ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K VÝZVE „WIFI PRE TEBA“
PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU (PPP)
1.

Aké sú PPP vo výzve?

Vo výzve sú stanovené PPP podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov (§17, ods. 3) ako aj dve PPP vyplývajúce
z osobitných predpisov a osem ďalších PPP, ktoré žiadateľ musí splniť, aby mu bol poskytnutý
nenávratný finančný príspevok.
2.

Ako dlho bude prebiehať realizácia projektu?

Doba realizácie projektu je 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3.

Akým spôsobom sú odbremenení žiadatelia pri plnení PPP?

Overenie niektorých PPP zabezpečuje Sprostredkovateľský orgán OPII prostredníctvom
verejne dostupných registrov alebo priamou integráciou ITMS2014+ s verejne dostupnými
registrami, tzn. žiadateľ nepredkladá žiadny dokument pri týchto PPP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Podmienka oprávnenosti právnej formy žiadateľa.
Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým
úradom.
Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení.
Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za
obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu Žiadosť o NFP.

Aká je maximálna výška nenávratného finančného príspevku pre jednu Žiadosť
o NFP?

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je limitovaná celkovou maximálnou
čiastkou vyčlenenou pre projekt a predstavuje:
15 000,- EUR (EFRR + ŠR + spolufinancovanie žiadateľa).

1

VYPĹŇANIE ŽIADOSTI
PRÍSPEVKU (ŽONFP)
5.

O

POSKYTNUTIE

NENÁVRATNÉHO

FINANČNÉHO

Akým spôsobom bude vypĺňaná ŽoNFP, budú to starostovia/primátori vedieť
samostatne vyplniť?

Prílohou ŽoNFP je aj podrobný popis k vypĺňaniu jednotlivých častí ŽoNFP. Niektoré polia sú
vypĺňané automaticky v rámci prostredia ITMS 2014+ a niektoré vypĺňa sám žiadateľ.
6.

Akou formou sa budú uchádzať žiadatelia, t. j. obce a mestá o nenávratný finančný
príspevok (NFP)?

Žiadatelia v súvislosti s možnosťou získania NFP v rámci predmetnej výzvy budú predkladať
ŽoNFP v zjednodušenej forme s neuplatnením niektorých častí ŽoNFP s cieľom maximálne
odbúrať administratívnu záťaž žiadateľov. Zároveň vzorová ŽoNFP tvorí prílohu výzvy.
7.

ŽoNFP sa budú podávať len elektronicky?

ŽoNFP musí byť predložená elektronicky prostredníctvom verejnej časti systému ITMS2014+
a zároveň po odoslaní vo verejnej časti ITMS2014+ musí byť žiadateľom predložená buď do
elektronickej schránky úradu alebo vytlačená z ITMS2014+ a v listinnej podobe predložená,
resp. zaslaná na adresu úradu.
8.

Jedna ŽoNFP na jedno katastrálne územie?

Nie, jedna ŽoNFP na obec, pričom nezáleží na tom, v koľkých katastrálnych územiach obec
vybuduje prístupové body.
9.

Mesto Košice - môže nastať situácia, keď bude žiadať prostriedky Mesto Košice
a zároveň aj jeho mestské časti na to isté územie?

