok I! prevádzku
I. prevádzka

(180 00 €)

250.00 Ell rok /2 prevádzky
2. prevádzka

(300 00 €)

350.00 E/l rok /3 prevádzky
3. prevádzka

(420 00 C)



Polu taí
8.50 €

. náklady na expedíciu balíka hmotnosť ~kg] 0—20 (10.20 €)

1300€
. náklady na expedíciu balika hmotnost‘ [kg) 20,5 40 (15 60 €)

25.00 €
. náklady na expediciu balíka hmotnosť ~kg1 40,5 60 (30.00 €)

35.00 €
. náklady na expedíciu balíka hrnotnosť ~kg) 60,5 70 (42 00 €)

45.00 €
. náklady na expediciu balíka hmotnosť ~kg] 70,5 80 (54 00 C)

60.00 €
. náklady na expediclu balíka hrnotnosť ~kg] 80,5 90 (72.00 F)

70.00 €
~ náklady na expediciu balíka hn‘otnost‘ [kg) 90,5 100 I (84 00 F)

Cennik spoločnosti PolyStar. s.r.o. pit nebezpečný alebo ostatný odpad nadobúda platnosť a účinnost‘ od 0] .05.2022

V Nových Zámkoch, dňa 31.03.2022
Copyright 0 2022 PolyStar. s.r.o., všetky práva vyhradené.
PolyStar, s.r.o.


