
DOI-IODA O N EZDAŇOVANÍ AUTOR KÝC H ODM IE N 

uza t v rená v zmysle § 43 od . 14 zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príj m v v znení ne k r ích 

predpisov 

medzi 

Autor: 

Meno a priezvi sko: 
Adresa: 
Č ís l o OP: . 

(ďa lej len „autor" ) 

a 

Platiteľ: 

Sídlo : 
I ČO : 
DIČ : 
Menom ktorej koná: 

(ďa l ej len „BROZ") 

Mgr. Michal Pípa 
Eisne rova 15, 841 07 Bra ti s lava 
EA 700528 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ 
občianske združenie registrované Mini sterstvom vnútra SR 
di'la 1.4.1997 č . VYS/ 1-900/90-1 25 18 
Na Riviére 7/A, 841 04 Bratis lava 
3 1771815 
2021575028 
RNDr. Pavol Surovec, výkonný riaditeľ 

V zmysle zákona č. 253/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopÍňa zákon č . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorš ích predpisov uzatváram túto dohodu s BROZ o neuplati'lovaní dane vyberanej zrážkou 
podľa§ 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorš ích predpisov, t. j . budem 
si tieto príjmy zdaňovať sám prostredníctvom daňového priznania. 

V Bratislave d1"1a 21 .10.2020 

Bratislavské regionálne 
omranárske združenie 

Na Riviére č. 7/A 
~ ~ tlslava 

RNDr. Pavol Surovec 
výkonný riaditeľ BROZ 

f \u 
·· ··· ·· ··········M·~·;::ti"i~i~:i·r·i~·~··················· 

/ autor 



BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE 
OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE 

Na Riviére 7/A, 841 04 Brati Java 4, tel. : +42 1 903 046 540, email: broz@br z.sk, web: www.broz. k 

Zmluva o vytvorení diela 

uzavretá podľa§ 63 l a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ 

Sídlo: Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava 

IČO: 31771815 

DIČ: 2021575028 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 6214 5357 

Zastúpené: RNDr. Pavol Surovec, štatutárny zástupca, výkonný riaditeľ BROZ 

Ďalej len „Objednávateľ" 

Zhotoviteľ: 

Mgr. Michal Pípa 

Trvalý pobyt: Eisnerova 15, 841 07 Bratislava 

Číslo OP: EA 700528 

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: SK48 0900 0000 0000 1029 9763 

Ďalej len „Zhotoviteľ" 

IČO: 31771815 • DIČ 2021575028 • Bankové spojenie: VÚB banka a.s., IBAN: SK85 0200 0000 0037 6214 5357 
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OCHRANARSKE ZDRUZENIE 

Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava 4 tel.: +42 1 903 046 540, email: br z.c. broz„sk, web: www.br z.sk 

II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa drevené 

informačné tabule a drevené interaktívne prvky podľa špecifikácie objednávateľa. Prvky budú slúžiť 

na propagáciu projektu „Interreg V016: Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku" 

a pre voľno-časové aktivity návštevníkov parku Pri OD Saratov v MČ Dúbravka, kvitnúcej lúky pri 

Draždiaku v MČ Petržalka a Stupavy. 

Podrobná špecifikácia diela je vymedzená v Prílohe č. l , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

III. Vytvorenie a odovzdanie diela 

Zhotoviteľ vytvorí dielo v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Pri zhotovovaní diela je 

zhotoviteľ povinný v potrebnom rozsahu spolupracovať s poverenými pracovníkmi BROZ. 

Poverenými pracovníkmi sú: Mgr. Katarína Klimová, klimova@broz.sk, + 421 910 222 137, 

Mgr. Darina Maťová, matova@broz.sk, tel. + 421 948 080 938, Mgr. Alžbeta Rišková, 

riskova@broz.sk, + 421 904 668 966, ktorí sú zároveň aj oprávnenými osobami na prebratie diela. 

O odovzdaní a prebratí diela bude vyhotovený Preberací protokol. 

IV. Doba a miesto plnenia 

Zhotoviteľ je povinný vytvoriť a odovzdať dielo v termíne do 30.10.2020. Miestom 

vytvorenia a dodania informačných tabúľ a interaktívnych prvkov je Dúbravka - park pri OD 

Saratov, Petržalka - kvitnúca lúka pri Draždiaku a park v Stupave. 
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V. Odmena za vytvorenie diela 

Za vytvorenie di ela v náležit j kvalite, bez závad a v dohodnutej lehote Obj ednávate] zaplatí 

Zhotoviteľovi odmenu za vytvorené di elo na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa. 

