VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
SPOLOČNOSTI GREEN RECYCLING s.r.o.
ÚČINNÉ OD 25.05.2018

1.

Základné ustanovenia

1.1

Predmetom podnikania obchodnej spoločnosti GREEN
RECYCLING, s.r.o., IČO: 46 805 664, so sídlom Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, Slovenská republika zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka 122517 / B (ďalej len „GREEN RECYCLING
s.r.o. ʹalebo akoʹ Kupujúci“) je okrem iného aj nakladanie
s odpadmi podľa ustanovenia § 3 ods. 5,6 a 7 zákona č.
79/2015 Zz, o odpadoch (ďalej tiež len ako „Zákon o odpadoch“). Spoločnosť GREEN RECYCLING s.r.o. je taktiež
oprávnená na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s
odpadmi podľa zákona č. 455/1991 Zz. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon).

1.2

1.3

1.4

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej jen ako
„VOP“) upravujú práva a povinnosti každej Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je výkup zberového papiera spoločnosťou GREEN RECYCLING s.r.o. od tretích osob- podnikateľov (ďalej takáto Kúpna zmluva tiež len ako „Zmluva“)
a tretia osoba, ktorá Zmluvu s GREEN RECYCLING s.r.o.
uzatvára ďalej len ako „Predávajúci“). Spoločné označenie pre GREEN RECYCLING s.r.o. a Predávajúceho (ďalej len ako „Zmluvné strany“), jednotlivo len ako „Zmluvná
strana“). Predávajúci uzavretím Zmluvy s GREEN RECYCLING s.r.o. bezvýhradne prijíma tieto VOP ako pre seba
záväzné.
Tieto VOP sú vydané v zmysle ustanovenia § 588 zákona č.40 / 1964 Zz Občianskeho zákonníka a nasl. (ďalej
len ako „OZ“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. VOP
v aktuálnom znení sú trvalo zverejnené na webových
stránkach GREEN RECYCLING s.r.o.www.green-recycling.sk. Ak sa tak hovorí kdekoľvek v Zmluve alebo VOP
o Zmluve, rozumie sa tým vždy Zmluva v znení aktuálnych VOP. Predávajúci sa s VOP pred uzavretím zmluvy podrobne zoznámil na webových stránkach GREEN
RECYCLING s.r.o. www.green-recycling.sk, kde sú VOP
voľne prístupné, ich obsah pre neho bol bez akýchkoľvek ťažkostí čitateľný, porozumel všetkému tomuto ich
obsahu a nemá nejasnosti ohľadom žiadneho ich ustanovení. Predávajúci chápe význam VOP a ich povahu ako
neoddeliteľnej súčasti zmluvy, kedy sú pre Predávajúceho záväzné zhodne, akoby ich obsah bol súčasťou textu samotnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na
zmenu VOP.
Konkrétne Zmluva môže byť medzi Zmluvnými stranami
uzavretá najmä v písomnej forme, ústnej forme, telefonicky, cestou elektronickej komunikácie, implicitne, faktickou
alebo inou akceptáciou objednávky alebo iným spôsobom,
z ktorého bude zrejmá vôľa Kúpnu zmluvu uzavrieť.

1.5

Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami plynúce zo Zmluvy sa v záležitostiach neupravených v Zmluve a / alebo
VOP riadia právnymi predpismi Slovenské republiky, najmä potom OZ, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o
medzinárodnej kúpe tovaru, ako aj s vylúčením kolíznych
právnych noriem slovenské republiky. Akékoľvek prípadné všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho sa na
vzťah zo zmluvy neuplatňujú.

1.6

Recyklovaným papierom sa rozumie pre účely Zmluvy a
týchto VOP všetok papierový odpad uvedený v SKN EN
643 (501990) a / alebo papier uvedený ako papier odpadový, priradený do jednotlivých skupín katalógu odpadov,
tvoriaceho prílohu č. 1 Vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou
sa stanovuje Katalóg odpadov, Zoznam nebezpečných
odpadov a zoznamy odpadov a štátov na účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadov a postup pri udeľovaní súhlasu
na vývoz, dovoz a tranzit odpadov (ďalej len ako „Zberový
papier“).

