
objednávateľ:

so sídlom:

zastúpený:
lčo:
DIČ:

bankové spojenie:

IBAN:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRAFICKÝCH SLUŽIEB
Zmluva o poskytovaní služieb

uzavretá podľa S 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva”)

Článok l.

Zmluvné strany

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

Mgr. Patrícia Žáčiková

36102652
2021431973

SK55 8180 0000 0070 0031 1193
(ďalej len „objednávateľ")

a

dodávateľ:

so sídlom:

zastúpený:
lčo:
DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „dodávatel"')

Mgr. art. Peter Fašanok

nie je platca DPH

Tatrabanka

92705

SK50 1100 0000 0026 1974 6892

1.

2

uzatvárajú v súlade s S 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znenínasledovnú zmluvu:

Článok Il.

Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o poskytnutí grafických a kreatívnych služieb podľa S 269 ods. 2

Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov,
predmetom ktorej je poskytnutie jednorázových grafických a kreatívnych služieb dodávateľom pre

objednávateľa a ich dodanie na adresu objednávatera v rozsahu určenom touto zmluvou. Rozsah
grafických a kreatívnych služieb je špecifikovaný v Prílohách tejto zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasťzmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonať pre objednávateľa konkrétne grafické a

kreatívne služby podľa požiadaviek objednávateľa špecifikované v Prílohách tejto zmluvy a ktoré

budú realizované prostredníctvom samostatných objednávok.
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1.
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Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi riadne odoslať objednávku na tieto grafické a kreatívne
služby(ďalej len „grafické služby”) špecifikované v Prílohách, spolu s podkladmi potrebnými pre
zrealizovanie objednávky a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.

Článok Ill.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť grafické služby v rozsahu podra Príloh k tejto zmluve

v termínoch dohodnutých oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na základe objednávky.
Najneskôr v lehote do 24 hodín od doručenia všetkých korektných grafických podkladov zareaguje
dodávateľ na zaslanú objednávku s podkladmi emailom a podľa cenovej ponuky(CP) príslušnej Prílohy
tejto zmluvy zašle emailom prvý náhrad pripravovanej grafiky kontaktnej osobe za objednávateľa.

Objednávateľ a dodávateľ sú povinní určiť kontaktné osoby oprávnené objednávať, resp.
zabezpečovať vykonávanie služieb. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu kontaktných údajov
písomne oznámia druhej zmluvnej strane najneskôr do 7 dní pred jej uskutočnením. Dodávateľ aj
Objednávateľ sú povinní poskytovať potrebnú súčinnosť na riadne a bezchybné plnenie zmluvy.
Kontaktné osoby sú:

za Objednávateľa:

Mgr. Zuzana Vilčeková
email: marketing@muzeumnitra.sk
tel: +421 948 194 385

za Dodávateľa:
Mgr. art. Peter Fašanok
email: fasanoik@gmail.com

tel: +421905310802

Ak dodávateľ nevykoná grafické služby riadne a včasalebo vo vyhovujúcej kvalite, má objednávateľ
právo uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu vo Výške hodnoty konkrétnej služby z objednávky
pre prípad každej objednávky, pričom týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v zmysle
S 373 a nasledujúcich a Obchodného zákonníka.

Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa, budova Ponitrianskeho múzeav Nitre,

Štefánikovatrieda 1, 949 01 Nitra. Dodanie grafickej služby, prebehne elektronickou poštou —

emailom alebo prostredníctvom webového úložiska, resp. na vhodnom mediálnom nosiči.
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Článok IV.
Cena za poskytované služby a platobné podmienky

Po dohode oboch strán bola cena celkom za túto grafickú službu stanovená na 330 € v súlade a
podľa cenovej ponuky (ďalej len CP) v Prílohe č. 1. Dodávateľ nie je platcom DPH. Cena za prípadné
dodatočné grafické a kreatívne služby bude stanovená vždy na základe elektronického potvrdenia
novej CP zo strany Dodávateľa a stane neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy v podobe konkrétnej
Prílohy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať odplatu bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa za

poskytnuté grafické služby podľa tejto zmluvy a jej Príloh.

Faktúra je splatná do 30 dní Odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Faktúra musíobsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa S 10 zákona č.431/2002 Z. z.

o účtovníctve v zneníneskorších predpisov a S 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneníneskorších predpisov.

V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovaťvšetky uvedené

náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová
lehota splatnosti začneplynúť až po doručení novej faktúry na adresu objednávateľa.

Článok V.

Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu od nadobudnutia jej účinnosti do 31.1. 2023,

resp. do ukončenia poskytovania konkrétnych grafických a kreatívnych služieb špecifikovaných v
Prílohách tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, žezmluvu je možnéukončiť:

B.

Dohodou zmluvných strán;

Odstúpením od zmluvy podľa S 344 Obchodného zákonníka, v prípade podstatného

porušenia zmluvy, za ktoré sa považuje ak:

ii.

Dodávateľ nevykoná službu pre objednávateľa riadne, včas, alebo vo vyhovujúcej
kvalite.
Objednávateľ nezaplatí odplatu podľa článku Ill. tejto zmluvy v lehote 30 dní po

splatnosti faktúry napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu dodávateľa,

žesa dostal do omeškania so zaplatením.;



c. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu,
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Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok Vl.

Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po jednom
rovnopise.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možnéuskutočniť len písomnou formou dodatku, po dohode
oboch zmluvných strán. Každá nová CP sa stane neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy v podobe
konkrétnej Prílohy.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle S 47a Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola

uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

dňa

za dodávateľa
Mgr. art. Peter Fašanok

Ponitrianskemúzeurnv Nitre
tr. 1. Nitra 949

ob
•

dnávateľa

Mgr. Patrícia Žáčiková



Príloha Č.1 Cenová ponuka a podmienky spolupráce pri poskytnutí grafických a kreatívnych služieb.

ČASŤ PRVÁ:

Prekreslenie žiackeho návrhu v podobe kresby - náčrtu
vo farbe na formát 2xA4.

2 pohľady, spredu, sprava
• prispôsobenie žiackeho návrhu proporciám

ľudskej postavy(pre potreby eventuálnej
výroby kostýmu, Základné rozmery, výška,
Šírka, hibka)

• prípadné obohatenie - rozvinutie žiackeho
návrhu o dôležité detaily či alternatívy - návrh
možností v jednoduchej kresbe

Termín: 16.1.2023, čas podľa dohody
Konzultácia a pripomienky.
Po odsúhlasení sa zapracujú pripomienoky do návrhu
a prekreslia do podoby digitálnej 2D grafiky formát
2xA4. Formát JPG

Cena:50€
Termín: 20.1.2023, čas podľa dohody

Vytvorenie návrhu LOGA a jeho prepojenie so

súčasnýmlogm PNM v podobe kresby - náčrtu vo
farbe na formát 2xA4.

2 varianty loga

• možnosťpoužiť logo či jeho časť ako
interaktívny prvok v múzeu a jeho expozíciách
- návrh možností v jednoduchej kresbe

Termín: 16.1.2023, čas podľa dohody
Konzultácia a pripomienky.
Po odsúhlasení sa zapracujú pripomienoky do návrhu
a prekreslia do podoby digitálnej 2D grafiky formát
2xA4. Formát JPG

Cena:100€
Termín: 20.1„2023, čas podľa dohody

CENA SPOLU: 150 EURO

ČASŤ DRUHÁ:

V prípade pokračovania spolupráce:
Prekreslenie celého návrhu do podoby digitálnej
vektorovej 2D grafiky pre potreby plnohodnotného
využitia v rámci korporátnej identity PNM
Cena: 100€
Termín: podľa dohody

V prípade pokračovania spolupráce:
Prekreslenie celého návrhu do podobe digitálnej
vektorovej 2D grafiky pre potreby plnohodnotného
využitia v rámci korporátnej identity PNM
Cena:80€
Termín: podľa dohody

Vizuál:

Výstup:

Celok: 3 pohľady, sprava, spredu, zozadu
Detaily: samostatne, varianty a

alternatívy(možnosť konzultácie)
Prevedenie vo farbe(pridaný kód farby či
konkrétny font písma)

PNG formát pre bežné použitie v tlačenej
forme na rôznych propagačných materiáloch
PNM(počet a veľkosť podľa dohovoru)

SVG formát pre použitie Specifických aplikácií
2D grafiky hlavne v nadrozmerných
veľkostiach alebo potlači špecifických
materiálov(počet a veľkosť podľa dohovoru)

Vizuál:

Výstup:

Výsledný variant: farebné a čierno biele
prevedenie, rôzneveľkosti
Samostatné aplikácie loga či jeho časti,

varianty a alternatívy(možnosť konzultácie)

Prevedenie vo farbe(pridaný kód farby či
konkrétny font písma)

PNG formát pre bežné použitie v tlačenej
forme na rôznych propagačných materiáloch
PNM(počet a veľkosť podľa dohovoru)

SVG formát pre použitie Specifických aplikácií
2D grafiky hlavne v nadrozmerných
veľkostiach alebo potlači špecifických
materiálov(počet a veľkosť podľa dohovoru)

CENA SPOLU: 180 EURO

CELKOVÁ CENA SPOLU: 330 EURO



Ponuka platí do utorka 31 .12. 2022. Začiatok spolupráce začína podpisom zmluvy o
poskytnutí grafických a kreatívnych služieb či emailovým potvrdením tejto CP a vystavením
objednávky najneskôr do 31 .12. 2022.

Všetky grafické práce musia byť odkonzultované s Objednávateľom a výsledná grafika musí byť Objednávateľom
odsúhlasená. Po zadaní grafických prác je nutné, aby Dodávateľ zareagoval na zaslanú zákazku mailom do 24 hodín

a do 72 hodín od zaslania zadania zašle prvý náhrad pripravovanej grafiky. Dodávateľ bude pri plnení

predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou, zodpovedne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Je nevyhnutné, aby všetky dodané výstupy boli realizované profesionálnymi programami (napr. Adobe) a

realizované podľa všeobecných štandardov, bez akýchkoľvek problémov pri ďalšom spracovaní profesionálnou
tlačiarňou alebo inou treťou stranou, dostupné aj v otvorenom vektorovom formáte. Vlastnícke práva všetkých
vytvorených diel a ich právo na publikovania budú patriť výhradne PNM v Nitre bez obmedzenia.


