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                                                               2022 
 
 

Zmluva o zabezpečení 
zberu elektroodpadu  

 

 
ČLÁNOK I  

 ZMLUVNÉ STRANY 

 
  

POSKYTOVATEĽ SLUŽBY:  
• obchodné meno:    ROVAMI zber s.r.o.   
• IČO:                          51 239 213 
• DIČ:                                                              2120644328 
• sídlo:                                                           Abrahámska 1345, 925 21 Sládkovičovo    
• zapísaná:       OR OS  Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 124310/B 
• v mene ktorej v tomto právnom úkone koná konateľ 
• meno a priezvisko:    Mgr. Tomáš Chrbet   
• e-mail:                                                           obchod@rovami.sk , 0917 457 777 
• bankové spojenie:                                       Tatra banka, a.s.  
• číslo účtu:                                                     SK56 1100 0000 0029 4813 6307 

 

a 

 
PRÍJEMCA SLUŽBY:  

• Obec:   Zemianske Sady       
• IČO:       00306339              
• DIČ:       2021002368                
• sídlo:  Obec Zemianske Sady 
                     Zemianske Sady 42 

                             925 54 Zemianske Sady  
• v mene ktorej v tomto právnom úkone koná starosta obce   
• meno a priezvisko: Ing. Roman Súkeník    
• e-mail:   starosta@ozemianskesady.sk                                                         
• tel.č.:      0905 547 614                                                         

 

 

 

strany sú spoločné označované ako „Zmluvné strany“. 
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ČLÁNOK II 
PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že dodávateľ zabezpečí rozmiestnenie na území 
Mesta/Obce na voľne dostupnom mieste zberné kontajnery bielej alebo sivej farby na 
zber elektroodpadu. 

2. Mestu/Obci neplynú z tejto zmluvy žiadne finančné ani iné povinnosti spojené 
s umiestnením a vyprázdňovaním kontajnerov a ani  s realizáciou zberu. Zmluvné 
strany sa dohodli, že táto zmluva je bezodplatná.  

3. Mesto/Obec nezodpovedá dodávateľovi za škody spôsobené na predmetných 
kontajneroch. 

4. Mesto/Obec umožní bezproblémový prístup zberným autom ku zberným kontajnerom 
za účelom vyprázdnenia, obsluhy a údržby.  

 
ČLÁNOK III 

KONTAJNERY A ICH UMIESTNENIE 
 

1. Dodávateľ zabezpečí uloženie na území Mesta po dohode    kus kontajnera na voľne 
dostupnom, frekventovanom verejnom priestranstve. Po písomnej dohode 
zmluvných strán formou pošty alebo e-mailom je počet kontajnerov i stojísk možné 
zmeniť. 

2. Určenie miesta konkrétneho umiestnenia kontajnera si vyžaduje vzájomnú dohodu 
oboch Zmluvných strán, a môže byť zmenené iba po predchádzajúcej písomnej 
dohode Zmluvných strán. 

3. Zberné kontajnery pre elektroodpad môžu byť vyprázdňované len na to poverenou 
partnerskou spoločnosťou, vodičmi, alebo zmluvnými dobrovoľníkmi. 

4. Kontajnery sú vyprázdňované pravidelne, v závislosti od naplnenia kontajnera, 
najmenej však raz za dva týždne, v prípade potreby častejšie. V prípade 
neočakávaného preplnenia kontajnera medzi bežnými vyprázdňovaniami, dodávateľ 
zabezpečí jeho vyprázdnenie do 24 hodín od oznámenia o preplnení. Každý 
kontajner je označený hotline tel. kontaktom na manažéra logistiky a e-mailovým 
kontaktom na dodávateľa. 

ČLÁNOK IV 
PREDMET ODBERU 

 

1. Kontajnery slúžia na zber elektroodpadu: kuchynské spotrebiče, elektrické 
a elektronické hračky, hobby náradie, hudobné nástroje, IT zariadenia, spotrebiče pre 
osobnú hygienu a čistenia domácnosti, mobilné telefóny a iné. 

2. Predmet zberu sa použije na recykláciu. 

 
ČLÁNOK V 

INFORMÁCIE A SPOLUPRÁCA 

 

Dodávateľ informuje raz za rok Mesto/Obec o výsledkoch zberu. 
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ČLÁNOK VI 
DOBA PLATNOSTI 

  

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dva mesiace. 

 
ČLÁNOK VII 

SKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 

1. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, prípadne výpoveďou. 

2. V prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy jednou zo Zmluvných strán, 
je druhá Zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.  

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej 
strane, dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky 
druhej Zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

4. Zmluva zaniká písomnou výpoveďou, pričom zmluvné strany sú výslovne 
oprávnené vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu v  dvojmesačnej 
výpovednej dobe. Výpovedná doba uplynie uplynutím posledného dňa 
kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 
v ktorom bude písomné vyhotovenie výpovede doručené jednej zo Zmluvných strán. 

 

ČLÁNOK VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta/Obce v súlade s 
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka - v znení neskorších 
predpisov. 

2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvu sú možné len formou písomných dodatkov k tejto 
zmluve, podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli a vyhlasujú, že jej obsah vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo svojím 
podpisom potvrdzujú. 

 

Sládkovičovo                                                              Zemianske Sady                

 

Poskytovateľ služby:                                                 Príjemca služby:  

  

 
.............................................................                                 ............................................................... 
ROVAMI zber s.r.o.                                                           Obec – Zemianske Sady                                             
Mgr. Tomáš Chrbet                                                               
konateľ                                                                                  starosta  - Ing. Roman Súkeník                                      


