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

02^20 0002'000 ^0 Ô

Zmluvné strany:

Zhotovíte!’:

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

a

Obchodné meno: Slovák Telekom, a.s.
Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Konajúci: Ing. Martina Kandera
IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893
IČ DPH: SK2020273893
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tatra Banka, a.s.
2621023511/1100

Zápis: v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka číslo 2081/B

Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Konajúci:
IČO:

starosta obce Milan Baďanský
00304948

DIČ: 2020662182
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 284 551 4758/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758

(ďalej len „Objednávateľ")

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná strana")

Článok I.
Predmet a účel zmluvy

1. Zhotoviteľ sa uzavretím tejto Zmluvy zaväzuje za odplatu vykonať pre Objednávateľa dielo, ktorým je 
vybudovanie wifi pokrytia a sieťovej infraštruktúry pozostávajúce z inštalačných prác a komponentov 
bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1 (ďalej aj ako „dielo") a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
Zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu spôsobom podľa čl. III. tejto Zmluvy.

2. Táto Zmluva sa uzatvára za účelom vybavenia a inštalácie prístupových bodov do siete Wi-Fi pre 
bezplatný prístup do siete na verejných priestranstvách v rámci projektu Európskej komisie (ďalej 
len „Komisia") WIFI4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (ďalej len 
„Projekt") a podľa jeho podmienok.

3. Objednávateľ potvrdzuje, že špecifikácia diela spĺňa technické požiadavky uvédené v znení výzvy 
k Projektu a v Dohode o grante, uzavretej medzi Objednávateľom a Výkonnou agentúrou pre 
inovácie a siete (INEA) na základe právomocí, ktoré na ňu preniesla Komisia a Zhotoviteľ sa 
zaväzuje dodať Objednávateľovi dielo, ktoré spĺňa kritéria špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 
a v Projekte.



Článok II. 
Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v mieste plnenia dohodnutom v bode 2 tohto článku Zmluvy 
najneskôr do 31.12.2020.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom mieste plnenia: Obec Miloslavov, lokality sú 
definované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vstup do priestorov, 
stavebné úpravy a prívod na pripojenie 220V v miestach osadenia prístupových bodov, najneskôr 
v nasledujúci deň po dni účinností tejto Zmluvy. Pokiaľ si Objednávateľ túto povinnosť nesplní riadne 
a včas, lehota na vykonanie diela podľa odseku 1. tohto článku Zmluvy sa primerane predlžuje.

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vykonané dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný dielo 
prevziať najneskôr v nasledujúci deň po skončení lehoty na vykonanie diela v zmysle bodu 1 tohto 
článku Zmluvy. O odovzdaní diela Zhotoviteľom a prevzatí diela Objednávateľom zmluvné strany 
spíšu preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. O dátume a čase 
odovzdania diela je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa najneskôr 1 pracovný deň vopred.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa 
momentom uhradenia ceny za dielo Zhotoviteľovi v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že 
nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia diela alebo 
momentom márneho uplynutia lehoty na prevzatie diela podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy v prípade, 
že Zhotoviteľ splnil svoj záväzok zhotoviť dielo a pripravil dielo na odovzdanie včas.

Článok III.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v nasledovnej výške:

Cena bez DPH 12 499,70 EUR
DPH 20 % 2 499,94 EUR
Cena s DPH celkom 14 999,64 EUR
(slovom: štrnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a šesťdesiatštyri centov) (ďalej len „cena").

2. V cene diela dohodnutej v odseku 1 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s 
vykonaním diela, vrátane dodania, montáže, oživenia a uvedenia diela do prevádzky v dohodnutom 
mieste plnenia:
Obec Miloslavov - Alžbetin Dvor - WIFI Vybrané lokality v Obci (Vonkajšie: 1. Autobusová zastávka pri Základnej Škole -1 x AP ♦ 2. Ihrisko Miloslavov -1 x AP + 3. Park Cintorín Miloslavov -1 
x AP + 4. Alžbetin Dvor - fontána -1 x AP + 5. Remeselný dvor - Alžbetin Dvor -1 x AP ♦ 6. Rekreačné Športové centrum -1 x AP ♦ 7. Lipový park - 1 x AP + 6 Autobusová zastávka Kruhový 
objazd -1 x AP + 9. Železničná stanica -1 x AP + 10. Nová MŠ a Fitness centrum -1 x AP).

