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ZMLUVA O DIELO 
uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto      

zmluvu o dielo 

1. Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:  

Názov: Obec Veličná 
Sídlo: Veličná 162, 027 54 Veličná 
V zastúpení: Ing. Daniel Laura, starosta obce  
IČO: 00314960 
DIČ: 2020561895 

a 

1.2. Zhotoviteľ: 

Názov: 4 Cubes Services, s.r.o. 
Sídlo: Hlavná 22, 076 14 Michaľany 
Zastúpený: Ing. Roman Páterek, konateľ spoločnosti  
IBAN: SK4683300000004230508086 
IČO: 51993627 
IČ DPH: SK 2120853933 
Obchodný register: Okresný súd Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 44792/V 

 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

1.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 
objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

1.2  Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

1.3  Dielom podľa tejto zmluvy je „Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ v obci 
Veličná v rozsahu podľa Prílohy č. 1 (ďalej len „dielo“), ktoré obsahuje nasledovné časti: 

I.1 Rozsah pôsobnosti a ciele  
              I.2. Technické požiadavky pre zariadenia Wi-Fi siete(-í) WiFi4E 
              I.3. Požiadavky na kvalitu prevádzky 
              I.4. Povinnosti týkajúce sa poplatkov, reklamy a používania dát 
              I.5. Požiadavky na konfiguráciu a pripojenie siete(-í) WiFi4EU k monitorovaciemu riešeniu EK 
              I.6. Ponuka Zhotoviteľa na inštaláciu WIFI siete 

1.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite 
podľa tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými 
normami ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámený. 

1.5  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v rozsahu informácií uvedených v rámci procesu obstarania diela zoznámil 
s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a 
že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami, odbornými 
znalosťami a spôsobilosťou, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.  

1.6  Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k podpisu 
zmluvy o dielo. Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku k 
ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD.  
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Čl. II 
ČAS PLNENIA 

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy do 30.06.2020. 

2.2  Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania času plnenia, uvedeného v bode 2.1 
tejto zmluvy.  

Čl. III 

                                  VYKAZOVANIE A PLATOBNÉ PODMIENKY  

 
3.1  Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) (ďalej len „agentúra“) na základe právomocí, ktoré na ňu                          
preniesla Európska komisia (ďalej len „Komisia“) udelila grant za podmienok stanovených v osobitných 
podmienkach, všeobecných podmienkach a prílohe I k tejto zmluve na akciu s názvom „WiFi4EU Podpora 
internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ (ďalej len „akcia“), v Veličná. Maximálna suma 
grantu na akciu predstavuje 15 000 EUR a má formu jednorazového príspevku. 
 
3.2 Dohodnutá cena za inštaláciu WIFI je 12 423 eur bez Dph a 14 907,60 eur s Dph. 
 
3.3 Zhotoviteľ na inštaláciu Wi-Fi sa musí zaregistrovať na portáli WiFi4EU na adrese    
https://www.wifi4eu.eu/. Objednávateľ sa zaväzuje previesť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na 
Zhotoviteľa na inštaláciu Wi-Fi.  
 
3.3 Žiadosť o platbu sa považuje zo strany agentúry za prijatú, keď boli predložené tieto vyhlásenia:   

• Vyhlásenie Zhotoviteľa na inštaláciu Wi-Fi uvedené na portáli WiFi4EU, že inštalácia siete WiFi4EU 
bola dokončená podľa prílohy I a funguje. 

• Vyhlásenie musí v prípade každej siete WiFi4EU obsahovať tieto povinné informácie: 
- názov siete WiFi4EU (napr.: radnica) 

                                 -     názov domény. 
 
3.4 Okrem toho musí Zhotoviteľ na inštaláciu Wi-Fi poskytnúť v prípade každej siete WiFi4EU úplný zoznam 
nainštalovaných prístupových bodov. Pre každý prístupový bod sa majú poskytnúť tieto povinné informácie: 

• Typ lokality (napr.: škola, park, metro). Na portáli WiFi4EU bude rozbaľovací zoznam. 