Duplicitné financovanie rovnakých území je vylúčené. V takomto prípade bude rozhodovať
skorší čas podania ŽoNFP.
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, RESP. PRIESKUM TRHU
10. Ako je to s verejným obstarávaním?
Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP začaté verejné obstarávanie
(ďalej ako „VO“) na zákazky na všetky hlavné aktivity projektu v súlade s Príručkou pre
realizáciu
verejného
obstarávania
OPII
https://www.opii.gov.sk/metodickedokumenty/verejne-obstaravanie. SO OPII požaduje, aby súčasťou súťažných podkladov boli
zadefinované Technické parametre pre Prístupový bod v zmysle prílohy výzvy.
Forma preukázania:
Vestník úradného obstarávania, resp. iný spôsob zodpovedajúci zvolenému postupu VO
v zmysle
Príručky
pre
realizáciu
verejného
obstarávania
OPII
http://informatizacia.sk/prirucky/22107s.
11. Akou formou bude prebiehať verejné obstarávanie?
Predpokladáme, že prieskumom trhu, prípadne rámcovou zmluvou, ak obec/mesto takouto
zmluvou disponuje.
Prieskum trhu predstavuje pre žiadateľa najmenšiu administratívnu záťaž a najrýchlejší postup
obstarania, vzhľadom na maximálnu výšku oprávnenosti výdavkov 15 000 EUR na projekt.
12. Má vo výzve WiFi pre Teba žiadateľ povinnosť vyhlásiť VO pred podaním ŽoNFP
aj na zákazky s nízkou hodnotou?
Pri verejnom obstarávaní v prípade zákaziek, ktorých PHZ bez DPH je nižšia ako 15 000 EUR
je potrebné postupovať podľa Príručky pre realizáciu verejného obstarávania zákaziek
zadávaných od 18.06.2016 (v zelenom kruhu):
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Príručka je zverejnená na https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejneobstaravanie. V rámci Príručky je dôležitá Kapitola 4.3, týkajúca sa zákaziek, ktorých PHZ bez
DPH je nižšia ako 15 000 EUR, tzn. prieskum trhu.
Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP začaté verejné obstarávanie.
13.

Čo sa myslí pod začatím verejného obstarávania?

V prípade zákaziek, ktorých PHZ bez DPH je nižšia ako 15 000 EUR
Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP začaté verejné obstarávanie.
Začatím verejného obstarávania sa rozumie:
a) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk
na zverejnenie (podľa zmluvy o NFP);
b) odoslanie výzvy na súťaž/oslovenie potenciálnych záujemcov v rámci zákaziek
s nízkymi hodnotami podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (podľa Príručky pre realizáciu verejného obstarávania.
Obidve skutočnosti uvedené v bodoch a) a b) sú totožné.
Pod začatím verejného obstarávania sa rozumie oslovenie minimálne 3 potenciálnych
záujemcov:
a) e-mailom – zaslanie e-mailu záujemcom = začatie verejného obstarávania,
b) poštou, napr. zaslanie žiadosti o predloženie ponúk listom = začatie verejného
obstarávania,
c) zverejnenie žiadosti o predloženie ponúk na webovom sídle obce = začatie verejného
obstarávania.
Na splnenie podmienky poskytnutia príspevku bude postačujúce predložiť ako dôkaz zaslaný
e-mail, list alebo printscreen obrazovky z webového sídla obce, z ktorého bude jednoznačne
vyplývať, že žiadateľ začal verejné obstarávanie.
14. Možno by bolo možné postaviť viac za tie isté finančné prostriedky. Spraviť rámcové
verejné obstarávanie - vytvoriť zoznam dodávateľov - na zníženie cien pre zariadení?
Centrálne obstarávanie nie je cieľom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (ÚPPVII).
15. V rámci procesu VO sa súťaží dodávateľ zariadenia (ktorý však služby neposkytuje),
alebo priamo poskytovateľ služieb?
Nie je stanovené, či dodávateľ zariadenia a služieb má byť jedna alebo viac osôb. Dôležité je,
aby bola dodržaná podmienka, že náklady na prevádzku sú neoprávnené a musí ich zabezpečiť
prijímateľ.
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16. V prípade, že sa v rámci procesu VO súťaží len dodávateľ zariadenia, ktorý
neposkytuje služby, má obec možnosť zvoliť si poskytovateľa služieb? Uhrádza obec
služby poskytovateľovi z obecného rozpočtu?
Obec má možnosť zvoliť si poskytovateľa služieb, pričom platí, že mesačné poplatky za
prevádzku internetu predstavujú neoprávnený výdavok, teda ich prijímateľ hradí z vlastného
rozpočtu.
17. Ak tomu dobre rozumieme v rámci verejného obstarávania budeme súťažiť
operátora, ktorý vybuduje bezplatné WiFi pripojenie pre občanov aj návštevníkov
obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných
priestranstvách – počet bodov bude podľa potreby?
Áno.
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ŠTÁTNA POMOC
18. Prečo sú v schéme minimálnej pomoci uvedené aj iné subjekty okrem obcí a miest,
keď výzva je vyhlásená iba pre obce a mestá?
ÚPPVII stanovil v schéme rozsah prijímateľov pre prípad, ak by sa určená alokácia nevyčerpala
/ nebol by dostatočný záujem zo strany miest a obcí. Následne by mohla byť vyhlásená ďalšia
výzva pre tieto iné subjekty.
19. Čo je myslené pod inými subjektami, ak mestá a obce nebudú mať dostatočný
záujem?
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990
Zb. o meste Košice).
V budúcnosti zvažujeme vyhlásenie výzvy aj pre iných žiadateľov uvedených v schéme de
minimis, ktorými budú rozpočtové organizácie obce alebo VÚC, príspevkové organizácie obce
alebo VÚC, štátne podniky, záujmové združenie právnických osôb, Železnice SR a operátori
železničnej verejnej osobnej dopravy, prípadne iné subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť
(t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status a spôsob
financovania). Všetko samozrejme závisí od disponibilných finančných prostriedkov
v špecifickom cieli 7.1 OPII.
20.