2.

Základné práva a povinnosti Zmluvných strán

2.1

Predávajúci sa zaväzuje vždy v súlade so zmluvou a týmito VOP dodať Kupujúcemu Zberový papier, previesť na
neho k takto dodanému Zberovému papieru vlastnícke právo a umožniť mu s takto dodaným recyklovaným papierom
neobmedzene nakladať. Kupujúci sa zaväzuje Zberový papier prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.

3.

Množstvo a kvalita dodaného Zberového papiera

3.1

Predávajúci sa zaväzuje Zberový papier dodávať Kupujúcemu vždy za splnenie všetkých nasledujúcich kvalitatívnych požiadaviek:
a) v množstve, kvalite a druhu určených zmluvou;
b) s najvyššou povolenou mierou vlhkosti maximálne 10% z
hmotnosti danej dodávky;
c) prostý tzv. nežiadúcich materiálov a materiálov škodlivých pre výrobu (najmä nepapierové zložky, bitúmenové
lepenky, sklenená alebo minerálna vlna, látky obsahujúce
PVC, nebezpečné látky a pod.);
d) vhodne a pevne zabalený tak, aby sa pri jeho prevzatí a
následnej manipulácii obsah dodávky nevytriasal;
e) s všetkou dokumentáciou k dodávke sa vzťahujúce, na
ktorej vedenie je predávajúci zaviazaný právnymi predpismi
Slovenskej republiky a / alebo ktoré slúžia na identifikáciu
dodávky a podľa právnych predpisov alebo obchodných
zvyklostí sa majú postupiť Kupujúcemu.
Všetky hore uvedené požiadavky ďalej len ako „Kvalitatívne požiadavky“). Každá jednotlivá dodávka zberového pa-
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piera musí vyhovovať všetkým kvalitatívnym požiadavkám,
pričom dodávkou sa rozumie celý náklad Zberného papiera
dodaný Kupujúcemu v rámci jednej prepravy.
3.2

Kontrolu dodržanie všetkých Kvalitatívnych požiadaviek
vykonáva vždy Kupujúci vhodnými prostriedkami podľa
svojho výberu a ním zvolenou metódou. Predávajúci sa
zaväzuje Kupujúcemu v tejto súvislosti poskytnúť všetku
súčinnosť.

3.3

Kontrolu dodržanie všetkých Kvalitatívnych požiadaviek
každej jednotlivej dodávky Kupujúci vykoná najneskôr do
desiatich (10) pracovných dní od jej prevzatia.

3.4

V prípade nedodržania ktoréhokoľvek z Kvalitatívnych požiadaviek sa jedná o vadné plnenie Predávajúceho a Kupujúci má nasledujúce nároky podľa svojej voľby:
a) príslušnú dodávku nespĺňajúcu ktorýkoľvek Kvalitatívnu
požiadavku zberového papiera úplne odmietnuť a / alebo
žiadať nápravu a / alebo náhradné bezchybné plnenie;
b) právo na primeranú zľavu;
c) v prípade prekročenia najvyššej prípustnej miery vlhkosti právo na vykonanie váhového odpočtu, spočívajúceho v
úmernom zníženie váhy zberového papiera a tomu zodpovedajúce zníženie kúpnej ceny.

3.5

3.6

Ak je predávajúci zaviazaný k „Mesačnej záväznej dodávke“)
v zmysle článku 8. týchto VOP, nepovažuje sa dodávka nezodpovedajúce ktorémukoľvek z Kvalitatívnych požiadaviek
za riadne dodanú a nezapočítava sa do množstva Minimálna
záväzné dodávky v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Všetky prípadné náklady vynaložené Kupujúcim v dôsledku
nesplnenia Kvalitatívnych požiadaviek (napr. Náklady spojené s vrátením zberového papiera Predávajúcemu, manipuláciou s ním a pod.) Je Kupujúci oprávnený požadovať
na Predávajúcim uhradiť.

