
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE  

   

 

 
    
    
    

Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva 
na deň 12.09.2018 

 
                              Materiál č.   

  
     

N á v r h 
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre projekt 
„Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Bardejov“ 

 
  
 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu zasadnutí MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  

schvaľuje: 
 

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok  pre projekt s názvom  
„Budovanie bezplatných WiFi sietí 
v meste Bardejov“  na SO OPII: 

a)  výška celkových oprávnených výdavkov 
na projekt: 15 000,00 EUR, 

b)  výška maximálneho celkového 
spolufinancovania projektu 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov: 
750,00 EUR, 

c)  zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta, 

d)  kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o 
NFP predložená: OPII-2018/7/1-DOP.  

 
    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

 
 
 

    

Spracovateľ:    
Ing. Ján Novotný,  Ing. Zuzana Graveczová 
- referát prípravy a admin. grant. projektov  

 
 
 

    

Spravodajca:    
Ing. Juraj Popjak, 
- prednosta MsÚ  

 
 
 

    

Prerokované    
- na porade primátora dňa 31.08.2018 
- v mestskej rade dňa 10.09.2018 

 
       

Prizvať:       
Pavol Petrič, referát informatiky 

       

V Bardejove 05.09.2018 



Dôvodová správa 
 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „SO OPII“) v zastúpení 
Ministerstva dopravy a výstavby SR vyhlásil dňa 30.07.2018 otvorenú výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu 
„WIFI pre Teba“ t.j. podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach.  

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO OPII, napr. z dôvodu 
nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. 

Konečné termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené k 13.11.2018 a k 13.02.2019, 
následné termíny uzavretia hodnotiacich kôl budú v intervale 3 mesiacov od uzavretia 
predchádzajúceho kola (ak ešte ostanú voľné zdroje). 
Základné informácie o výzve a projekte: 
• Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto výzvu je 10 mil. 

EUR. 
• Maximálna výška nenávratného finančného príspevku pre projekt: 15 000 EUR. 
• Spôsob financovania: predfinancovanie, refundácia výdavkov alebo ich kombinácia. 
• Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu:  

- 85% príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
- 10% príspevok zo štátneho rozpočtu, 
- 5% vlastné zdroje žiadateľa. 

• Oprávnení žiadatelia: - obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského 
kraja, - Mesto Košice a jeho mestské časti. 

• Oprávnená aktivita: B. Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre 
všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s.  
Oprávnenou hlavnou aktivitou pre túto výzvu je: Nákup HW a krabicového softvéru. 

• Žiadateľ je povinný pri predložení žiadosti o NFP mať začaté verejné obstarávanie. 
• Technické parametre: V rámci súťažných podkladov budú zadefinované minimálne technické 

parametre pre Prístupový bod, ktoré musí spĺňať víťazný uchádzač (Príloha č. 9 Výzvy).  
• Žiadateľ preukáže plánované wifi pokrytie určením predpokladaného umiestnenia prístupových 

bodov:  
- mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného 

umiestnenia prístupových bodov (prostredníctvom voľne dostupných nástrojov pre určenie 
GPS súradníc napr.: https://mapa.zoznam.sk/?search=GPS+suradnice;  
https://www.google.com/maps; z mapového klienta ZBGIS, 

- alebo zakreslením wifi pokrytia s využitím iného relevantného nástroja, napr. prostredníctvom 
https://www.ekahau.com/.  

• Mesto Bardejov pripravuje k termínu 13.11.2018 žiadosť pre projekt s názvom „Budovanie 
bezplatných WiFi sietí v meste Bardejov“: 
- celkové predpokladané oprávnené náklady: 15 000,00 € (100%) 
- požadovaná dotácia:  14 250,00 € (95%) 
- spolufinancovanie: 750,00 €  (5%). 
• Zámer projektu: 

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne 
bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta (prijímateľa) k širokopásmovému 
internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.  

Územie s wifi pokrytím sa predpokladá na miestach:  
1. Nábrežie rieky Topľa (detské ihrisko,  dopravné ihrisko, kúpalisko, cyklochodník po oboch 

stranách rieky). 
2. Bardejovské Kúpele  (priestor pred SOS, ...)... 

Po nainštalovaní a sprevádzkovaní Wifi prístupových bodov sa prijímateľ NFP zaväzuje 
zabezpečiť udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov. Bude pokrývať všetky finančné náklady 
spojené so zabezpečením dostatočnej internetovej konektivity (min 30 Mbit/s), prevádzky a údržby 
zariadení (napájanie, servis atď.) ako aj opráv, či aktualizácii.  

 
Povinnou prílohou žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je uznesenie 

mestského zastupiteľstva o predložení žiadostí a zabezpečení finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu. 