• Názov lokality (napr.: chodba) 

• Geolokalizácia prístupového bodu 

• Typ zariadenia: vnútorné alebo vonkajšie 

• Značka zariadenia 

• Model zariadenia 

• Sériové číslo zariadenia 

• Adresa MAC (Media Access Control) 
 

3.5 Vyhlásenie Objednávateľa uvedené na portáli WiFi4EU, že sieť WiFi4EU je v súlade s prílohouI a fungujú. 
 
3.6 Agentúra má po prijatí vyhlásení a doplňujúcich informácií uvedených v článku 3.2, 3.3 a 3.4 maximálne 
60 dní na overenie fungovania siete WiFi4EU a na uhradenie platby Zhotoviteľovi na inštaláciu Wi-Fi. 
 
3.7 Platba sa uhradí iba pri splnení týchto podmienok: 

1. na sieť WiFi4EU sa pripojilo najmenej 10 používateľov; 
2. značka WiFi4EU je vhodne umiestnená na portáli na prihlásenie. 

Po splnení vyššie uvedených podmienok dostane príjemca potvrdzujúce oznámenie a agentúra uhradí 
platbu Zhotoviteľovi na inštaláciu Wi-Fi. Uvedenými platobnými podmienkami nie je dotknuté právo 
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agentúry kontrolovať súlad zariadení Wi-Fi s technickými špecifikáciami uvedenými v prílohe I 

prostredníctvom auditov ex post. 

 
3.8 Agentúra uhradí Zhotoviteľovi odplatu na číslo účtu SK4683300000004230508086 

 

Čl. V 
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 

5.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa  

5.1.1  Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na 
vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú.  

5.1.2  Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať obsah vykonaných prác a 
dodávok, vyjadrovať sa k vykonaným prácam.  

5.1.3  Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, alebo jeho časť, v rozsahu a 
kvalite dohodnutej touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

 
5.2 Povinnosti zhotoviteľa  

5.2.1  Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prác a iných 
činností na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne 
dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov a interných 
predpisov objednávateľa.  

5.2.2  V prípade zmeny diela alebo rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne 
dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné 
postupovať v súlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny 
resp. naviac prác nezaväzuje objednávateľa a je neplatné.  

5.2.3  Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela.  

5.2.4  Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu diela a 
zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.2.5  Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 
alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa.  

5.2.6  Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť 
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.  

5.2.7  Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí 
majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. 
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie platných technických noriem, 
príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov týkajúcich sa BOZP a 
PO, zákazu vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných 
látok, fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení, spôsobilí a 
poučení na výkon príslušných prác.  

5.2.8  Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác.  

5.2.9  Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie majetku Incheba, a.s., alebo tretích osôb, ktoré sa 
nachádzajú na mieste výkonu diela ak mu tento majetok bol odovzdaný zhotoviteľovi na 
zhotovenie diela.  
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5.2.10 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 
pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), 
ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k vydaniu povolení pre vstup do priestorov spoločnosti 
Incheba, a.s. 

5.2.11 Zhotoviteľ má povinnosť dodržiavať technické požiadavky uvedené v prílohe I a povinnosť 
predložiť vyhlásenie a dodatočné informácie uvedené v článku 4.1 písm. a). 

 

Čl. VI 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

6.1  Povinnosť vykonať dielo, alebo jeho časť si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a 
odovzdaním diela, alebo jeho časti objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela, alebo jeho časti. Ak dohoda zmluvných strán alebo všeobecne záväzné právne predpisy 
určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto 
skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany 
preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

6.2  Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 
dielo má vady je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených 
vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi 
po odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ 
v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 
Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1  Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 
faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej 
sumy za každý deň omeškania.  

 
Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
ZÁRUKA ZA KVALITU 

8.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou.  

8.2  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej 
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil 
objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.5  Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a v 
zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 
reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom. Doba od oznámenia vád 
zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba 
predlžuje.  

8.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 hodín od doručenia žiadosti 
objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 3 
hodín od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.7  Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady 
neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 
zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté 
škody a zmluvné pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  
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8.8  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v 
rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.  

8.9  Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 
ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania nákladov.  

 

Čl. IX 
VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

9.1  Vlastníkom zhotovovaného diela, alebo jeho časti je objednávateľ a to okamžite po uhradení 
zmluvnej ceny diela, alebo jeho príslušnej časti.  

