
ZMLUVA 
o zbere a odvoze komunálneho odpadu 

uzatvorená medzi: 

1. Zmluvná strana:  MÄSOVÝROBA DORO, s. r. o. 

V zastúpení:   p. Róbert Dončák 

Sídlo spoločnosti:  Tatranská 480, 059 91  Veľký Slavkov 

IČO:    50616765 

a 

2. Zmluvná strana:  Obec Kravany 

V zastúpení:   p. Igor Gavalier 

Sídlo spoločnosti:  059 18  Kravany 111 

IČO:   00326291 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 Predmetom tejto zmluvy je vykonávať pre spoločnosť MÄSOVÝROBA DORO, s. r. o. Veľký Slavkov, na 

prevádzke: 059 18 Kravany 244, zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a zber separovaného 

odpadu a to v zložkách sklo, papier, plasty prostredníctvom spoločnosti Brantner Poprad, s. r. o. Poprad 

v súlade so zákonom a v súlade s VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Obce Kravany. 

Čl. II 

Podmienky vykonávania zberu 

1. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu sú povinné zbierať odpad do na to určených nádob a to 

nádoby KUKA 110 l a nádoby BOBR, triedený odpad do vriec, ktoré sú na to určené. Vývoz odpadu sa 

uskutočňuje na základe kalendára zvozu druhotných surovín určeného pre našu obec. 

2. Nebezpečné zložky odpadu sa zbierajú do špeciálnych mobilných zberní v termínoch určených 

spoločnosťou Brantner Poprad, s. r. o. Poprad pre našu obec. 

3. Zber komunálneho odpadu sa uskutočňuje každý druhý týždeň v stredu. 

4. Užívatelia zberných nádob sú povinní chrániť zberné nádoby pred poškodením a stratou. Zároveň sú 

povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. 

Čl. III 

Platobné podmienky 

Obec Kravany vystaví spoločnosti MÄSOVÝROBA DORO, s. r. o. Veľký Slavkov polročne faktúru na základe 

podkladov uvedených vo faktúrach od spoločnosti Brantner Poprad, s. r. o. Poprad za skutočne vykonaný zber 

odpadu.  



Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnou formou dodatkov, ktoré musia byť podpísané 

obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obrdrží po jednom 

rovnopise. 

 

 

V Kravanoch, dňa 

 

 

 

 

 ...............................................    ................................................ 

Obec Kravany      MÄSOVÝROBA DORO, s. r. o. 

       V zastúpení: p. Igor Gavalier    V zastúpení: p. Róbert Dončák 

    

 


