ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K VÝZVE „WIFI PRE TEBA“, V3
(DOPLNENIE)
VÝZVA
1.

Môžeme/musíme všetky inštitúcie a budovy, ktoré nie sú vymenované ako verejné
priestranstvá podľa § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení považovať ako
neoprávnené? Uvediem príklady: materská škola, základná škola, štadión, požiarna
zbrojnica, hospodárska budova a rôzne iné v meste alebo obci - všetky tieto vymenované by
boli považované za neoprávnené. V prípade, že by bol prístupový bod externý na jednej
z uvedených budov - bolo by takéto riešenie oprávnené?

Prístupové body WiFi môžu byť umiestnené na verejných priestranstvách v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení ako aj na iných miestach, resp. v budovách, ktoré sú verejnosti prístupné bez
obmedzenia (tzn. neplatí sa vstupné, nie je potrebné špeciálne povolenie a pod.). To nebráni tomu, aby
sa tieto budovy, resp. priestranstvá zatvárali napr. v nočných hodinách z dôvodu bezpečnosti, z
prevádzkových dôvodov, resp. majú stanovené úradné /otváracie hodiny.
V prípade, ak chcete vybudovať AP v budove, odporúčame preto napr. budovu obecného úradu, resp.
knižnicu.
Umiestnenie AP na budovu je možné za podmienok stanovených vo výzve, t. j. žiadateľ musí preukázať
vlastnícky vzťah, resp. iné oprávnenie.

2.

Do akej miery je záväzný vzor „Výzvy na predkladanie ponúk“ (6_Vzor_Vyzva na
predkladanie ponuk.docx), resp. môžeme si dať do výzvy podmienku, že firma, ktorá dodá a
nainštaluje AP body, zároveň zabezpečí aj ich pripojenie a prevádzku internetu počas doby
udržateľnosti a aj potom.
A: V prípade, že by výzva riešila len inštaláciu a dodanie AP bodov, súťaž by pravdepodobne
vyhrala firma, ktorá dodá lacné, avšak menej kvalitné zariadenia k AP bodom, ktorých
následné pripojenie a prevádzka internetu môže byť problematická a pre obec finančne
náročnejšia.
B: Naproti tomu, ak by sme vo výzve mohli dať podmienku, že víťazná firma bude
zodpovedná aj za následnú konektivitu a prevádzku internetu, dodanie AP bodov bude
pravdepodobne trochu drahšie, avšak obec, resp. obstarávateľ bude mať záruku následnej
kvalitnej konektivity - pravdepodobne za lepšiu cenu.

Nie je stanovené, akým spôsobom si má obec vybrať poskytovateľa internetovej siete.
Pokiaľ si obec vyberie možnosť B, je potrebné dbať na oddelenie výdavkov na vybudovanie siete a
výdavkov na prevádzku, ktoré sú neoprávnené. Pri tejto možnosti tiež môže dôjsť k prekročeniu stropu
15 000 eur na jednu zákazku (bez DPH), čo by znamenalo, že obec už nebude môcť použiť formu
prieskumu trhu, ale klasický proces verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čo sa týka dodania menej kvalitných zariadení, obec si môže požiadať o predĺženú záruku. Avšak aj
tieto výdavky bude nutné považovať za neoprávnené.
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3.

K výzve WiFi pre Teba som sa ohľadom prílohy preukazujúcej, že žiadateľ má vysporiadané
majetkovo-právne vzťahy formou listu vlastníctva, chcel opýtať, či postačuje aj list
vlastníctva vytlačený z web stránky katasterportálu (alebo z iného zdroja, myslím že obce
majú tiež vlastný systém), ktorý by podpísal a opečiatkoval štatutárny zástupca (napr. na
poslednej strane), alebo to musí byť list vlastníctva s kolkom z katastrálneho úradu (napr.
LV na právne účely).