4.

Kúpna cena zberového papiera

4.1

Cena za dodávku zberového papiera sa určí spôsobom
určeným podľa Zmluvy a to buď:
a) ako fixné za každú jednu (1) tonu Predávajúcim dodaného zberového papiera, keď takto určená cena je v
prípade dlhodobo trvajúce Zmluvy nemenná po celú dobu
zmluvného vzťahu;
b) ako variabilná a podliehajúca možnosti zníženia alebo
zvýšenia podľa vývoja ceny zberového papiera tak, ako sa
zverejňuje buď spoločnosťou FOEX Indexes Ltd, Mannerheimintie 40 D 85, Helsinki, Fínsko pre Európu (www.foex.
fi) alebo spoločností EUWID, EuropäischerWirtschaftsdienst GmbH, Postfach 1332, 76586 Gernsbach, Spolková republika Nemecko pre Spolkovú republiku Nemecko
(www.euwid-papier.de)
c) individuálne určená dohodou Zmluvných strán.

5.

Doprava

5.1

Doprava zberového papiera je zabezpečovaná vždy podľa
Zmluvy buď Kupujúcim alebo Predávajúcim.

5.2

Ak zaisťuje dopravu zberového papiera podľa Zmluvy Predávajúci, je povinný na svoje nebezpečenstvo, zodpovednosť a náklady zabezpečiť prevoz každej jednotlivej dodávky do zberného miesta určeného Kupujúcim a to vždy
v pracovných dňoch od 07:00 do 18:00. Predávajúci je potom zároveň povinný obstarať všetky administratívne úkony
a splniť všetky povinnosti s dopravou súvisiace. V prípade
medzinárodnej prepravy odpadov je predávajúci povinný
dodržiavať najmä aj záväzky z nariadenia (ES) č. 1013/2006
Európskeho parlamentu a Rady z 14. 06. 2006 o preprave
odpadu. Ak je predávajúci zaviazaný k „Minimálne záväzné
dodávke“) v zmysle článku 8. týchto VOP, musí jej dodanie
zabezpečiť vždy tak, aby bola Kupujúcemu dopravená najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.

5.3

Ak zaisťuje dopravu zberového papiera podľa Zmluvy Kupujúci, robí tak na svoje nebezpečenstvo, zodpovednosť
a náklady. Predávajúci je však povinný zabezpečiť riadny
a nerušený príchod dopravných prostriedkov Kupujúceho
či ním zvoleného dopravcu na miesto nakládky zberového
papiera v Zmluvnými stranami dohodnutom čase. V prípade porušenia povinností Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, vzniká Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej
škody či márne vynaložených nákladov.

6.

Vlastnícke právo k Zberovému papieru a jeho prechod

6.1

Predávajúci konštatuje a Kupujúceho uisťuje, že všetok ním
dodávaný Zberový papier bude ním nadobudnutý v súlade
s právnymi predpismi Slovenské republiky, prostý akýchkoľvek právnych vád a obmedzení a bude s ním možné
neobmedzene disponovať podľa Zmluvy. Za vlastnosti zberového papiera v zmysle predchádzajúcej vety nesie predávajúci plnú a objektívnu zodpovednosť.

6.2

Vlastnícke právo k Zberovému papieru nadobúda Kupujúci
jeho prevzatím. V rovnaký okamih dochádza aj k prechodu
nebezpečenstva škody na Zberový papier na Kupujúceho.
Uvedené podľa predchádzajúcej vety platí aj pre prípad, že
predávajúci odovzdá Zberový papier ním zvolenému dopravcovi za účelom jeho prepravy Kupujúcemu.