MetahlMR31-WW

Ponukana Dátové nesenie

3. Zhotoviteľ po vykonaní a odovzdaní diela vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru. Objednávateľ je 
povinný zaplatiť celú cenu diela stanovenú v zmysle bodu 1 tohto článku Zmluvy na základe faktúry 
vystavenej Zhotoviteľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných platných 
právnych predpisov.

4. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu diela v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na faktúre, t.j. 30 dní 
odo dňa vystavenia faktúry Zhotoviteľom. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných 
prostriedkov na účet Zhotoviteľa. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí cenu diela riadne a včas, 
Zhotoviteľ je oprávnený požadovať a Objednávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 
0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude zaplatená formou úhrady poukazu, ktorý 
Objednávateľ ako príjemca grantu získal v rámci Projektu za účelom získania finančných prostriedkov 
na realizáciu diela. Komisia poukaz uhradí v určenej výške grantu a všetky zostávajúce platby, ktoré 
nie je možné uhradiť z poukazu, prípadne, ktoré prekračujú grantu hradí Objednávateľ.

6. Finančné prostriedky z grantu budú na základe poukazu po overení prevádzkyschopnosti diela zo 
strany Komisie uvoľnené priamo na účet Zhotoviteľa, ktorý uviedol v registrácii. Zhotoviteľ vyhlasuje, 
že sa za účelom správnej úhrady poukazu zaregistroval na portáli Projektu a poskytol svoje 
identifikačné a iné údaje (kontaktnú osobu, adresu, zemepisné pokrytie operácií a údaje o bankovom 
účte vo forme IBAN).

7. Zmluvné strany prehlasujú, že vykonajú všetky potrebné úkony potrebné na správnu úhradu poukazu 
a platbu grantu, a že si pri tomto plnení poskytnú vzájomnú súčinnosť. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa 
najmä zaväzujú podľa podmienok Projektu dodržať technické požiadavky na dielo, Komisii predložiť 
riadne a včas všetky potrebné podkladové dokumenty, po odovzdaní diela potvrdiť, že došlo 
k inštalácii a sprevádzkovaniu miestnej siete a poskytnúť všetky potrebné dodatočné informácie.

8. Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ podľa podmienok Projektu nemá žiadne nároky voči Komisii 
na vyplatenie poukazu a poskytnutie grantu. Objednávateľ preto vyhlasuje, že uhradí Zhotoviteľovi 
všetky náklady súvisiace s vykonaním diela, ktoré nebudú uhradené z prostriedkov grantu, najmä ak 
grant nebude poskytnutý, suma grantu bude znížená, úhrada poukazu bude pozastavená alebo bude 
grant odňatý a suma zaplatená na základe poukazu vymáhaná späť, z dôvodu na strane 
Objednávateľa a ako aj z dôvodov vyššej moci. Za dôvody na strane Objednávateľa sa považuje 
zavinené aj nezavinené nesplnenie akejkoľvek podmienky Projektu alebo porušenie akejkoľvek 
povinnosti z Dohody o grante zo strany Objednávateľa. Objednávateľa sa zaväzuje v takom prípade 
uhradiť Zhotoviteľovi tiež akékoľvek náklady a škody vzniknuté v súvislosti s pozastavením diela, 
pozastavením platby grantu, odmietnutím alebo odňatím grantu.

Článok IV.
Zodpovednosť za vady a škodu

1. Objednávateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že sa oboznámi so stavom diela 
vykonaním prehliadky a dielo v takomto stave preberie bez výhrad a uplatnenia nárokov z vád.

2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo po dobu 24 mesiacov.
3. Prípadnú reklamáciu vady diely je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bezodkladne po jej 

zistení, a to písomne - doporučeným listom, elektronickou poštou alebo iným preukázateľným 
spôsobom.

4. Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady spôsobené neodborným používaním alebo neodborným zásahom do diela alebo jeho 

komponentov;
b) mechanické poškodenia spôsobené po podpísaní preberacieho protokolu pri prevzatí diela;
c) vady spôsobené živelnými udalosťami.