V tejto súvislosti SO OPII pristúpilo k úprave výzvy. Zmena je premietnutá v rámci Usmernenia č. 2
k výzve
WiFi
pre
Teba,
ktoré
je
zverejnené
na
stránke
http://informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s. Zmenil sa spôsob predkladania
listu vlastníctva (LV). Podľa aktualizovanej verzie výzvy je postačujúce predloženie relevantného LV
získaného z katastrálneho portálu http://www.katasterportal.sk/kapor/ prostredníctvom ITMS2014+.
Nie je potrebné jeho podpísanie a opečiatkovanie štatutárom.

4.

Existujú k danej výzvy vzory tlačív pre splnomocnenie pre poverenú osobu a uznesenie
spolufinancovania projektu?

Nie, takéto vzory k výzve nie sú. Dané dokumenty je potrebné vypracovať podľa štandardných
formulárov, ktoré bežne žiadateľ používa.

5.

Vo výzve „WiFi pre Teba“, kde je uvedené: „Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané
majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu: Príloha Žiadosti o NFP
- Čestné vyhlásenie žiadateľa / relevantný právny dokument“.
Chceli by sme umiestniť vonkajší prístupový bod aj v priestore železničnej stanice. Objekt
je vo vlastníctve Železníc SR. Aký dokument budete od nás potrebovať ohľadne umiestnenia
prístupového bodu na objekte Železníc SR?

Je potrebné kontaktovať ŽSR, za akých podmienok je možné umiestniť prístupový bod (Access point AP) v ich priestoroch. Uvedené si rieši každá organizácia v zmysle jej interných postupov a v súlade
s platnou legislatívou. Upozorňujeme, že AP musí byť umiestnený na mieste, ktoré je verejne prístupné
a slúži na všeobecné užívanie.

6.

Môže byť v rámci 1 verejného priestranstva (napr. 1 parku v obci) rozmiestnených viacero
externých Access Pointov (AP), napr. 2 a viac, pri max. finančnom limite 1500 Eur s DPH na
jeden AP?
Vo výzve je definovaná podmienka 100-percentného pokrytia min. 30 Mbit/s a zároveň
schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality
služby. Rýchlosť prenosu dát min. 30 Mbit/s má byť stabilná a garantovaná rýchlosť Access
Pointu/per lokalita (viď Štúdia uskutočniteľnosti), alebo je to dosiahnuteľná minimálna
rýchlosť prenosu dát min. 30 Mbit/s?

Pokrytie jedného verejného priestranstva môže byť tvorené viacerými prístupovými bodmi (AP)
a nazýva sa súhrnne „hotspot“.
Podmienky výzvy hovoria o "garancii" 30 Mbit/s pripojenia - t. j. bežného komerčne dostupného 30
Mbit/s pripojenia a garancii toho, že počas celej doby trvania projektu si obec službu o takej minimálnej
úrovni bude platiť. Je nevyhnutné, aby celý vybudovaný hotspot bol napojený na službu s minimálnou
rýchlosťou 30 Mbit/s a dokázal obslúžiť naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby.
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V prípade, ak v obci nie je dostupné takéto telekomunikačné pripojenie, žiaľ nie je možné sa uchádzať
o NFP a je potrebné počkať do doby, kedy obec bude pokrytá širokopásmovým internetom.

7.

Otázka k uzneseniu zastupiteľstva:
a) Je možné dodať aj výpis z uznesenia s novším dátumom, ako je podanie žiadosti (13.11)?
Myslím tým, či je problém, ak by obec v rámci výzvy na doplnenie dodala výpis napr. z
15.11.?
b) Je nejaká predloha, ako má vyzerať uznesenie, či je to voľné?

a) Áno, je možné dodať aj výpis z uznesenia s novším dátumom ako je podanie žiadosti. Zároveň však
odporúčame, aby všetky relevantné prílohy boli predkladané spolu so Žiadosťou o NFP, keďže
dožadovanie chýbajúcich príloh, prípadne iných údajov zbytočne predlžuje celý proces
schvaľovania Žiadosti o NFP a predstavuje ďalšiu administratívnu záťaž ako na strane SO OPII,
tak na strane žiadateľa. Podotýkame, že žiadateľ je oprávnený predkladať Žiadosť o NFP počas
celej doby trvania výzvy.
b) Vzor uznesenia nie je stanovený. Odporúčame použiť štandardný formát uznesenia zastupiteľstva.
8.