Prečo bolo potrebné urobiť schému minimálnej pomoci?

K vypracovaniu schémy minimálnej pomoci sme dospeli na základe diskusie
s Protimonopolným úradom SR – Odbor štátnej pomoci. Súčasne sme vychádzali aj
z rozhodnutia EK vo veci „Státní podpora č. NN 24/2007 – Česká republika – Pražská městská
bezdrátová síť“.
21.

Prečo je obec označovaná za podnik?

Toto je terminológia používaná Európskou komisiou pre účely schémy štátnej, resp. minimálnej
pomoci. Súdny dvor opakovane definoval podniky ako subjekty vykonávajúce hospodársku
činnosť bez ohľadu na ich právne postavenie a spôsob ich financovania. Ide teda o podniky
v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, vzhľadom na to, že širokopásmové siete
a poskytovanie súvisiacich služieb možno vo všeobecnosti označiť za hospodársku činnosť.
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OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
22. Aké sú oprávnené výdavky pre projekt?
Všetky výdavky súvisiace s nákupom a inštaláciou prístupového bodu (aj DPH).
Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako aj stanovené cenové limity sú uvedené
v Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII, ktorá je prílohou Príručky pre žiadateľa PO7 OPII
- DOP Wifi pre Teba. Príručka pre žiadateľa PO7 OPII - DOP Wifi pre Teba je súčasťou
predmetnej
výzvy
v
rámci
príloh.
Viď
link
na
zverejnenú
výzvu:
http://informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s.
23. Bolo by možné v rámci dopytovo-orientovaného projektu WiFi pre Teba pokryť
z tejto výzvy aj prevádzkové náklady na pokrytie obcí dostatočným internetom?
V rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie ŽoNFP so zameraním na podporu
„WIFI pre Teba“ nie sú výdavky v súvislosti s možnosťou pokrytia prevádzkových nákladov
miest a obcí oprávnené. Oprávnené výdavky budú všetky náklady nevyhnutné k obstaraniu, tzn.
HW, SW, licencie, inštalácia a konfigurácia prístupového bodu, resp. prístupových bodov.
Náklady na prevádzku predstavujú neoprávnený výdavok a musí ich zabezpečiť prijímateľ.
24. Je možné zahrnúť medzi oprávnene výdavky aj:
-

-

inštalačné poplatky operátorov na zriadenie internetu, resp. zapojenie internetu do
AP bodov (napr. anténa alebo router operátora na zabezpečenie internetového
pripojenia do AP bodov),
výdavky na práce súvisiace s osadením a konfiguráciou AP bodov,
mesačné poplatky za internet počas doby realizácie projektu.