5. S ohľadom na rozsah vzájomných práv a povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, celkovú cenu 
diela a rozumné usporiadanie vzťahov medzi zmluvnými stranami sa zmluvné strany dohodli, že každá 
zo zmluvných strán zodpovedá za skutočnú škodu, ktorú spôsobí ako priamy dôsledok porušenia 
svojich povinností podľa tejto Zmluvy, maximálne však do výšky rovnajúcej sa cene diela podľa článku 
III. bod 1 tejto Zmluvy, a to aj v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet. Pre 
vylúčenie pochybností, zmluvné strany uvádzajú, že nebudú povinné nahradiť si ušlý zisk.

Článok V.
Mlčanlivosť a iné osobitné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve druhej zmluvnej strany 
ako aj o všetkých ostatných skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri plnení tejto 
Zmluvy alebo pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy (ďalej len „dôverné informácie“) a bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany sa zaväzujú ich neposkytnúť tretej 
osobe, ani nepoužiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a ďalej sa zaväzujú, že budú takéto 
dôverné informácie chrániť aspoň v takom rozsahu ako dôverné informácie vlastné a sú povinné v 
rovnakom rozsahu zaviazať mlčanlivosťou svoje organizačné zložky, zamestnancov alebo riadiacich 
pracovníkov, pričom za porušenie povinnosti týchto osôb zodpovedá príslušná strana v plnom 
rozsahu. Táto povinnosť trvá ešte 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu podľa tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa 
informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov z tejto Zmluvy, oznamovať 
si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
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Článok VI. 
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného a 
očíslovaného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy 
touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť najmä zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. Prípadné spory, vyplývajúce z realizácie obsahu tejto Zmluvy, ktoré sa zmluvným stranám 
napriek obojstrannej snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť príslušný súd 
Slovenskej republiky.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 Špecifikácia diela, ktorá konkretizuje predmet 
tejto Zmluvy.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom 
Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej 
obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle § 5a ods. 11 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zároveň požaduje 
predloženie potvrdenia o zverejnení Zmluvy.

$

Za Zhotoviteľa 
\/ proticlawp dňa /íľ/- ZxvC Za Objednávateľa 

V Miloslavove, dňa

1 4 JAN. 2020

Stovák Telekom, a.s.
Ing. Martin Kandera
Manažér SME/VSE segmentu

96

Obec Miloslavov 
Milan Baďanský 
Starosta obce

Príloha č. 1.

□
□
□

popis umiestnenia
foto/mapa so zakreslením 
zoznam inštalovaných komponentov a realizovaných prác
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Príloha č. 1 - Špecifikácia diela



1. Sprievodná správa

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby: Projekt na výstavbu WIFI siete pre Obec Miloslavov.

Miesto stavby: Obec Miloslavov.

Druh investície: Stavba technologickej povahy
Charakter stavby: Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte

Kraj 
Okres -

- Bratislavský 
Senec

Investor: Obec Miloslavov
Zhotoviteľ: Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava
Projektant: Pavol Hajtún

1.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA

Názov investora: Obecný úrad Miloslavov
Sídlo investora: Miloslavov 18, 900 42 Miloslavov

1.3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Výstavbou telekomunikačného zariadenia sa zabezpečí pripojenie lokality zákazníka do siete 
Internet a zrealizuje sa pokrytie WIFI signálom vo vybraných verejné priestoroch v Obci.

□
□
C
□
□
□
□
□
□
□

Autobusová zastávka pri Základnej Škole
Ihrisko Miloslavov
Park Cintorín Miloslavov
Alžbetin Dvor — fontána
Remeselný dvor - Alžbetin Dvor
Rekreačné Športové centrum

Lipový park
Autobusová zastávka Kruhový objazd 
Železničná stanica
Nová MŠ a Fitness centrum

- 1 x AP (vonkajšie priestory)
— 1 x AP (vonkajšie priestory)
— 1 x AP (vonkajšie priestory)

- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)

— 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)

— 1 x AP (vonkajšie priestory)
— 1 x AP (vonkajšie priestory)

Celkovo 10 x vonkajších WIFI AP.