6.3

Ak Zberový papier nespĺňa Kvalitatívne požiadavky, neprechádza vlastnícke právo ani nebezpečenstvo škody na
ňom na Kupujúceho a Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť za jeho poškodenie, zničenie alebo stratu, neprejaví
ak Kupujúci inú vôľu, hoci len implicitne napr. jeho ďalším
spracovaním pod. Ak Kupujúci neuplatní námietky ohľadom nesplnení Kvalitatívnych požiadaviek danej dodávky
najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od jej prevzatia,
platí, že na neho prešlo vlastnícke právo a nebezpečenstvo
škody okamihom prevzatia tejto dodávky.

7.

Platobné podmienky

7.1

Predávajúci má nárok na úhradu kúpnej ceny ním dodaného
zberového papiera (ďalej tiež len ako „Kúpna cena“). Pri
vyúčtovaní a úhrade kúpnej ceny bude postupovať podľa
nasledujúcich odsekov.
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7.2

7.3

7.4

7.5

Najneskôr do polovice kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola príslušná
dodávka zberového papiera prevzatá Kupujúcim zašle
Kupujúci Predávajúcemu návrh na vyfakturovanie tejto
dodávky, prípadne všetkých ostatných dodávok uskutočnených v príslušnom predchádzajúcom kalendárnom mesiaci (ďalej len ako „Návrh kúpnej ceny“). Návrh
Kúpnej ceny bude vychádzať z množstva Predávajúcim
Kupujúcemu dodaného zberového papiera v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a jeho zmluvou stanovenej ceny. V prípade, že predávajúci nebude mať voči
Návrhu Kúpnej ceny žiadnych námietok či pripomienok,
je oprávnený v súlade s Návrhom Kúpnej ceny vystaviť
a zaslať Kupujúcemu daňový doklad - faktúru so splatnosťou minimálne tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa
jej doručenia Kupujúcemu, ktorý následne vykoná úhradu kúpnej ceny na účet uvedený v takomto účtovnom doklade-faktúre.
Podmienkou splatnosti daňového dokladu – faktúry vystavenej Predávajúcim sú jej všetky formálne a obsahové
náležitosti vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky a ďalej i do textu faktúry pojaté číselné označenie
zhodné s číselným označením príslušného Návrhu kúpnej
ceny, ktorý je takou faktúrou účtovaný.
Ak bude mať predávajúci k Návrhu Kúpnej ceny námietky či pripomienky, je povinný tieto písomne, formou doporučeného listu oznámiť Kupujúcemu a to najneskôr do
desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia Návrhu Kúpnej ceny. Námietky či pripomienky Kupujúci vyhodnotí a
výsledky svojho vyhodnotenia oznámi Predávajúcemu s
tým, že buď zotrváva na pôvodnom Návrhu kúpnej ceny,
alebo námietky či pripomienky Kupujúceho akceptuje a ku
svojmu oznámeniu pripojí príslušne opravený nový Návrh
kúpnej ceny, ktorého vyúčtovanie bude Predávajúcim vykonané primerane podľa predchádzajúcich bodov.
V prípade, že bude Predávajúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov zo Zmluvy, je Kupujúci oprávnený výplatu
kúpnej ceny odložiť, až do okamihu úplného uspokojenia
svojich vlastných pohľadávok za Predávajúcim.

7.6

Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu a na jeho žiadosť
poskytnúť informácie pre preskúmanie v akej výške má
Predávajúci nárok na Kúpnu cenu.

7.7

Popri Kúpné ceny nemá predávajúci v súvislosti s plnením
zmluvy nárok na žiadne ďalšie odmeny či náhrady akýchkoľvek nákladov.

8.

