ZMLUVA č. 242/2021
o vzájomnej spolupráci v rámci projektu WiFi4EU
uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi zmluvnými stranami
L Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvý námestník primátora v zmysle Rozhodnutia č. 6/2021
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o podpisovaní písomností a právnych
dokumentov (Podpisový poriadok)
IČO: 00 603 481
(ďalej len „hlavné mesto“)

n . Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo: Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava
zastúpená: Ing. arch. Zuzanou Aufrichtovou, starostkou
IČO: 00 603 147
( ďalej len „mestská časť“ a spolu s hlavným mestom ďalej len „zmluvné strany“)
ČI. 1

Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca mestskej časti a hlavného mesta na realizácii projektu
WÍFÍ4EU na podporu bezplatného intemetového pripojenia pre občanov vo verejných priestoroch
pomocou technológie Wi-Fi (ďalej len „projekt WiFi4EU“).

ČI. 2
Popis predmetu vzájomnej spolupráce
1. Mestská časť na základe Dohody o grante uzatvorenej s Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete
(INEA) (ďalej len „agentúra“) zo dňa 10. 09. 2018 (ďalej len „Dohoda o grante“) získala v rámci
projektu WiFi4EU grant v sume 15.000,- Eur.
2. Za účelom realizácie projektu bude mestská časť realizovať verejné obstarávanie na dodávku
a inštaláciu hardvéru WiFi potrebného pre fungovanie projektu tzn. prístupových bodov a
pridružených zariadení (ďalej len „hardvér WiFi“) za podmienok stanovených v podmienkach
projektu WiFi4EU tak, aby bolo umožnené rozšírenie pokrytia už existujúcej celobratislavskej
verejnej bezplatnej Wi-Fi siete „VisitBratislava“, kde sa už prevádzkujú portálové riešenia pre
bezplatný prístup užívateľov k službe WiFi a zároveň sa prevádzkujú aj nástroje na generovanie
štatistík využívania služby.
3. Hlavné mesto sa zaväzuje, že po inštalácií hardvéru WiFi podľa ods. 2 tohto článku zmluvy pripojí
prístupové body mestskej častí obstarané v rámci projektu WÍFÍ4EU cez metropolitnú bratislavskú
optickú sieť do celobratislavskej verejnej bezplatnej Wi-Fi siete „VisitBratislava“, a to najneskôr do
15 (pätnásť) dní od doručenia písomného oznámenia mestskej časti o inštalácií hardvéru WiFi
hlavnému mestu a bezodkladne po inštalácií hardvéru WiFi hlavné mesto zabezpečí ich prevádzku
po celú dobu udržateľnosti projektu WiFi4EU. Doba udržateľnosti projektu WiFi4EU je 3 (tri) roky
od dátumu doručenia potvrdzujúceho oznámenia agentúry mestskej časti podľa ČI. 4 ods. 4.2 Dohody
o grante (ďalej len „doba udržateľnosti projektu“).
4. Hlavné mesto podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámilo s obsahom Dohody o grante.
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Cl. 3
Záväzky mestskej časti
Mestská časť sa zaväzuje:
a) zabezpečiť dodávku a inštaláciu hardvéru WiFi;
b) zabezpečiť fyzické pripojenie hardvéru WiFi do metropolitnej bratislavskej optickej siete na
pripojenie do celobratislavskej verejnej bezplatnej Wi-Fi siete „VisitBratislava“ (ďalej len
„pripoj ovacia sieť“);
c) vykonávať pravidelnú údržbu a nevyhnutné opravy siete WiFi4EU týkajúce sa hardvém WiFi
apripojovacej siete. Sieť WiFi4EU nemôže byť v priebehu roka nefunkčná viac ako 60
kalendárnych dní;
d) po uplynutí 1 roka od skončenia doby udržateľnosti projektu WiFi4EU protokolárne odovzdať
nainštalované prístupové body, pripoj ováciu sieť a pridružené zariadenia do majetku hlavného
mesta, čím sa tieto stanú súčasťou celobratislavskej verejnej bezplatnej Wi-Fi siete
„VisitBratislava“.
Zmluvné strany berú na vedomie, že prevod vlastníckeho práva k nainštalovaným
komponentom projektu, hardvéru WiFi a pripojovanej siete, vzhľadom na ich hodnotu, môže v
budúcnosti podliehať schváleniu v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) a mestská časť bude oprávnená splniť svoj záväzok
podľa tohto písmena len na základe súhlasu miestneho zastupiteľstva. Mestská časť sa zaväzuje
vyvinúť maximálnu snahu, ktorú možno od nej spravodlivo požadovať, aby splnila záväzok
podľa tohto písmena spočívajúci v schválení prevodu vlastníckeho práva k nainštalovaným
komponentom projektu, hardvéru WiFi a pripojovacej siete, na hlavné mesto miestnym
zastupiteľstvom.
ČI. 4
Záväzky hlavného mesta
Fllavné mesto sa zaväzuje:
a) udržiavať sieť WiFi4EU plne funkčnú počas celej doby udržateľnosti projektu;
b) umožniť prekonfigurovanie siete WiFi4EU s cieľom pripojiť ju na zabezpečené overovacie a
monitorovacie riešenie v úplnom súlade s požiadavkami stanovenými v bode Fáza II tejto zmluvy;
c) vykonávať pravidelnú údržbu a nevyhnutné opravy siete WiFi4EU týkajúce sa pripojenia
k portálu, poskytovania prístupu na internet. Sieť WiFi4EU nemôže byť v priebehu roka
nefunkčná viac ako 60 kalendámych dní;
d) zabezpečiť pre sieť WÍFÍ4EU intemetové pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30
Mbps;
e) zabezpečiť, že prístup koncového používateľa k sieti WiFi4EU bude bezplatný, tzn. bude
poskytnutý bez zodpovedajúcej odmeny, či už priamou platbou alebo inými druhmi protiplnenia,
najmä bez komerčnej reklamy, či opätovného používania osobných údajov na komerčné účely;
f) zabezpečiť, že prístup koncových používateľov bude poskytovaný bez diskriminácie, tzn. bez
toho, aby boli dotknuté obmedzenia požadované v právnych predpisoch EU alebo vnútroštátnych
právnych predpisoch, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EU;
g) zabezpečiť bezproblémové fungovanie siete, najmä spravodlivé rozdelenie kapacity medzi
používateľov v čase špičky;