Pripojenie do siete Internet bude realizované po metalickej infraštruktúre v obci už 
zrealizovanej. V Obci je dostupnosť VDSL technológie v kvalite XL.
Slovák Telekom, a.s. Prevádzka projektových zariadení nevyžaduje trvalú obsluhu, pretože 
prevádzka a stav zariadení sú monitorované diaľkovým dohľadom 24/7/365. V prípade 
poruchy bude táto operatívne odstránená, spôsobom podľa povahy poruchy.
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2. Stavebno - technologická časť

2.1 Použité technologické zariadenia a príslušenstvo - pre pokrytie WIFI 
signálom + WIFI riešenie

2.1.1. výrobca: Cisco Systems, Inc.
500 Terry A. Francois Blvd, San Francisco, CA 94158 
(415) 432-1000

WIFI AP: Meraki MR74 - Dual-band 2x2 MIMO 
802.11ac Wave 2 access point so 
separátnym rádiom rezervovaným pre 
bezpečnosť, RF Management, a Bluetooth.

rozmery: 256 mm x 158 mm x 65 mm
hmotnosť: 1.09 kg
Max výkon: 21 dBm
frekvencia: 2,4 GHz + 5 GHz
prevádzková teplota: -40 °C to 55 °C, IP 67
polarizácia: vertikálna / horizontálna
napájanie: po ethemet kábli
spotreba energie: 11 W max (802.3af)

2.1.2. napájači zdroj: Stabilizovaný napájači zdroj POE- 48-24W
Dátové rozhranie: 10/100 Mbps
Výstupné napätie : 48VDC @ 0,5A
Vstupné napätie : 90-260VAC @ 47-63Hz
Vstupný prúd : 0.6A @ 120VAC, 0.4A @230VAC
Prevádzková teplota : 0 to +40 st.C
Rozmery : 88 x 57 x 33 (mm)
Hmotnosť: 135,5g
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Popis parametrov zariadení pre šírenie WIFI siete :

- kompaktné dvojpásmové WIFI zariadenia (2,4 GHz - 5 GHz) - certifikované pre 
európsky trh

o zariadenia spĺňajú
životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov

o zariadenia spĺňajú

- stredná doba medzi poruchami (MTBF) min. 5 rokov
o zariadenia spĺňajú

- možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete
o zariadenia spĺňajú

ukážka WEB portálu na manažovanie WIFI siete:

súlad s „802.1 lac Wave I, Inštitúte of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) 
štandardom

o zariadenia spĺňajú

Podpora 802.1 xIEEE štandardu
o zariadenia spĺňajú

Podpora 802.1 Ír IEEE štandardu
o zariadenia spĺňajú

Podpora 802.11 k IEEE štandardu
o zariadenia spĺňajú

Podpora 802.11 v IEEE štandardu
o zariadenia spĺňajú

Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality 
služby

o zariadenia spĺňajú
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súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program) 
o zariadenia spĺňajú

dostatočná intemetová konektivita (min 30 Mbit/s)
o V riešení je navrhovaná konektivita 80/8 Mbit/s
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2.2 Technické riešenie
Na realizáciu WIFI siete v obci Miloslavov navrhujeme osadiť 10 x WIFI vysielací bod do 
nasledujúcich lokalít obce, podľa obhliadky.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Autobusová zastávka pri Základnej Škole - 1 x AP (vonkajšie priestory)
Ihrisko Miloslavov
Park Cintorín Miloslavov
Alžbetin Dvor - fontána
Remeselný dvor - Alžbetin Dvor
Rekreačné Športové centrum

Lipový park
Autobusová zastávka Kruhový objazd 
Železničná stanica
Nová MŠ a Fitness centrum

- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)

- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)

- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)

- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)

Prepojenie všetkých WIFI AP do jednej spoločnej siete nie je možné, preto sa navrhuje 
pripojenie cez Internet do spoločného CLOUD manažmentu, ktorý technológie Meraki 
podporuje.

