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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 19.09.2018 
 

K bodu:            1. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného  
                 finančného príspevku pre projekt  „Budovanie bezplatných wifi sietí  
                                       v meste Nemšová“, spolufinancovanie 
                                   2. Schvaľuje predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu:   
                                      „Umiestnenie detských jaslí v budove rehabilitačného strediska  
                                       Nemšová“ 
Spracoval:   Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:      Ing. Iveta Jurisová – prednostka úradu 
Predkladá:  Ing. František Bagin – primátor mesta 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ – 13 x 
   primátor mesta 
   prednostka MsÚ 
   MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
    Kultúry 
   MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
   MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

 
Materiál obsahuje: - Dôvodovú správu  
K bodu č. 1- Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre  
                     projekt: „Budovanie bezplatných wifi sietí v meste Nemšová“ 
K bodu č. 2- Informáciu o podmienkach poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre  
                     budovanie/rekonštrukciu priestorov detských jaslí 
 
                         
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
1. Schvaľuje: 
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Budovanie  
    bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová“ na Úrad vlády Slovenskej republiky pre investície   
    a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná  
    infraštruktúra 2014-2020 v rámci Výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí  
    o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „Wifi pre teba“ ,  
    ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce 
b) výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 000,00 Eur, 
c) výška maximálneho celkového spolufinancovania  projektu 5% z celkových oprávnených  
    výdavkov projektu: 750,00 Eur 
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce/mesta 
 
2.  Schvaľuje predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu: „Umiestnenie  
     detských jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšová“ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia  k bodu 1.  - Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre projekt: „Budovanie bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová“ 

 
 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. OP II-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 potencionálnych žiadateľov. 
 Končené 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 
hodnotiaceho kola (ak ešte ostanú voľné zdroje). 
 
Základné informácie o výzve a projekte: 
o Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na túto výzvu je 10 mil. 

EUR 
o Maximálna výška nenávratného finančného príspevku pre projekt : 15 000 EUR 
o Spôsob financovania: predfinancovanie, refundácia, alebo ich kombinácia  
o 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 mať začaté verejné obstarávaniu už pri predložení Žiadosti o NFP. 
Technické parametre: V rámci súťažných podkladov budú zadefinované minimálne technické parametre pre 
Prístupový bod, ktoré musí spĺňať víťazný uchádzač  
 
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. 
- alebo zakreslením wifi pokrytia s využitím iného relevantného nástroja,  
Mesto Nemšová pripravuje k termínu 13.11.2018 žiadosť pre projekt s názvom: „Budovanie 
bezplatných wifi sietí v meste Nemšová“. 
-celkové predpokladané oprávnené náklady: 15 000,00 Eur (100%) 
- požadovaná výška NFP: 14 250,00 EUR (95%) 
- spolufinancovanie: 750,00 Eur (5 % vlastná spoluúčasť ). 
 
Zámer projektu: 
Vybudovanie WiFi prístupových bodov v predpokladanom počte 30 ks na miestach komunitného života, 
ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu 
o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 
 
Územie s wifi pokrytím sa predpokladá na miestach: 
1. Objekt kultúrneho domu v Nemšovej  
2. Objekt Mestského úradu v Nemšovej  
3. Objekt stavebného úradu v Nemšovej  
4. Objekt kultúrneho strediska v miestnej časti Ľuborča  
5. Objekt Materskej školy v miestnej časti Kľúčové (v priestoroch MŠ sa nachádza knižnica) 
6. Objekt kultúrneho strediska v miestnej časti Trenčianska Závada (knižnica) 
 
 



 
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 (odhadovaná cena je 35 Eur s DPH/mesačne vrátane 
údržby a aktualizácií systému), prevádzky a údržby zariadení (napájanie, servis atď.) ako aj opráv, či 
aktualizácií. 
 
Povinnou prílohou žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je uznesenie mestského 
zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
projektu. 
 
 
Príloha: 
- Situácia – umiestnenie prístupových bodov - Nemšová        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 K bodu 2. - Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu: 

 „Umiestnenie detských jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšová 
 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 
operačný program (ďaleJ aj „RO pre IROP“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov na 
podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód 
výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7. Mesto Nemšová pripravuje predloženie projektového zámeru 
s názvom: „Umiestnenie detských jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšová“. 
 
Výzva na predkladanie projektových zámerov je vyhlásená vo forme uzatvorenej výzvy, pričom dátum 
uzavretia je stanovený na 19.09.2018. 
 
Základné informácie o výzve na predkladanie projektových zámerov: 

• Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 484 458 EUR, 
pričom pre Trenčiansky samosprávny kraj je vyčlenená alokácia vo výške 1 400 000 Eur. 