9.2  Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až 
do času záverečného protokolárneho prevzatia diela, alebo jeho časti objednávateľom. 

Čl. X 
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

10.1  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, 
ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane 
dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne 
známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť 
zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú 
byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať 
ustanovenia Organizačnej smernice č. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva Incheba, a.s., s 
ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú 
dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

10.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty 
potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s 
povinnosťou podľa bodu 10.1 tejto zmluvy, potrebnú časť dokumentov svojim subdodávateľom.  

Čl. XI 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1  Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

11.2  Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 
zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 
zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 20 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie 
lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.  

11.3  Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 
nevyužije v lehote podľa bodu 11.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť 
len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

11.4  Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
a náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.  

11.5  Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať 
dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-technických podmienok určených 
touto zmluvou, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, neodstránenie objednávateľom 
reklamovaných vád diela v zmluvne určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne 
záväznými alebo internými predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci.  
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Čl. XII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1  Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

12.2  Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 
obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

12.3  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 
vyhotovenie.  

12.4  Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, 
že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.  

12.5  Súčasťou tejto zmluvy o dielo je príloha:  
Príloha č. 1 Špecifikácia diela  

 
 

Vo Veličnej, dňa: ..................... V Bratislave, dňa: ........................... 

 
Za Objednávateľa: 

 
Za Zhotoviteľa: 

 

 

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

                               Ing. Daniel Laura 
Starosta obce 

 
 
 
 

 

 

 

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

Ing. Roman Páterek 
konateľ spoločnosti 
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Príloha č.1: Špecifikácia diela  
„Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ v obci Sedliacka Dubová  
 
OPIS AKCIE 
 
I.1. Rozsah pôsobnosti a ciele 
Iniciatíva WiFi4EU je systémom podpory na poskytovanie bezplatného Wi-Fi prístupu vo vnútorných alebo 
vonkajších verejných priestoroch (napr. v úradoch, školách,knižniciach, zdravotných strediskách, múzeách, 
vo verejných parkoch a na námestiach).Tým sa budú spoločenstvá hlbšie integrovať do digitálneho 
jednotného trhu, používateľom sa poskytne prístup ku gigabitovej spoločnosti, zlepší sa digitálna 
gramotnosť a doplnia sa verejné služby poskytované v takýchto priestoroch. Poukazy WiFi4EU možno 
použiť na financovanie inštalácie úplne novej verejnej Wi-Fi siete, na modernizáciu existujúcej verejnej Wi-
Fi siete alebo na rozšírenie pokrytia existujúcej verejnej Wi-Fi siete. Nainštalovaná sieť nesmie kopírovať 
existujúce bezplatné súkromnéalebo verejné ponuky podobných vlastností vrátane kvality. 
 
I.2. Technické požiadavky pre zariadenia Wi-Fi siete(-í) WiFi4EU 
Zhotoviteľ nainštaluje určitý počet prístupových bodov podľa hodnoty poukazu na svojom trhu. V každom 
prípade bude musieť nainštalovať minimálne nasledujúci počet, v závislosti od kombinácie vnútorných a 
vonkajších prístupových bodov: 
 

Minimálny počet vonkajších 
prístupových bodov 

Minimálny počet vnútorných 
prístupových bodov 
 

                                   10                                        0 

                                    9                                        2 

                                    8                                        3 

                                    7                                                                                                          5 

                                    6                                        6 

                                    5                                                                                                                     8 

                                    4                                        9 

                                    3                                       11 

                                    2                                        12 

                                    1                                       14 

                                    0                                        15 

 
Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že každý prístupový bod: 

• podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie; 

• má podporný cyklus nad 5 rokov; 

• má priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov; 

• má osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové body každej 
siete WiFi4EU; 

• podporuje IEEE 802.1x; 

• spĺňa normu IEEE 802.11ac Wave I; 

• podporuje IEEE 802.11r; 

• podporuje IEEE 802.11k; 

• podporuje IEEE 802.11v; 

• je schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu; 

• má najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup); 

• spĺňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-FiAlliance). 
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I.3. Požiadavky na kvalitu prevádzky 
S cieľom zabezpečiť, aby bola financovaná sieť WiFi4EU schopná poskytnúť kvalitný používateľský zážitok, 
musí Zhotoviteľ zvoliť ponuku, ktorá je rovnocenná masovému internetovému pripojeniu s najvyššou 
rýchlosťou dostupnou v danej oblasti, a v každom prípade musí ísť o pripojenie s minimálnou rýchlosťou 
sťahovania 30 Mbps. Zhotoviteľ musí tiež zabezpečiť, aby táto spätná rýchlosť bola prinajmenšom 
rovnocenná s tou, ktorú využíva pre prípadné vlastné interné potreby pripojenia. 
 
I.4. Povinnosti týkajúce sa poplatkov, reklamy a používania dát 
1. Zhotoviteľ  zabezpečí, aby prístup koncového používateľa k sieti WiFi4EU bol bezplatný, t.j. bol 
poskytnutý bez zodpovedajúcej odmeny, či už priamou platbou alebo inými druhmi protiplnenia, najmä bez 
komerčnej reklamy či opätovného používania osobných údajov na komerčné účely. 
2. Zhotoviteľ  taktiež zabezpečí, aby sa prístup koncových používateľov, ktorý zabezpečujú prevádzkovatelia 
elektronických komunikačných sietí, poskytoval bez diskriminácie, t. j. bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia požadované v právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú v 
súlade s právnymi predpismi Únie, pričom treba zabezpečiť bezproblémové fungovanie siete, a najmä 
spravodlivé rozdelenie kapacity medzi používateľov v čase špičky. 
3. Pravidelne sa môže vykonávať spracovanie na štatistické a analytické účely s cieľom podporovať, 
monitorovať alebo zlepšovať fungovanie sietí. Preto musí byť každé uchovávanie alebo spracovanie 
osobných údajov riadne anonymizované v súlade s príslušnými vyhláseniami o ochrane osobných údajov 
pre konkrétnu službu. 
 
I.5. Požiadavky na konfiguráciu a pripojenie siete(-í) WiFi4EU k monitorovaciemu 
riešeniu EK 
S výhradou štvrtého odseku Zhotoviteľ  zabezpečí, aby prístupové body financované prostredníctvom 
poukazu WiFi4EU vysielali len SSID WiFi4EU a v plnom rozsahu sa uplatňovali povinnosti stanovené v bode 
I.4. 
Zhotoviteľ  zabezpečí, aby bola sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU otvorenou sieťou v tom zmysle, že na 
pripojenie sa k sieti nie sú potrebné žiadne overovacie informácie (napríklad používanie hesla). Po tom, ako 
sa používateľ k nej pripojí, príjemca zabezpečí, aby sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU pred udelením povolenia na 
pripojenie používateľa na internet zobrazila portál na prihlasovanie s https. Ak sa vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch v súlade s právom Únie nevyžaduje inak, pripojenie k internetu prostredníctvom SSID 
WiFi4EU nesmie na portáli na prihlásenie vyžadovať žiadnu registráciu ani overovanie a musí byť na 
uvedenom portáli dokončené jedným kliknutím na tlačidlo pripojiť sa. Zhotoviteľ  môže od začiatku fázy I a 
na svoju vlastnú zodpovednosť vysielať dodatočný SSID pre primerane zabezpečené spojenia uvedené v 
bode I.5.2. Zhotoviteľ  môže vysielať aj dodatočný SSID pod podmienkou, že je obmedzený na interné 
použitie príjemcu a nemá neprimeraný vplyv na kvalitu služieb poskytovaných verejnosti. V obidvoch týchto 
prípadoch príjemca náležite odlíši takéto SSID od otvoreného SSID WiFi4EU a zabezpečí, aby sa v plnej 
miere uplatňovali povinnosti stanovené v bodoch I.3 a I.4. Pokiaľ ide o prístupové body, ktoré nie sú 
financované poukazom WiFi4EU, Zhotoviteľ môže vysielať aj SSID WiFi4EU (ako jediný SSID alebo paralelne 
s jeho existujúcim miestnym SSID). Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa povinnosti stanovené v bodoch I.3, I.4 a v 
aktuálnom bode I.5 v plnom rozsahu uplatňovali aspoň v prípade koncových používateľov, ktorí sa pripájajú 
k SSID WiFi4EU. Pripojenie k monitorovaciemu riešeniu EK sa vykonáva dvojfázovo. 
 