Zvláštne práva a povinnosti pri záväzku dodávky

8.1

Ak sa Predávajúci zaviaže, podľa Zmluvy, dodávať Kupujúcemu v každom kalendárnom mesiaci určité minimálne množstvo zberového papiera, je povinný najmenej
také množstvo Predávajúcemu skutočne dodať (ďalej len
„Mesačná záväzná dodávka“). Ak sa Predávajúci nezaviaže, podľa Zmluvy, k Mesačnej záväzné dodávke, bude
ním dodávané množstvo Zberného papiera odpovedať
vždy dohode Zmluvných strán v jednotlivých prípadoch.

8.2

Záväzok Mesačnej záväzné dodávky má Predávajúci
každý kalendárny mesiac po dobu trvania zmluvy a to vždy
najneskôr k poslednému pracovnému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

8.3

Predávajúci je povinný Kupujúceho v prípade, že Mesačné
záväznú dodávku v príslušnom kalendári hoci i len čiastočne nesplní informovať a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred koncom príslušného kalendárneho mesiaca.
V prípade porušenia informačnej povinnosti podľa predchádzajúcej vety vzniká Kupujúcemu nárok na zaplatenie
Zmluvné pokuty 800, -EUR (slovom: osemsto euro).

8.4

V prípade nedodržania záväzku Mesačnej záväzné dodávky potom vzniká Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 20, -EUR (slovom: dvadsať euro) za každú
jednu (1) Predávajúcim nedodanú tonu zberového papiera
v príslušnom kalendárnom mesiaci.

9.

Ďalšie práva a povinnosti

9.1

Predávajúci je povinný všetky dispozície s recyklovaným
papierom vykonávať vždy v súlade so všetkými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými
právnymi predpismi Európskej únie.

9.2

Predávajúci zodpovedá, bez ohľadu na zavinenie, Kupujúcemu za škodu spôsobenú porušením Zmluvy a / alebo
týchto Podmienok a zaväzuje sa k jej plnej náhrade Kupujúcemu. Prípadný nárok Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty ho nezbavuje nároku na náhradu jemu vzniknutej škody.

9.3

V prípade omeškania Predávajúceho s plnením jeho povinnosti podľa Zmluvy, je Kupujúcim oprávnený mu pozastaviť
všetky platby, a to až do doby zjednanie nápravy a prípadne
aj odstránenie takým omeškaním vzniknutých následkov.

9.4

Predávajúci na seba preberá v súvislosti so Zmluvou nebezpečenstvo zmeny okolností.

9.5

Predávajúci výslovne súhlasí s vylúčením uplatnenia ustanovení Smernice Rady č. 93/13 / EHS o nekalých podmienkach a nepovažuje žiadne ustanovenia Zmluvy v znení
VOP za odporujúce obchodným zvyklostiam a zásade poctivého obchodného styku.

9.6

Predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu
zmluvy a všetkých skutočnostiach, s ktorými sa zoznámil v
súvislosti so Zmluvou a jej plnením a to nielen počas doby
trvania zmluvy, ale aj po jej ukončení. Najmä je potom predávajúci povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom vyššie s Kupujúcim dohodnutej kúpnej ceny zberového papiera. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa naopak netýka informácií,
ktorých oznámenie tretím osobám je nevyhnutné na účely plnenia Zmluvy, alebo ktoré sú bežne oznamované Kupujúcim
alebo všeobecne známe. Porušenie povinnosti mlčanlivosti
podľa predchádzajúcich viet, zakladá nárok Kupujúceho na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 800, -EUR (slovom:
osemsto euro) za každé jedno také porušenie mlčanlivosti.
Nárok Kupujúceho na náhradu škody nie je dotknutý.

Stránka 3 z 6

9.7

Predávajúci súhlasí s tým, aby mu Kupujúci zasielal prípadná obchodné oznámenia, reklamné ponuky a ďalšie informácie podobného charakteru. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

9.8

Postúpenie akýchkoľvek dlhov Predávajúceho za Kupujúcim sa vylučuje.

10.