Poplatky na zriadenie internetu predstavujú neoprávnený výdavok. Prijímateľ v ŽoNFP
garantuje internetové pripojenie minimálne 30 Mbit/s.
Výdavky na práce súvisiace s osadením a konfiguráciou AP bodov sú oprávnené.
Mesačné poplatky za prevádzku internetu (kedykoľvek) predstavujú neoprávnený výdavok.
25. Suma určená na jeden externý AP je 1500 EUR a interný 1000 EUR. Je to cena za
HW a cenu za konektivitu je možné zvlášť rozpočtovať? Alebo je to už cena, kde je
zahrnutá služba konektivity?
Mesačné poplatky za prevádzku internetu predstavujú neoprávnený výdavok. Náklady na
prevádzku sú neoprávnené a musí ich zabezpečiť prijímateľ.
26. Ak obec osadí viacej AP v obci a nemá svoju lokálnu sieť, je potrebné ju vybudovať.
Je možné rozpočtovať prepojenie jednotlivých AP (vybudovanie sieťovej
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infraštruktúry) zvlášť alebo prepojenie je už rozpočtované v cene 1500 EUR, resp.
1000 EUR?
Cenu za prepojenie jednotlivých hotspotov, resp. AP je možné považovať za oprávnený
výdavok. Túto sumu je potrebné pomerne rozpočítať medzi jednotlivé AP.
27. Ak sa v mieste osadenia AP nenachádza internetová konektivita, je možné
vybudovanie takéhoto spoja rozpočtovať zvlášť (napr. MW spoj)?
Poplatky na zriadenie internetu predstavujú neoprávnený výdavok.

8

INÉ
28. Aké sú minimálne technické požiadavky, ktoré musia spĺňať prístupové body?
Prístupové body, ktoré budú umiestnené na verejnom priestranstve, resp. verejných
priestranstvách musia spĺňať minimálne technické parametre stanovené výzvou. Prílohou
výzvy je aj Test splnenia týchto technických parametrov v rámci "WiFi pre Teba".
Ide konkrétne o tieto parametre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované
pre európsky trh.
Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov.
Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov.
Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete
(single point of management).
Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE)
štandardom.
Podpora 802.1x IEEE štandardu.
Podpora 802.11r IEEE štandardu.
Podpora 802.11k IEEE štandardu.
Podpora 802.11v IEEE štandardu.
Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality
služby.
Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output).
Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).