I.5.1. Fáza I 
Za registráciu, overovanie, autorizáciu a účtovanie používateľov zodpovedá každý Zhotoviteľ  v súlade s 
právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zhotoviteľ  v prípade portálu na 
prihlasovanie v rámci SSID WiFi4EU zabezpečuje súlad s týmito požiadavkami: 

• Sieť WiFi4EU s identifikátorom SSID WiFi4EU používa ako rozhranie pre používateľov portál na 
prihlásenie cez zabezpečené pripojenie HTTPS. Portál na prihlásenie stanoví lehotu na automatické 
rozpoznávanie už pripojených používateľov, aby sa pri opätovnom pripojení portál na prihlásenie 
znovu nezobrazoval. Táto lehota sa automaticky resetuje každý deň o 00:00 alebo aspoň nastaví na 
maximálne 12 hodín. 

• Názov domény priradený k portálu na prihlásenie cez https musí byť klasický (nie IDN) pozostávajúci 
zo znakov a až z, číslic 0 až 9, pomlčky (-). 
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• Vizuálna totožnosť: portál na prihlásenie musí zahŕňať vizuálnu totožnosť WiFi4EU. 

• Portál na prihlásenie musí obsahovať sledovací kód, aby mohla agentúra diaľkovo monitorovať sieť 
WiFi4EU. 

 
Pokyny na inštaláciu kódu sú k dispozícii tu: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 
Kód nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Bude slúžiť na počítanie počtu používateľov, ktorí sa pripájajú k 
sieti WiFi4EU, načítanie vizuálnej totožnosti WiFi4EU a kontrolu, či je správne zobrazená. 

• Portál pre prihlasovanie obsahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, s informáciou pre 
používateľov, že WiFi4EU je verejná otvorená sieť. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti by malo 
obsahovať aj preventívne odporúčania, ktoré sa zvyčajne pri prístupe na internet prostredníctvom 
takýchto sietí poskytujú. Príjemca je oprávnený zriadiť samostatné siete WiFi4EU financované 
rovnakým poukazom, z ktorých každá má iný názov domény a iný portál na prihlásenie. Povinnosť 
podľa článku 9 zachovať sieť WiFi4EU aktívnu počas 3 rokov po overení agentúrou sa vzťahuje na 
všetky takéto siete WiFi4EU financované tým istým poukazom. Uplatňuje sa fáza I, kým príjemca 
nedostane oznámenie, že fáza II bola aktivovaná. Po oznámení bude mať príjemca povinnosť podľa 
článku 9 upraviť konfiguráciu siete v súlade s požiadavkami stanovenými v bode I.5, ako sa 
podrobnejšie uvádza v oznámení,a to v časovom rámci, ktorý sa v ňom uvedie. 

 
I.5.2. Fáza II 
 
Neskôr sa na úrovni EÚ vytvorí zabezpečené overovacie a monitorovacie riešenie, ktoré umožní prechod na 
združenú architektúru.V súlade s článkom 9 príjemca po zavedení zabezpečeného overovacieho a 
monitorovacieho riešenia prekonfiguruje svoju (svoje) sieť(-te) WiFi4EU s cieľom prepojiť ju (ich) s týmto 
riešením. V rámci tohto prekonfigurovania sa zachová otvorený SSID WiFi4EU pomocou portálu na 
prihlasovanie, rozšíri sa o dodatočný SSID WiFi4EU pre vhodne zabezpečené pripojenia (buď výmenou 
existujúceho miestneho zabezpečeného systému za spoločný alebo jednoduchým pridaním spoločného 
systému ako tretieho SSID) a zabezpečí sa fungovanie riešenia na monitorovanie sietí WiFi4EU na úrovni 
prístupového bodu. 
Každý Zhotoviteľ  je v súlade s právnymi predpismi EÚ a jednotlivých štátov naďalej v prípade všetkých SSID 
zodpovedný za registráciu a overovanie používateľov v rámciotvoreného SSID WiFi4EU a ak existuje, 
miestneho SSID pre zabezpečené prepojenia,ako aj autorizáciu a účtovanie používateľov. 
 
