
  Dodatok č. 1 ku Zmluve č.O2.1-20190008 zo dňa 1.3.2019 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno:  Slovanet, a. s. 

Sídlo:    Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

IČO:      35 954 612 

DIČ:      2022059094 

IČ DPH:     SK2022059094 

Zápis:    obchodný register Okresného súdu Bratislava I,odd. Sa,  

    vložka č. 3692/B 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK72 0200 0000 0015 6097 4158 

Zastúpený:    Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva 

    Ing. Peter Tomášek, člen predstavenstva 

 

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

 

Názov obce:   Obec Mýto pod Ďumbierom 

Sídlo:    Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom 

Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44, Mýto pod Ďumbierom 

  

IČO:      00313637 

Zastúpený:    Ing. Roman Švantner, starosta 

 

 (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že Dodatkom č.1 sa dopĺňa a opravuje: 

Článok 5 Zhotovenie diela sa dopĺňa nasledovne: 

5.7. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly / auditu / kontroly na mieste súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

 



f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a EÚ“ 

5.8. Právom Objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly 

Riadiacemu Orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

5.9  Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia, za predpokladu, že riadiaci orgán vydá kladné stanovisko k 

realizovanému verejnému obstarávaniu na základe ktorého je táto zmluva uzavretá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky sa opravuje nasledovne: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce 

prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia 

výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by 

zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu 

verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 prístupových bodov , z toho budú 

3 Indoor AP a 7 Outdoor AP, zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou 

WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať 

internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a 

návštevníkom obce, ktorí prejavia súhlas s podmienkami využívanie siete internet pri prvom prihlásení.  

 

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách: 

1 – Obecný úrad – spoločenská sála – Indoor AP 

2 – Obecný úrad – sobášna sieň- Indoor AP 

3 – Obecný úrad – poschodie /kancelárie/ - Indoor AP 

4 – Obecný úrad – priestor pred Obecným úradom – Outdoor AP 

5 – Obecný úrad – parkovisko pred OcÚ – Outdoor AP 

6 – Obecný úrad – priestor smerom ku cintorínu a domu smútku- Outdoor AP 

7 – Materská škola – priestor medzi hlavným vchod MŠ a bytovkami-Outdoor AP 

8 – Materská škola – priestor medzi MŠ a zadným vchodom bytoviek – Outdoor AP  

9 – Kultúrno-spoločenský areál - altánok – Outdoor AP 

10 – Kultúrno-spoločenský areál – futbalové ihrisko- Outdoor AP 

 

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách spĺňajú 

nasledujúce technické parametre:  

1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh, 

2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 

3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 

4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of 

management), 

5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom, 

6. Podpora 802.1x IEEE štandardu, 

7. Podpora 802.11r IEEE štandardu, 

8. Podpora 802.11k IEEE štandardu, 



9. Podpora 802.11v IEEE štandardu, 

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

11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 

12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program). 

 

Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP 

adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych 

prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou 

výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7). 

 

Súčasťou Prílohy č. 1 sú aj nasledovné grafické prílohy: 

Príloha č. 1A 

Príloha č. 1B 

Príloha č. 1C 

Príloha č. 1D 

 

Za Zhotoviteľa:  Za Objednávateľa: 

 

V Bratislave dňa ....................                                   V Mýte pod Ďumbierom, dňa ................... 

 

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

Ing. Peter Máčaj      Ing. Roman Švantner  

predseda predstavenstva  starosta 

 

 

 

 

 

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

Ing. Peter Tomášek 

člen predstavenstva 

 

 

 