Tieto parametre sú rovnaké, aké boli plánované pri projekte WiFi4EU.
29. Aké sú technické požiadavky na sieť?
Jednotný SSID „WiFi pre Teba“, minimálna rýchlosť 30 Mbit/s na celú sieť. Odporúčame
zaviesť aj limit na sťahovanie dát.
30. Aká je výška alokácie v rámci výzvy?
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 mil.
EUR. Bližšie informácie ohľadom zmeny a podmienok výšky alokácie sú zverejnené
v samotnej výzve.
31. Aký počet obcí viete maximálne podporiť prostredníctvom výzvy?
V rámci alokácie môžeme podporiť 784 obcí pri maximálnej výške ŽoNFP.
32. Je zo strany žiadateľa potrebné počítať v súvislosti s predložením ŽoNFP aj
s vlastnými zdrojmi?
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Áno. Žiadatelia sa podieľajú na spolufinancovaní projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu.
Zároveň žiadatelia musia zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu piatich rokov po ukončení
realizácie projektu a vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na
prevádzku a servis riešenia.
33. Na základe akých kritérií budú vyberané ŽoNFP?
Po predložení ŽoNFP sa najprv na ÚPPVII posúdi, či je ŽoNFP predložená riadne, včas
a vo forme bližšie určenej vo výzve, či disponuje všetkými povinnými prílohami a či sú splnené
relevantné podmienky za ktorých je možné poskytnúť nenávratný finančný príspevok. Tento
proces predstavuje takzvané administratívne overenie ŽoNFP. Následne sa pristúpi
k odborného hodnoteniu ŽoNFP, ktoré je vykonávané dvoma nezávislými odbornými
hodnotiteľmi. Po úspešnom splnení hodnotiacich kritérií bude vydané rozhodnutie o schválení
ŽoNFP a podpísaná zmluva o poskytnutí NFP s úspešným žiadateľom.
34. Má vo výzve WiFi pre Teba žiadateľ povinnosť vypracovať ŽoNFP (textové časti)
presne v rozsahu, ako to uvádza príloha 1a výzvy Popis ŽoNFP. Otázka je, či tento
text je minimálny potrebný alebo maximálny prípustný, resp. či je možné uvádzať aj
vlastné texty?
Popis k formuláru k ŽoNFP, ktorý je prílohou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WiFi
pre Teba“, je odporúčacieho charakteru zohľadňujúci všetky povinné podmienky poskytnutia
príspevku. Žiadateľ musí vyplniť všetky povinné polia. V prípade potreby môže doplniť aj
vlastné texty.
35. Môže žiadateľ požiadať finančné prostriedky na vybudovanie WiFi v rámci projektu
WiFi4EU ako aj v rámci projektu WiFi pre Teba?
Môže, ale nesmú sa prekrývať miesta poskytovania bezplatného WiFi pripojenia.
36. Je záujem obcí dostatočný?
Myslíme si, že áno, vzhľadom na to, že do prvého kola WiFi4EU bolo prihlásených 410 obcí /
miest zo Slovenska.
37. Kde sa žiadateľ/ prijímateľ môže dozvedieť viac o výzve na projekt WiFi pre Teba?
SO OPII plánuje realizovať workshopy a zároveň zverejniť zoznam najčastejších otázok.
Žiadatelia sa môžu dotazovať na SO OPII prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vo
výzve. Žiadatelia môžu získať dodatočné informácie aj prostredníctvom informačnoporadenských centier v jednotlivých krajoch SR.
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38. Existujú v rámci výzvy nejaké finančné obmedzenia?
Áno, práce a iné oprávnené náklady súvisiace s vytvorením WiFi vstupujú do sumárnej ceny
pre jeden Prístupový bod (AP), ktorého maximálna hranica nemôže byť prekročená.
a) Externý prístupový bod: 1 500 EUR
b) Interný prístupový bod: 1 000 EUR
39. Ako bude prebiehať vyplácanie prijímateľa?
Vyplácanie prijímateľa sa realizuje podľa Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014
- 2020:
a) systémom predfinancovania alebo
b) systémom refundácie.
Systémy sa navzájom nemôžu kombinovať.
40. Aké sú merateľné ukazovatele na výzvu?
Merateľným ukazovateľom pre túto výzvu je projektový ukazovateľ s názvom: „Počet
prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach“.
41. Kto je zodpovedný za bezpečnosť pri týchto projektoch?
Spôsob prihlasovania, bezpečnosť siete a celé nastavenie WiFi hot spotu, ktorý bude
vybudovaný z prostriedkov OPII, bude v plnej zodpovednosti prijímateľa NFP. Rovnako ako
v prípade tisícok verejných WiFi hot spotov (nielen komerčných subjektov), ktoré poskytujú
bezplatný prístup na internet (napríklad v nákupných centrách), si aj obce a mestá zabezpečia
prostredníctvom svojich dodávateľov všetky potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane
prihlasovania a súladu s platnou legislatívou. Štúdia uskutočniteľnosti tohto projektu poskytuje