h) pravidelne vykonávať spracovanie na štatistické a analytické účely s cieľom podporovať,
monitorovať alebo zlepšovať ftingovanie sietí. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby každé
uchovávanie alebo spracovanie osobných údajov bolo riadne anonymizované v súlade s
príslušnými vyhláseniami o ochrane osobných údajov pre konkrétnu službu;
i) zabezpečiť, aby pristupové body financované prostredníctvom projektu WiFi4EU, vysielali len
SSID WÍFÍ4EU. Pristupové body financované prostredníctvom projektu WÍFÍ4EU môžu vysielať
dodatočný SSID názov len v prípade, ak nebude mať vplyv na kvalitu alebo kvantitu služieb
poskytovaných prostredníctvom prístupových bodov financujúcich prostredníctvom WÍFÍ4EU;;
j) zabezpečiť, 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) a
prihlásenie musí byť na uvedenom portáli dokončené jedným kliknutím na tlačidlo „pripojiť sa“;
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k) zabezpečiť pripojenie k monitorovaciemu riešeniu EK, ktoré sa bude realizovať dvojfázovo:
Fáza I
a) v prípade portálu na prihlasovanie v rámci SSBD WiFi4EU hlavné mesto zabezpečí súlad s týmito
požiadavkami:
• sieť WÍFÍ4EU 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 O až 9, pomlčky (-);
• vizuálna totožnosť: portál na prihlásenie musí zahŕňať vizuálnu totožnosť WiFi4EU;
• portál na prihlásenie musí obsahovať sledovaci kód (skriptu), aby mohla agentúra diaľkovo
monitorovať sieť WiFi4EU;
• pokyny
na
inštaláciu
skriptu
sú
k dispozícii
publikované
na
stránke:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecomVifi4eu.
Skript nezhromažďuje žiadne osobné údaje a 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 bude obsahovať 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;
b) požiadavky Fázy I sa uplatňujú, pokým mestská časť neobdrží od agentúiy oznámenie, že bola
aktivovaná Fáza II. Po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety bude hlavné mesto
povinné bezodkladne upraviť konfiguráciu siete v súlade s požiadavkami stanovenými v bode
Fáza II a súčasne podrobnejšie uvedenými v tomto oznámení, a to v časovom rámci, ktorý sa v
oznámem' uvedie.
Fáza II
a) po vytvorení zabezpečeného overovacieho a monitorovacieho riešenia na úrovni Európskej únie,
ktoré umožni prechod na združenú architektúru, hlavné mesto zabezpečí:
• zavedenie zabezpečeného overovacieho a monitorovacieho riešenia, tým, že prekonfiguruje
sieť WÍFÍ4EU s cieľom prepojiť ju s týmto EÚ 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;
• názov domény priradený k portálu na prihlásenie cez https musí byť klasický (nie IDN)
pozostávajúci zo znakov a až z, číslic O až 9, pomlčky (-);
b) Hlavné mesto zabezpečí registráciu a overovanie používateľov v rámci otvoreného SSID
WÍFÍ4EU, v prípade všetkých SSID, miestneho SSID pre zabezpečené prepojenia, ako aj
autorizáciu a účtovanie používateľov.
ČI. 5
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, pričom zaniká dňom protokolámeho odovzdania
nainštalovaných prístupových bodov, pripojovacej siete a pridružených zariadem' podľa čl. 3 písm.
d) tejto zmluvy, najneskôr však po uplynutí piatich rokov od uvedenia projektu WiFi4EU do
prevádzky.
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2. Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán.
3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať z dôvodu porušerňa povinností druhou
zmluvnou stranou, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína
pljmúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
C1.6
Doručovanie
1. Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu
adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povirmá bezodkladne písomne oznámiť druhej
zmluvnej strane.
2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony
v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme
a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú
oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za domčenú za nasledovných podmienok:
a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať
písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii
doručovanej písomnosti, alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou,
b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie
poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších
predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom
odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomností za túto zmluvnú stranu a podpisom
takej osoby na doručenke.
3. Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) deň,
v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň vrátenia
zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.
Či. 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu možno meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode formou písonmého dodatku k nej
podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, rozumejú jej a nemajú výhrady voči
obsahu a forme, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, čo na znak svojho súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a 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 a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle tej zmluvnej strany, ktorá ju zverejnila ako
prvá.
5. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane 3 vyhotovenia.
V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Q

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Hlavné mesto SR B

Ing. Tatiana Kratochvilova'
prvý námestník primátora

.'4 . I c .2.")

-

-

ing. a

zana Aufrichtova
tarostka