Skratky 
 
AP Prístupové body Wi-Fi 
IEEE Inštitút elektrotechnických a elektronických 
inžinierov 
LTE Dlhodobý vývoj 
MAC Regulácia prístupu k médiám 
MIMO Viacnásobný vstup, viacnásobný výstup 
RADIUS Používateľská vytáčaná služba autentifikácie na 
diaľku (Remote Authentication Dial-In User 
Service) 
SSID Identifikátory skupín služieb (Service Set 
Identifiers) 
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CENOVÁ PONUKA DÁTUM ČISLO PONUKY PLATNÁ DO
07.05.2019 11:18 in Bratislava QUO190507685 07.06.2019

PONUKA PRE:  VYSTAVIL:
Obec - Veličná
  Roman Páterek

paterek@4cubes.sk

 

Veličná – Uzol - Obecný úrad (4AP)

POLOŽKA POČET JED. CENA
BEZ DPH

CENA CELKOM
BEZ DPH

UPS 650 VA Rack
  

1 330,00 330,00 €

Dátový rozvádzač
  

1 150,00 150,00 €

Prepoj 5GHZ
  

1 150,00 150,00 €

Konzola
  

4 30,00 120,00 €

10 Port Smart Managed Switch 8x Gigabit Copper and 2xSFP
  

1 155,00 155,00 €

Kabeláž cat5e outlook 350m
  

1 123,00 123,00 €

Spotrebný materiál ( FXP, lišty, šróby, pásky, podružné káble)
  

1 150,00 150,00 €

Plošina – 1deň
  

1 100,00 100,00 €

50m 3x,15 elektrická kabeláž
  

1 60,00 60,00 €

Zásuvka 220V
  

3 25,00 75,00 €

WiFi AP 802.11ac, 2,4 + 5 GHz, 2x2 MIMO 5 ročná záruka
  

4 550,00 2 200,00 €

  SPOLU BEZ DPH: 3 613,00 €
  SPOLU S DPH: 4 335,60 €

Veličná – Uzol Rajcula park (6AP)

POLOŽKA POČET JED. CENA
BEZ DPH

CENA CELKOM
BEZ DPH

UPS 650 VA RACK
  

1 330,00 330,00 €

Dátový rozvádzač
  

1 150,00 150,00 €

Prepoj 5GHZ
  

1 150,00 150,00 €

Konzola
  

6 30,00 180,00 €

10 Port Smart Managed Switch 8x Gigabit Copper and 2xSFP
  

1 155,00 155,00 €

Spotrebný materiál ( FXP, lišty, šróby, pásky, podružné káble)
  

1 50,00 50,00 €

Plošina – 1deň
  

1 100,00 100,00 €
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50m 3x,15 elektrická kabeláž
  

1 60,00 60,00 €

Zásuvka 220V
  

3 25,00 75,00 €

WiFi AP 802.11ac, 2,4 + 5 GHz, 2x2 MIMO 5 ročná záruka
  

6 550,00 3 300,00 €

  SPOLU BEZ DPH: 4 550,00 €
  SPOLU S DPH: 5 460,00 €

Veličná – Práce a Licencie

POLOŽKA POČET JED. CENA
BEZ DPH

CENA CELKOM
BEZ DPH

Montážne práce a osadenie + Elektrika
  

1 1 184,00 1 184,00 €

Konfiguračné a inštalačné práce na aktívnych zariadenia. Dokumentácia

  

1 1 388,00 1 388,00 €

Captive Portal + HW Device 5rokov, Cloud WiFi controller 5 rokov
  

1 1 688,00 1 688,00 €

  SPOLU BEZ DPH: 4 260,00 €
  SPOLU S DPH: 5 112,00 €

 

CENA CELKOM ZA PONUKU
CENA BEZ DPH: 12 423,00 €

CENA S DPH: 14 907,60