Trvanie zmluvy a možnosti jej ukončenia

10.1

Zmluva môže byť uzavretá v konkrétnom prípade ako jednorazová, za účelom realizácie jednej alebo niekoľkých nepravidelných dodávok zberového papiera, alebo ako dlhodobá na v nej výslovne uvedenú dobu určitú alebo na dobu
neurčitú.

10.2

10.3

V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu určitú, platí, že sa
po uplynutí určenej doby jej účinnosti automaticky predlžuje
vždy o jeden (1) rok a to aj opakovane. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní pred uplynutím doby určitej, na ktorej bola Zmluva
uzatvorená, alebo na ktorej bola predĺžená spôsobom podľa predchádzajúcej vety, oznámiť druhej zmluvnej strane
písomne doporučeným listom, že nemá záujem na ďalšom
predĺžení účinnosti Zmluvy podľa tohto článku. Postupom
podľa predchádzajúcej vety vylúči Zmluvná strana automatické predĺženie účinnosti tejto zmluvy a účinnosť tejto
zmluvy vyprší uplynutím doby určitej, na ktorú bola Zmluva
uzatvorená, prípadne uplynutím roka, o ktorý bola predlžena v zmysle predchádzajúcich viet. V prípade, že žiadna
Zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane písomné
oznámenie, že nemá záujem na ďalšom predĺžení účinnosti Zmluvy podľa predchádzajúcich viet, prejavuje vôľu, že
súhlasí s predĺžení zmluvy.
V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, môže
ju ktorákoľvek Zmluvná strana vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane s tým, že výpovedná doba je tri (3) mesiace a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená
druhej zmluvnej strane.

10.4

Zmluva môže byť ukončená dohodou Zmluvných strán.

10.5

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade
podstatného porušenia Zmluvy Kupujúcim; za podstatné
porušenie zmluvy Kupujúcim sa považuje najmä omeškanie so zaplatením splatného záväzku Kupujúceho voči Predávajúcemu, kedy k náprave nedôjde ani v štrnástich (14)
kalendárnych dňoch nasledujúcich odo dňa písomnej výzvy
na nápravu doručenej Kupujúcemu.

10.6

Predávajúci môže Zmluvu uzatvorenú na dobu určitú
alebo neurčitú vypovedať tiež z dôvodu jeho nesúhlasu so
zmenami VOP, spôsobom podľa nasledujúcich viet. Predávajúci sa zaväzuje k priebežnému sledovaniu webových
stránok Kupujícího www.green-recycling.sk. Nové VOP
zverejní Kupujúci vždy najmenej tridsať (30) kalendárnych
dní pred dňom ich účinnosti a to na svojich webových stránkach www.green-recycling.sk. V prípade, že predávajúci
nebude so znením nových VOP súhlasiť, má právo Zmluvu

vypovedať, a to do jedného (1) mesiaca od účinnosti nových
VOP. Uvedená lehota k výpovedi podľa predchádzajúcej vety
neplatí, ak Kupujúci Predávajúci mu výslovne oznámi nové
VOP na jeho e-mailovú adresu uvedenú v zmluve, a to najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní pred dňom ich účinnosti
a súčasne Predávajúci ho poučí o jeho práve na výpoveď tejto zmluvy. Vtedy je Predávajúci oprávnený Zmluvu vypovedať
najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred dňom účinnosti
nových VOP. Nevypovie Ak predávajúci Zmluvu v lehotách
podľa predchádzajúcej vety, písomne, formou doporučeného
listu zaslaného Kupujúcemu, stávajú sa nové VOP záväznými pre ďalší zmluvný vzťah podľa Zmluvy. Písomná výpoveď
Zmluvy podľa predchádzajúcich viet je tak jediný spôsob pre
vyslovenie nesúhlasu Kupujúceho so zmenami VOP.
10.7

