Názov a sídlo prijímateľa: Obec Kalná nad Hronom
Názov projektu: WiFi pre obec Kalná nad Hronom
Miesto realizácie projektu: Obec Kalná nad Hronom
Výška poskytnutého NFP: 14.250,00 EUR
Stručný opis projektu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov v území Žiadateľa na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie
všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a
jeho udržateľnosti. Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:
1. Obecný úrad – trhovisko (48.19860739 ; 18.51916328)
2. Obecný úrad - parčík (48.19831597 ; 18.5191083)
3. Sobášna sála OcÚ (48.19855375 ; 18.51912975) - Sobášna sieň sa nachádza v budove obecného úradu, pričom prístupový bod bude umiestnený na
budoveako externý pre lepšie pokrytie verejného priestranstva pred budovou.
4. Obecná dielňa (48.20659121 ; 18.5222733)
5. Dom služieb - parčík s fontánou (48.20188258 ; 18.52098048)

6. Kultúrno-spoločenská sála (48.20259051 ; 18.52081954) - Kultúrno-spoločenská sála je len označenie objektu na Nitrianskej č. 6 a rovnako ako v
predošlomprípade ide o externý bod s cieľom pokrytia verejného priestranstva pred objektom.
7. Detské ihrisko - stĺp, ktorý bude vybudovaný (48.20954594 ; 18.52135599)
8. Futbalový štadión (48.20771556 ; 18.52079272)
9. Wellness kalná (48.19751144 ; 18.52015436)
10. Wellness kalná – kúpalisko (48.19730583 ; 18.52019191)
Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka tzv.
landingpage. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať na všetky miesta, ktoré sú uvedené v zozname vyššie a taktiež sú zakreslené v mapovom
podklade, ktorý zobrazuje priestorový priemet prístupových bodov v území.
Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách: Vzhľadom na fakt, že kontrola verejného obstarávania nie je ukončená, žiadali sme
o posunutie realizácie projektu.
Priebežne aktualizovanú fotogaléria: pripravuje sa
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk
Sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