rozsiahle odporúčania v tomto smere.
Bezpečnosť siete pre obec zabezpečuje dodávateľ. Zodpovedá za ňu obec, ak to zmluvne
neprenesie na dodávateľa. Odporúčané nastavenia sú uvedené v štúdii uskutočniteľnosti.
42. Ako je to s označením WiFi?
Prijímateľ sa zaväzuje používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba počas celého obdobia
projektu vrátane jeho udržateľnosti.
43. Ako je to s rýchlosťou pripojenia a poplatkami?
Vybudovaná sieť „WiFi pre Teba“ má poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou
rýchlosťou sťahovania 30 Mbit/s bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce.
44. Koľko prístupových bodov potrebuje v priemere jedna obec?
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Počet prístupových bodov je individuálny a je na rozhodnutí obce pre koľko prístupových
bodov sa rozhodne. Samozrejme pri dodržaní maximálnej výšky NFP, ktorá predstavuje
15 000,- EUR (EFRR + ŠR + spolufinancovanie žiadateľa). V prípade, ak by suma bola vyššia
ako 15 000 EUR, tieto výdavky by nebolo možné preplatiť a boli by označené za neoprávnené.
Každá obec pokryje priestranstvo či interiérový priestor, ktoré si vyberie (námestie, knižnica,
kultúrny dom a pod.) WiFi signálom prostredníctvom určitého počtu prístupových bodov (AP).
Ich počet bude predmetom technického riešenia pokrytia a je vysoko individuálnou
záležitosťou, ktorá závisí od konkrétnej topológie toho miesta (veľkosť priestoru, prekážky, ich
množstvo a charakter atď.). Vo všeobecnosti čim väčší priestor a čim viac prekážok, tým viac
AP je potrebných na vybudovanie WiFi pokrytia - WiFi hot spotu. Počet AP v každej ŽoNFP
sa bude preto odvíjať od pokrývaného priestoru, technického riešenia, použitej technológie a
stanovených finančných limitov.
45. Koľko stojí mesačná prevádzka napr. troch alebo piatich prístupových bodov?
Prevádzkové náklady na jeden prístupový bod tvoria hlavne náklady na spotrebu elektrickej
energie (uvádzané výrobcom zariadenia) a servis, ale podstatné sú prevádzkové náklady na celé
vybudované pokrytie - WiFi hot spot. Tie tvoria okrem nákladov na spotrebu el. energie a servis
všetkých zariadení aj náklady na internetovú konektivitu pre celý WiFi hot spot (s rýchlosťou
min. 30 Mbit/s) a ostatné náklady spojené s údržbou a prevádzkou celého riešenia. Najmä ceny
internetovej konektivity sa môžu značne odlišovať v závislosti od rýchlosti pripojenia celého
WiFi hot spotu a v danej obci dostupnej telekomunikačnej infraštruktúry (napr. obce
s dostupnou optickou infraštruktúrou dokážu zabezpečiť napr. 1Gbit/s pripojenie za oveľa
nižšie náklady ako obce, kde je dostupná len menej výkonná technológia). Celkovo však
mesačné náklady na jeden WiFi hot spot sú odhadované rádovo vo výške desiatok eur. Ich
významnejšie navýšenie by mohlo nastať z dôvodu nesprávnej údržby (servisné náklady),
vandalizmu a podobne.
46. Bude k výzve zorganizovaný informačný seminár?
Áno, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plánuje realizovať semináre.
47. Je projekt WiFi pre Teba vlastne iba na obstaranie externých/interných prístupových
bodov? Vo výzve sa spomína aj to, že súčasťou dodávky má byť projektová
dokumentácia (PD), ktorá obsahuje sieťové zapojenia aktívnych prvkov siete s IP
adresným plánom. Je vypracovanie tejto PD oprávnený výdavok? Môžeme to
zahrnúť do rozpočtu ako samostatnú položku? Alebo to máte žiadať od dodávateľa
ako súčasť dodávky prístupových bodov?
Projektová dokumentácia vstupuje do ceny prístupových bodov a je započítavaná do
maximálneho limitu na prístupové body. Projektovou dokumentáciou sa rozumejú technické
parametre (viď bod 13 v Prílohe č. 9 výzvy - Test splnenia technických parametrov (TSTP) v
rámci "Wifi pre Teba": „Súčasťou dodávky bude: 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?“.)
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48. V rámci dokumentu „Hodnotiace kritériá“ bod č. 2. Navrhovaný spôsob realizácie
projektu, časť 2.3 – Posúdenie rizika duplicitného pokrytia porovnateľnými WiFi
pripojením v mieste plánovaného nasadenia riešenia financovaného projektu
(aktívny acces point (AP)) sa uvádzajú podmienky definované štúdiou
uskutočniteľnosti, na základe ktorého je „povolená“ podpora takého projektu, ktorý
sa nachádza v mieste, kde už existuje AP, ktoré nepokrýva viac, než 30 % z cieľového
priestoru. V tomto prípade, ak už v mieste realizácie existuje AP, ktoré pokrýva do