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim, za podstatné
porušenie Zmluvy Predávajúcim sa považuje najmä:
a) Predávajúci je v omeškaní s uspokojením akejkoľvek
peňažnej pohľadávky Kupujúceho zo Zmluvy, kedy k náprave nedôjde ani v štrnástich (14) kalendárnych dňoch nasledujúcich odo dňa písomnej výzvy na nápravu doručenej
Kupujúcemu.
b) Predávajúci opakovane (najmenej 2x) nesplnil svoj záväzok Mesačný záväzné dodávky, ak bol k nej Zmluvou zaviazaný.
c) Predávajúci poruší iné povinnosť plynúce mu zo Zmluvy
či právnych predpisov slovenské republiky, kedy k náprave
nedôjde ani v štrnástich (14) kalendárnych dňoch nasledujúcich odo dňa písomnej výzvy na nápravu doručenej Predávajúcemu.

10.8

Každá Zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak
je vydané rozhodnutie o úpadku druhej Strany, alebo ak bol
insolvenčný návrh voči druhej zmluvnej strane zamietnutý
pre nedostatok majetku.

10.9

Odstúpenie od Zmluvy je účinné posledným dňom mesiaca,
v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej zmluvnej strane.

10.10 Odstúpenie od Zmluvy, ako aj akékoľvek iné ukončenie zmluvy má účinky len do budúcna, nie sú ním dotknuté práva a / alebo povinnosti Zmluvných strán vzniknutá do dňa
ukončenia zmluvy. Tieto trvajú do ich úplného uspokojenia
a / alebo splnenie. Uvedené v predchádzajúcej vete sa týka
najmä aj práva na úhradu dodaného zberového papiera,
zmluvných pokút, ako aj ďalších platieb, na ktoré vzniklo ku
dňu ukončenia zmluvy právo ktorejkoľvek zmluvnej strane.

11.

Doručovanie a kontaktné údaje

11.1

Ak nie je ustanovené v Zmluve a / alebo VOP výslovne inak,
tak akékoľvek oznámenia, výzvy, informácie, upomienky,
správy alebo iné dokumenty, ktoré majú byť doručované
podľa Zmluvy medzi Zmluvnými stranami (ďalej len ako
„Podanie“), musia byť doručené aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) Osobným doručením, popr. doručením kuriérom; Podanie bude považované za doručené dňom odovzdania podania osobe adresáta (príjemcu).
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b) Doporučeným alebo bežným listom na nasledovnú adresu tej ktorej Zmluvné strany, uvedenú v Zmluve alebo
VOP; Zmluvné strany si tieto adresy dojednávajú záväzne
ako adresy pre vzájomné doručovanie. Ak nebude Podanie doručené skôr, bude považované za doručené tretím
(3) pracovným dňom odo dňa, keď sa dostane do sféry
dispozície adresáta (príjemcu) a to aj v prípade, keď k
prevzatiu Podanie z akýchkoľvek dôvodov na strane adresáta (príjemcu) nedôjde . Za sféru dispozície adresáta
(príjemcu) Podanie sa považuje taktiež uloženie podanie
na príslušnom držiteľa poštovej licencie, spojené s výzvou
Zákazníkovi k jeho vyzdvihnutie. Bez ohľadu na uvedené
v predchádzajúcich vetách, sa považuje za deň doručenia
listovej zásielky vždy najneskôr piaty (5) pracovný deň po
jej odoslaní.
c) Elektronicky (e-mailom); Podanie bude považované za
doručené dňom jeho doručenia, ktorým je vždy deň, keď sa
príslušná e-mailová správa dostane do sféry adresáta (príjemcu) tejto e-mailové správy, vrátane prípadu, ak je prevzatie e-mailové správy adresátom (príjemcom) odmietnutý či
nedôjde k jej prečítanie.
d) Doručením do dátovej schránky tej ktorej Zmluvné strany, ak má dátovú Schránku zriadenú.
11.2

Kontaktné spojenie na Kupujúceho sú nasledovné:
Telefón: +420 775 721 725
Webová stránka (internet): www.green-recycling.sk
E-mail: horacek@green-recycling.sk
Adresa pre poštový styk: GREEN RECYCLING s.r.o., areál
Austrian Recycling, Vídeňská 125A, 619 00 Brno, Česká
republika

11.3

Kontaktné spojenie na Predávajúceho sú uvedené v
písomnej zmluve, alebo je predávajúci Kupujúcemu oznámi vždy pred uzavretím zmluvy, ak je uzatváraná inak ako
písomne.