Vo všetkých lokalitách je možné realizovať pripojenie z existujúcich, resp. novovybudovaných 
uzlov. Súpis riešenia pre každú lokalitu je v nasledovnom :
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□ Autobusová zastávka pri Základnej Škole _ 1 x AP fvonkaixie
priestory) '

Pripojenie z uzla v Základnej Škole : ZB:000238:MIOV:Alžbetin Dvor 81 Rn„ter limio t • v budove školy. WIFI AP umiestnené na Fasáde Školy FTP kábel e oXi , ’ h ľ í Umiestneny 
umiestnenia routra k bodu umiestnenia WIFI AP - realizácia FTP kábla Obec MÄľoi
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□ Ihrisko Miloslavov - 1 x AP (vonkajšie priestory)

Pripojenie z uzla vedľa existujúceho uzla : ZB:000712:MIOV:Miloslavov 1278. Router umiestnený 
v Boxe na Stĺpe (dodávka Slovák Telekom). Na stĺpe ukončiť opt. Chráničku aj el. kábel s Rezervou 
min 1m. Trasa opt. Chráničky aj el. kábla na stĺpe v chráničke a následne zakopané v zemi. El kábel 
s istením 16A. Optický kábel na strane Telekom ukončenie ponechať s rezervou 2m - ťahanie a trasa 
opt. Chráničky aj el. kábla + povolenie na umiestnenie technológie na el. stĺp. - Obec Miloslavov (ST 
vie dodať optickú. Chráničku s priemerom 14mm). Povolenie montáže na stĺpe elektrárni vybaví Obec 
Miloslavov
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□ Park Cintorín Miloslavov - 1 x AP (vonkajšie priestory)

Pripojenie z existujúceho uzla : ZB:000586 MlOV:Miloslavov 21/PC1. Router umiestnený v Boxe na 
Stĺpe (dodávka Slovák Teiekom). Na stĺpe ukončiť opt. Chráničku aj el. kábel s Rezervou min 1m. 
Trasa opt Chráničky aj el. kábla na stĺpe v chráničke a následne zakopané v zemi. El kábel s istením 
16A Optický kábel na strane Teiekom ukončenie ponechať s rezervou 2m - ťahanie a trasa optickú 
chráničky aj el. kábla + vybudovanie Stĺpa s výškou min 4m - Obec Miloslavov. (ST vie dodať optickú 
Chráničku s priemerom 14mm).

>
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□ Alžbetin Dvor - fontána - 1 x AP (vonkajšie priestory)

Pripojenie z existujúceho uzla : ZB:000403:MIOV:Alžbetin Dvor 116. Router umiestnený v Boxe na 
Stĺpe (dodávka Slovák Telekom). Na stĺpe ukončiť opt. Chráničku aj el. kábel s Rezervou min 1m. 
Trasa opt. Chráničky aj el. kábla na stĺpe v chráničke a následne zakopané v zemi El kábel s istením 
16A. Optický kábel na strane Telekom ukončenie ponechať s rezervou 2m - ťahanie a trasa opt 
Chráničky aj el. kábla + vybudovanie Stĺpa s výškou min 4m - Obec Miloslavov (ST vie dodať ontickú 
chráničku s priemerom 14mm ) H

14



- 1 x AP (vonkajšie□ Remeselný dvor - Alžbetin Dvor
priestory)

Pripojenie z existujúceho uzlu . ZB.00060/ MIOV Alžbetin Dvor 393. Router umiestnený v Boxe na 
Stĺpe (dodávka Slovák Telekom). Na stĺpe ukončiť opt. Chráničku aj el. kábel s Rezervou min 1m. 
Trasa opt. Chráničky aj el. kábla na stĺpe v chráničke a následne zakopané v zemi. El kábel s istením 
16A. Optický kábel na strane Telekom ukončenie ponechať s rezervou 2m - ťahanie a trasa optickú 
chráničku aj el. kábla + povolenie na umiestnenie na el. Stĺpe - Obec Miloslavov (ST vie dodať optickú 
Chráničku s priemerom 14mm )
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□ Rekreačné Športové centrum - 1 x AP (vonkajšie priestory)
Pripojenie z existujúceho uzla : UK:MIOV:000541 Alžbetin Dvor 1369. Router umiestnený v Bufete. 
AP bude umiestené na Fasáde budovy a pripojené ku routru pomocou FTP kábla. FTP kábel je 
potrebné dotiahnuť od umiestnenia routra k bodu umiestnenia WIFI AP - realizácia FTP kábla Obec 
Miloslavov
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□ Lipový park - 1 x AP (vonkajšie priestory)

