
 
 

M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  
  
 Pre  zasadnutie 
 Mestského zastupiteľstva 
 v Rožňave dňa 27.09.2018 
  
 K bodu rokovania číslo: 
  
Názov správy:   
  
Predloženie žiadosti o nenávratný finan čný príspevok – „ WIFI pre Rožňavu“  

 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
1. s ú h l a s í 

 
so zapojením mesta Rožňava do výzvy na predkladanie 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
so zameraním na podporu „WIFI pre teba“ z Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra 
     
 
2.  s c h v a ľ u j e  
 

- predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII pod 
názvom  WIFI pre Rožňavu , kód výzvy: OPII-
2018/7/1-DOP 

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania 
projektu zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov, minimálne  vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov, maximálne vo 
výške 1.500,- EUR 

- zabezpečenie financovania neoprávnených 
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 
celkovými výdavkami projektu a celkovými 
oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu 
mesta Rožňava.    

 
 
Termín: do 13.11.2018 
 

 
Prerokované: 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.09.2018 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Jarmila Jánošíková 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu  

 
 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „WIFI pre Rožňavu“ 

 
Legislatívne 
východiská: 

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
Schéma podpory budovania bezplatných WIFI sietí na 
verejných miestach (schéma pomoci de minimis) (DM – 
14/2018) 
Program rozvoja mesta Rožňava 2015-2020 (2022)   

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

- 
 
 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

V súlade s rozpočtom na rok 2019, spolufinancovanie mesta 
vo výške maximálne 1.500,- EUR. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na nové pracovné miesta 
 
 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

V súlade s právnymi prepismi SR 

 
 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu 
„Wifi pre Teba“ bude spracovaná na základe Výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP Úradu 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako 
Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 
2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho 
orgánu pre Operačný programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 zo dňa 30.7.2018. 

Na základe vyššie uvedenej výzvy bude podaná žiadosť o poskytnutie NFP na 
realizáciu projektu pod názvom: “Wifi pre Rožňavu“ v rámci oprávneného typu aktivity 
výzvy, ktorou je Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou, otvorených pre 
všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30Mbit/s, pričom oprávnenou 
hlavnozu aktivitou pre túto výzvu je: nákup HW a krabicového softvéru.   

Mesto Rožňava sa bude uchádzať o finančný príspevok na zriadenie WiFi zón podľa  
výberu s bezplatným pripojením na internet. Pôjde o moderné riešenie podporujúce 
vybudovanie kvalitného prostredia pre internetovú komunikáciu občanov na verejných 
priestranstvách. 

V zmysle podmienok výzvy počítame s vytvorením max 10 prístupových bodov 
(AP), pričom pre jeden externý AP je maximálna hranica 1.500,- EUR.  

Celková výška projektu bude 15.000,- EUR, z toho spolufinancovanie mesta vo výške 
5%, t.j. minimálne 1.500,- EUR. Neoprávnené náklady budú hradené z finančných 
prostriedkov mesta.  



 
 

  
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu a regionálnej 
politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku: 

12.09.2018 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ: 
  súhlasiť so zapojením 
mesta Rožňava do výzvy na 
predkladanie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku so 
zameraním na podporu „WIFI pre teba“ 
z Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra 
 a  
schváliť predloženie Žiadosti o NFP na 
SO OPII pod názvom WIFI pre 
Rožňavu, kód výzvy: OPII-2018/7/1-
DOP 
- výšku maximálneho celkového 
spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa z celkových oprávnených 
výdavkov, minimálne vo výške 5% z 
celkových oprávnených výdavkov, 
maximálne vo výške 1.500,- EUR 
- zabezpečenie financovania 
neoprávnených výdavkov projektu 
predstavujúcich rozdiel medzi 
celkovými výdavkami projektu a 
celkovými oprávnenými výdavkami 
projektu z rozpočtu mesta Rožňava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