11.4

Zmluvné strany si sú povinné navzájom oznámiť akékoľvek prípadné zmeny svojich kontaktných spojení, bez
zbytočného odkladu od ich vzniku, najneskôr však do
desiatich (10) kalendárnych dní. Neoznámenie zmien ide
výlučne na ťarchu tej Zmluvné strany, ktorá zmenu neoznámila.

12.

Spracovanie osobných údajov

12.1

V prípade uzavretia zmluvy s Predávajúcim, ktorý je podnikajúce fyzickou osobou, tento Predávajúci berie na vedomie, že v súvislosti s uzavretím Zmluvy dochádza k spracovaniu osobných údajov Predávajúceho, a to v rozsahu
meno, priezvisko, prípadne obchodné meno (firma), IČO,
sídlo, prípadne adresa pre doručovanie, telefón, e-mail,
číslo bankového účtu, typ a množstvo predávaného materiálu, doba uskutočnenie jednotlivých dodávok materiálu,
prípadne údaje zo vzájomnej e-mailovej komunikácie. Dodávky od jednotlivých dodávateľov vyhodnocujeme formou
prehľadu mesačných obratov spracovávaného pre interné
potreby spoločnosti. Správcom osobných údajov je GREEN
RECYCLING s.r.o., IČO: 46 805 664, so sídlom Vlčie hrdlo
1, 821 07 Bratislava, Slovenská Republika, tel.č. +420 775
721 725, e-mail: horacek@green-recycling.sk.

12.2

Základným účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k uzavretiu zmluvy.
Na tomto právnom základe osobné údaje spracovávame
po dobu trvania zmluvy. Osobné údaje ďalej spracovávame
po dobu 5 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Účelom a právnym základom tohto
ďalšieho spracovania je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č 431/2002 Z. z. O účtovníctve v neskoršom znení.

12.3

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne obchodné meno (firma) a údaje týkajúce sa dodávok môžeme
odovzdávať v rámci skupiny podnikov, do ktorej GREEN
RECYCLING s.r.o. patrí. Právnym základom tohto odovzdania je oprávnený záujem na odovzdanie v rámci skupiny
podnikov pre vnútorné administratívne účely. Osobné údaje
nebudú v žiadnom prípade odovzdávané mimo priestoru
Európskej únie. Proti tomuto odovzdanie môžete namietať.

12.4

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo
na prístup k osobným údajom, právo na opravu a doplnenie
osobných údajov, na ich vymazanie, právo na obmedzenie
spracovanie, právo vzniesť námietku, právo na prenosnosť
a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných
údajov. Podrobnejšie informácie týkajúce sa spracovania
a ochrany osobných údajov v spoločnosti GREEN RECYCLING s.r.o., ako aj obsahu jednotlivých práv nájdete na
http://green-recycling.sk/sk/top-menue/ochrana-udaju/.

13.

Záverečné ustanovenia

13.1

Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatné či neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení,
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné a / alebo neúčinné novým ustanovením platným /
účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného a / alebo
neúčinného a to najneskôr do tridsiatich dní (30) odo dňa,
keď k tomu tá ktorá Zmluvná strana vyzve druhú zmluvnú
stranu.

13.2

V prípade odchylného obsahu zmluvy od obsahu VOP, je
rozhodujúci obsah zmluvy.

13.3

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 25.05.2018
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