Pripojenie z existujúceho uzla : ZB 000694:MIOV Miloslavov 243. Router umiestnený v priestoroch 
Kultúrneho domu. AP bude umiestené na Fasáde budovy a pripojené ku routru pomocou FTP kábla. 
FTP kábel je potrebné dotiahnuť od umiestnenia routra k bodu umiestnenia WIFI AP - realizácia FTP 
kábla Obec Miloslavov

a
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Autobusová zastávka Kruhový objazd - 1 x AP (vonkajšie priestory)

V tejto lokalite je umiestnenie WIFI AP na novom stĺpe obce pri rozostavanom dome krížom cez 
križovatku od plánovanej zastávky, Rátame s tým, že Obec vybuduje bod na umiestnenie WIFI AP 
a pripojenie do Internetu bude z opt. Uzla v lokalite.
Pripojenie z existujúceho uzla : ZB 000663 MIOV:Miloslavov 17/PC1. Router umiestnený v Boxe na 
Stĺpe (dodávka Slovák Telekom). Na stĺpe ukončiť opt. Chráničku aj el. kábel s Rezervou min 1m. 
Trasa opt. Chráničky aj el. kábla na stĺpe v chráničke a následne zakopané v zemi. El kábel s istením 
16A. Optický kábel na strane Telekom ukončenie ponechať s rezervou 2m - ťahanie a trasa opt 
Chráničky aj el. kábla + vybudovanie Stĺpa s výškou min 4m - Obec Miloslavov (ST vie dodať opičku 
chráničku s priemerom 14mm.)________________________________________________________
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□ Železničná stanica -1 x AP (vonkajšie priestory)

Pripojenie z uzla v blízkosti existujúceho uzla : OUK:MIOV:000042:Alžbetin Dvor 1090. 
Router umiestnený v Boxe na Stĺpe (dodávka Slovák Teiekom). Na stĺpe ukončiť opt. 
Chráničku aj el. kábel s Rezervou min 1m. Trasa opt. Chráničky aj el. kábla na stĺpe 
v chráničke a následne zakopané v zemi. El kábel s istením 16A. Optický kábel na strane 
Teiekom ukončenie ponechať s rezervou 2m - ťahanie a trasa opt. Chráničky aj el. kábla + 
povolenie na umiestnenie na el. Stĺpe - Obec Miloslavov. (ST vie dodať optickú chráničku 
s priemerom 14mm.)
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^ová MŠ a Fitness centrum 1 x AP (vonkajší,.■Pripo- . J ,e PHestory)

v priesíľ116 z existujúceho uzla : ChPODB.000020 MIOV:Miloslavov 404:1. Router Um FTP káľ.roch Bytového domu. AP bude umiestené na Stĺpe na streche a pripojené ku iestnenÝ 
reah7á7 a;JTP kábel je potrebné dotiahnuť od umiestnenia routra k bodu umiesinpniľu„ Pomocou 

ac,a rrp káb|g + na streche . Obec Ml|OS|avov n,a WIFI ap _

V každej lokalite je definovaná a dostupná metaíická alebo optická infraštruktúra Slovák 
Telekomu vhodná na pripojenie do siete Internet s min. kapacitou 30/3 Mbit/s.
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Obrázok rozmiestnenia WIFI AP v rámci obce :

onkajší \V ]Fl vysielací bod — 10 ks

Umiestnenie vysielacích zariadení WIFI AP budem realizovať na existujúcich stožiaroch určených 
na montáž takýchto zariadení. Stožiare sú podmieňujúcim prvkom na montáž zariadené na 
distribúciu WIFI siunálu v rámci obce.

Vo všetkých bodoch umiestnenia Vysielacieho boduje potrebné el. napájanie 230V
Na prepojenie vonkajšej vysielacej jednotky WIFI AP s vnútornej napájacej jednotky sa použije 
Ethernetový kábel, ktorý bude od antény smerom k prestupu do objektu uložený voľne na streche, 
resp. po definovanej trase Objednávateľom. Pre prestup do objektu sa využije nová trasa, ktorú je 
treba vybudovať objednávateľom na jeho náklady. V objekte bude Ethernet kábel smerom k 
technologickej miestnosti vedený v novej dátovej trase a bude uložený v chtáničke. V 
technologickej miestnosti bude ukončený v miestnosti určenej zákazníkom.