30% cieľového priestoru, tak môže byť projektom pokrytý cieľový priestor na
zvyšných 70% s tým, že nespĺňame 100% pokrytie?
V tomto prípade bude zvyšných 70% pokrytia miesta realizácie myslených ako jeden celok, t. j.
100% pokrytia.
49. Môže sa realizovať umiestnenie prístupového bodu pre šírenie WiFi signálu aj na
budove, ktorá nie je verejná, avšak žiadateľ preukáže majetkovo – právny vzťah
prostredníctvom nájomnej Zmluvy?
Vo výzve č. OPII-2018/7/1-DOP v časti Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku sa uvádza
nasledovné:
Žiadateľ umiestňuje prístupové body pre šírenie WiFi signálu na objektoch:
a) ku ktorým má vlastnícky vzťah. Uvedené je žiadateľ povinný preukázať
prostredníctvom listu vlastníctva, alebo
b) ku ktorým má iný právny vzťah, na základe ktorého je oprávnený umiestniť na danom
objekte prístupový bod. Uvedené je žiadateľ povinný preukázať prostredníctvom
dokumentu (napr. nájomná, resp. iná zmluva, alebo iný relevantný dokument).
Uvedenú podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ kontinuálne spĺňať do konca
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, t. j. aj 5 rokov po ukončení realizácie projektu (obdobie
udržateľnosti projektu).V prípade, ak počas realizácie projektu dôjde k zmene vlastníckeho
alebo iného právneho vzťahu žiadateľa k objektu, na ktorom budú umiestnené prístupové body,
je žiadateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať SO OPII.
Ak v čase predloženia ŽoNFP, žiadateľ nerealizoval aktivitu, ktorá súvisí s umiestňovaním
prístupového bodu pre šírenie WiFi signálu, resp. nedisponuje dokumentami uvedenými v
bodoch a) alebo b) vyššie, na preukázanie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je v
takomto prípade postačujúce predloženie Čestného vyhlásenia žiadateľa o zabezpečení
existencie relevantného právneho vzťahu k danému objektu počas celej realizácie projektu a
počas obdobia udržateľnosti projektu. Upozorňujeme žiadateľov, že v tomto prípade bude
žiadateľ povinný preukázať existenciu relevantného právneho dokumentu v písomnej forme pri
predložení prvej žiadosti o platbu.
50. Máme podanú ŽoNFP z MV SR - program Znižovanie kriminality - na kamerový
systém v obci. V prípade, že bude ŽoNFP schválená a externé prístupové body budú
umiestňované spolu s kamerami, je príspevok 1250 EUR/ 1 prístupový bod?
Maximálny cenový limit na jeden externý prístupový bod je 1500 EUR s DPH. Zároveň si
dovoľujeme upozorniť, že v zmysle predmetnej výzvy nie je možné na realizáciu aktivít
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projektu v rámci ŽoNFP požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú
je poskytovaný NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie
tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych
fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Žiadateľ je povinný dodržať pravidlá
týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo výzve a v právnych aktoch EÚ.
51. Akým spôsobom vypracovať uznesenie Obecného zastupiteľstva a predložiť na
schválenie v prípade 5 % spolufinancovania (maximálne 750,- EUR), ak by sme
neskôr rozhodli o umiestnení menšieho počtu prístupových bodov?
Uznesenie zastupiteľstva okrem názvu projektu a kódu výzvy „OPII-2018/7/1-DOP“ musí
obsahovať aj výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z
celkových oprávnených výdavkov. Maximálne celkové spolufinancovanie je 750 EUR.
Do uznesenia odporúčame uviesť sumu 750 EUR. To však nebráni tomu, aby v budúcnosti, ak
bude nainštalovaný menší počet prístupových bodov, nebola celá suma uplatnená.
52. Máme schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ale konkrétne
zriadenie WiFi tam nie je. Treba doplňovať PHSR?
Povinnou podmienkou poskytnutia príspevku je, že žiadateľ má schválený program rozvoja
a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Zároveň odporúčame, aby obec, resp.
mesto v budúcnosti aktualizovala predmetnú dokumentáciu o projekt WiFi.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
AP
DPH
EFRR
NFP
OPII
PPP
VO
VÚC
WiFi hot spot
SO OPII
ŠR
ÚPPVII
ŽoNFP
ŽoP

Access point (prístupový bod)
Daň z pridanej hodnoty
Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Podmienky poskytnutia príspevku
Verejné obstarávanie
Vyšší územný celok
WiFi sieť tvorená jedným alebo viacerými AP
Sprostredkovateľský orgán OPII
Štátny rozpočet
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Žiadosť o platbu

15