Celková suma za vytvorené dielo j e 1 O.OOO eur. 

Vl. Odstúpenie od zmluvy 

1. Odstúpiť od zmluvy je možné len v prípadoch ustanovených zákonom. 

2. Pre odstúpenie od zmluvy, ako aj pre nároky vyplývajúce z odstúpenia, platia ustanove nia 

Občianskeho záko1rníka. 

3. Pre posudzovanie a odstra11.0vanie prípadných nedostatkov diela platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho záko1rníka. 

VII. Iné dohodnuté podmienky 

1. Táto zmluva sa môže meniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán, uskutočnenej vo 

forme dodatku. 

2. Problémy, ktoré vzniknú pri spracovaní predmetu zmluvy, je za objednávateľa oprávnený riešiť 

štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe svojej slobodnej vôle, nie za nevýhodných 

podmienok a súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má povahu prvopisu. 

Jeden exemplár obdrží Objednávateľ, jeden Zhotoviteľ. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. 

IČO: 31771815 • DIČ 2021575028 • Bankové spojenie: VÚB banka a.s ., IBAN: SK85 0200 0000 0037 6214 5357 
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V Bratislave d1'ía 21. l 0.2020 

Objednávateľ: 

~ ~ atis1avsi .. , r-39,011aine 
........................................ rr· ·,á s;k.t;, zd, ;l~enie 

RNDr. Pavol Surove a f lVlére č. 7/A 
4 1 (M Rľ1?ť/:'l·w2 

výkonný riaditeľ BROZ · · · 

Príloha č.1 Špecifikácia diela 

Príloha č. 2 Cenová ponuka zhotoviteľa 

Zhotoviteľ: 
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Príloha č.1 

l.Typ: lks 

• masívna drevená konštrukcia s impregnáciou proti drevokaznému lunyzu, ošetrená prírodným 

špeciálnym olejom, s výškou 160 cm 

• rám pre rozmer tabule 105v x 105š cm, výška tabule od zeme 40 cm 

• drevená strieška s výškou 15 cm, s uhlom 90° 

• výplľi rámu tabule pozostávajúci zo 4 kovových pevných tyčí umiestnených zvisle, na nich 

pripevnených 4x4 ks masívnych drevených rovnostratmých 3-bokých hranolov o výške 20 cm 

s rozmermi 20x20x20 cm, s medzerami medzi nimi vždy 5 cm 

• na strany lu-anola budú umiestnené kovové štítky s 3 ks exteriérových samolepiek, 

jednostratme zalaminované, pripevnené o hranoly pomocou skrutiek 

• ukotvenie konštrukcie pomocou lu·ubostenného kotviaceho prvku 

2.Typ: 3ks 

• masívna drevená konštrukcia s impregnáciou proti drevokaznému hmyzu, ošetrená prírodným 

špeciálnym olejom, s výškou 190 cm 

• 2 okrajové nohy tabule a jedna stredová, na ktorú budú pripojené a spojené 2x dve tabule pod 

sebou ( celkový počet tabúľ 4 ks v konštrukcii) 

• drevená strieška s výškou 15 cm, s uhlom 90° 

• výplľi rámu 4x OSB dosky, na nich umiestnené exteriérové samolepky, jednostranne 

zalaminované 

• rozmery vrchných dvoch tabúľ 130š x 70v cm 

• rozmery spodných dvoch tabúľ 130š x 55v cm 

• medzi vrchnými a spodnými tabuľami medzera 5 cm 

• výška umiestnenia tabúľ od zeme 45 cm 

• ukotvenie konštrukcie pomocou hrubostenného kotviaceho prvku 

• uhol, ktorý zvierajú tabule spojené dokopy 130° 
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3. Typ: 3ks 

• mas ívna drev ná konštrukcia v tvare motýľa, na impr gnovaná proti drevokaznému hmyzu, 

ošetrená prírodným špec iálnym olejom 

• výška od zeme 55 cm 

• ukotvenie konštrukcie pomocou hruboste1mého kotviaceho prvku 

• rozmery: šírka 120 cm, dÍžka 65 cm, hrúbka 10cm 
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