2.3 Energetika
NN napájanie technologického zariadenia Dodávateľa bude z existujúcej elektroinštalácie objektu, 
čo nevyžaduje žiadne úpravy na elektroinštalácii objektu.

2.4 Výpočet spotreby elektriny

Spotreba elektrickej energie technologického zariadenia Dodávateľa je maximálne 6W resp. 9W 
v prípade WIFI AP.

Výpočet spotreby elektrickej energie (max.) pre 11W zariadenie : 

za I hodinu: 11*1 = 11 Wh
za 1 deň: 1 1 * 24 = 240 Wh
za 1 mesiac: 11 * 24 * 31 = 8 184 Wh
za 1 rok: 11 * 24 * 365 = 96,36 kWh

Výpočet spotreby elektrickej energie (max.) pre 9W zariadenie : 

za I hodinu: 9*1=9 Wh
za I deň: 9 *24 = 216 Wh
za 1 mesiac: 9 * 24 * 31 = 6 696 Wh
za 1 rok: 9 * 24 * 365 = 78,84 kWh

2.5 Ochrana pred bleskom

Bleskozvodová inštalácia objektu je existujúca.
Navrhovaná konzola pre uchytenie technologickej antény a samotná anténa bude pripojená na 
bleskozvodovú sústavu objektu v zmysle STN 62 305-4.
Samotné napájače pre WIFI AP aj pre rádiá majú integrovanú prepäťovú ochranu.
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4. Sieťový plán WIFI siete pre Obec Miloslavov
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Pre pokrytie vybraných lokalít v Obci Miloslavov je potrebné napojenie WIFI AP cez MESH 
pripojenia, resp. LAN káblom do Internetu cez nové Internet pripojenia s kapacitou min 30 
Mbit/s (podmieňujúca časť na realizáciu WIFI siete). Následne sa WIFI AP pripoja do CLOUD 
Manažmentu a budú zaradené do WIFI riešenia.

Lokality pripojené do centrálneho bodu:

□
□
□ 
n
□
□
□
□
□
□

Autobusová zastávka pri Základnej Škole
Ihrisko Miloslavov
Park Cintorín Miloslavov
Alžbetin Dvor - fontána
Remeselný dvor - Alžbetin Dvor
Rekreačné Športové centrum

Lipový park
Autobusová zastávka Kruhový objazd 
Železničná stanica
Nová MŠ a Fitness centrum

— 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)

— 1 x AP (vonkajšie priestory)
— 1 x AP (vonkajšie priestory)
— 1 x AP (vonkajšie priestory)

- 1 x AP (vonkajšie priestory)
— 1 x AP (vonkajšie priestory)

- 1 x AP (vonkajšie priestory)
- 1 x AP (vonkajšie priestory)

4.1 IP adresný plán

Pre WIFI sieť budeme realizovať IP adresný plán s priestorom pre cca 2000 užívateľov. 
Prideľovanie IP adries je realizované WIFI riešením priamo, teda bez potreby podpory od Routra 
operátora.

IP sieť navrhovaná pre realizáciu je 10.100.0.0/22



Hotsp0t portál

Pred Pripojením do siete Internet na WIFI riešení sa bude realizovať zobrazenie úvodnej stránky na 
kEoi'ej bude užívateľ WIFI siete upozornený na pravidlá, ktoré musí pred pripojením potvrdiť 
a Me oboznámený aj kto WIFi sieť poskytuje a za akých podmienok.

Príklad úvodnej stránky :

WIFI úvodná stránka môže obsahovať logo, podkladový obrázok. Tieto informácie je možné meniť 
cez WEB interfejs WIFI riešenia.
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5. Požadované podmienky na realizáciu WIFI riešenia.
Súčasťou WIFI riešenia je realizácia pokrytia vybraných priestorov v Obci Miloslavov WIFI 
signálom.
V Centrálnom bode WIFI siete je zabezpečené manažovanie prideľovania IP adries WIFI 
užívateľom, realizácia WIFI Hotspot portálu pre informovanie užívateľov pripájajúcich sa do 
siete o podmienkach a pravidlách po pripojení.
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