• Minimálna ani maximálna výška nenávratného finančného príspevku pre projekt nie je 
stanovená. 

• 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 

• Časová oprávnenosť realizácie projektu v rámci výzvy: nie je stanovená maximálna ani 
minimálna dĺžka realizácie projektu. Musí byť však dodržaná časová oprávnenosť výdavkov 
projektu, t. j. výdavok musí byť hradený prijímateľovi do 31.12.2023 

• Oprávnené aktivity realizácie projektu - v rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod 
poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK (sociálnoprávna 
ochrana detí a sociálnej kurately) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť 
rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto výzvu 
oprávnené nasledovné aktivity: 
Hlavné aktivity projektu: 
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku  
   v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života 
- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – toto opatrenie však nie je možné  
   realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. 
Podporné aktivity projektu: 
- mzdové výdavky súvisiace s riadením projektu 
- výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu 

 
V rámci vyššie uvedenej výzvy je podmienka kapacitného zabezpečenia objektov zariadení starostlivosti 
o deti do troch rokov veku dieťaťa maximálne 20 miest v jednom objekte. Jedna miestnosť musí mať 
v zmysle § 32b odsek 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách najviac 12 detí v jednej dennej 
miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne (to platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti 
užívajú oba tieto priestory). 
 
Mesto Nemšová pripravuje predloženie projektového zámeru s názvom: „Umiestnenie detských jaslí 
v budove rehabilitačného strediska Nemšová“. Ako najvhodnejší a pre naše mesto aj kapacitne 
postačujúci sa ukázal variant jednotriednych detských jaslí realizovaný formou rekonštrukcie časti 
priestorov rehabilitačného strediska. Tieto priestory sú na prízemí tejto budovy a sú dlhodobo 
nevyužívané na tento účel. Navrhnutá je jedna trieda s maximálnou možnou kapacitou pre dvanásť 
detí. Zadná časť priestorov rehabilitácie situovaná najbližšie ku vstupu do schodiska a k bytom v 2. NP je 
nevyužívaná. Tu je navrhnutý aj hlavný vstup do jaslí. Vzhľadom na vek detí je celá dispozícia riešená ako 
bezbariérová do vstupu detí a rodičov do jaslí až po výstup na terasu, do záhrada na pozemok okolo 
budovy. 
 Priestory, ktoré sa týkajú rekonštrukcie v budove rehabilitačného strediska sú v súčasnosti voľné. Po 
konzltácii s MUDr. Štefancom, prevádzkovateľom rehabilitačného zariadenia tieto priestory nepotrebuje, 
požaduje však presťahovanie dvoch vaní určených na vodoliečbu dolných a horných končatín do súčasných 
priestorov rehabilitácie. Zároveň priestory, v ktorých sú dnes sklad a šatňa, sa po rekonštrukcii zaraďujú do 
priestorov jaslí ako priestory pre učiteľky (miestnosť č. 1.09) a výdajňu stravy (miestnosť č. 1.10, 1.08).  
 



Veríme, že pri rokovaní s MUDr. Štefancom a jeho ústretovosti, tieto dve miestnosti o výmere 2x8,67 m² 
uvoľní a poskytne pre zaradenie do komplexu jaslí. V opačnom prípade bude nutné zrušiť priestor spálne detí 
(miestnosť č. 1.06) a postieľky pred a po spaní detí rozkladať a skladať a v tejto časti riešiť predmetné 
miestnosti. 
 
Za účelom predloženia projektového zámeru bola vypracovaná architektonická štúdia, kde výška 
investičných nákladov predstavuje sumu 96 947,35 Eur. Z tejto sumy predstavuje 5% spoluúčasť 
mesta Nemšová na financovaní projektu čiastku: 4 847,37 Eur. 

 
Keďže ministerstvo uplatňuje v rámci tejto výzvy dvojkolový proces výberu projektov, pred 
predložením Žiadosti o poskytnutie NFP sme  povinní  prihlásiť sa najskôr do výzvy na predkladanie 
projektových zámerov, a následne po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru sme oprávnení 
zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektu – výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP. 
 
Následne k predloženiu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je už potrebné predložiť 
projektovú dokumentáciu.  
V porovnaní s posudzovaným projektovým zámerom je možné v následne predloženej žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku zmeniť výšku oprávnených výdavkov maximálne o 15 %. 

 
Schválenie výšky spolufinancovania projektu sa vzťahuje na konanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku. 

 
 

 
Vypracoval: Ing. Andrea Ondrejičková  
 
 
 
Príloha:  
Pôdorys 1. NP – navrhovaný stav 
Rozpočet k architektonickej štúdii 

 
 

 
 
 
 
 