Príloha Žiadosti o NFP - Uznesenie o schválení programu rozvoja obce a príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie - to je PHSR? Čo presne by to malo obsahovať? Pokiaľ ho
obec nemá, tak ako mame postupovať ďalej?

Áno, v zmysle poznámky pod čiarou (8) predmetnej Výzvy je tento názov dokumentu (PHSR) možné
zákonne použiť a ide o ten istý dokument t. j. Program rozvoja obce. Obsahovať by medzi rozvojovými
iniciatívami obce mal aj predmetnú IT iniciatívu, resp. dopady na iné rozvojové iniciatívy obce. Keďže
sa v dobe spracovania dokumentu možno neuvažovalo s takýmto segmentom, je možné použiť
dokument v znení, ktorý existuje a doplniť tam takýto segment pri najbližšej aktualizácii. Pokiaľ obec
nemá takýto dokument vôbec (zo zákona by každá obec žiadajúca o prostriedky z EÚ fondov mala
takýto dokument mať) a nestihla by ho mať do obdobia predloženia svojej ŽoNFP (otvorená Výzva
s viacerými kolami v čase), tak by nemohla splniť podmienku Výzvy a teda ŽoNFP by bola neúplná
s negatívnymi dopadmi na jej schvaľovanie.
Príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu žiadateľ musí mať vypracovanú iba v prípade, ak obec spĺňa
podmienky na jej spracovanie v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku. Podľa § 11 zákona č. 50/1976 Zb. mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi sú povinné mať
územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak sú splnené skutočnosti uvedené
v § 11 ods. 2 a 3 tohto zákona. Tzn. ak obec nie je povinná v zmysle stavebného zákona mať
vypracovaný územný plán obce, tak na splnenie podmienky Výzvy je postačujúce predložiť dokument
Program rozvoja obce, resp. hypertextový odkaz na tento dokument.
Splnenie predmetnej podmienky Výzvy sa preukazuje pri podaní ŽoNFP prostredníctvom systému
ITMS2014+ a je postačujúce priložiť sken originálu dokumentu. Ak má obec dokumenty zverejnené,
na splnenie tejto podmienky Výzvy je postačujúce uviesť v ŽoNFP hypertextový odkaz.

9.

Stačí predložiť výpis z registra trestov za štatutárneho zástupcu, alebo je potrebné predložiť
výpis z registra trestov za mesto ako právnickú osobu?

Výpis z registra trestov sa predkladá za štatutárneho zástupcu.
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10. Keď prístupové body umiestňujeme na budovy, ktoré sú v našom vlastníctve, predložíme list
vlastníctva na parcelu a zároveň budovu? V prípade umiestnenia prístupových bodov na
stĺpy, ktoré sa nachádzajú na našom pozemku, zdokladujeme iba pozemok alebo je potrebné
doložiť aj majetkovú kartu?
V prípade, že budú prístupové body umiestňované na budove obce, žiadateľ preukáže vlastnícky vzťah
prostredníctvom listu vlastníctva na predmetnú budovu. V prípade umiestnenia prístupových bodov na
stĺpy, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, žiadateľ preukáže relevantný právny dokument, ktorý oprávňuje
žiadateľa využívať daný objekt.
11. V samotnej výzve, na str. 4, v časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP je uvedené: "ŽoNFP musí
byť doručená/odoslaná v uzavretom nepoškodenom obale ako doporučená zásielka
(s potvrdením o doručení)." Vyplýva z uvedeného, že ŽoNFP treba poštou poslať doporučene
a zároveň s doručenkou?
Áno, ŽoNFP je potrebné predložiť spôsobom, ktorý uvádzate.
12. V rámci hodnotiacich kritérií je zadefinované aj kritérium 2.1, podľa ktorého sa bude
posudzovať súlad predloženého projektu so štúdiou uskutočniteľnosti a jej prílohami.
Vzhľadom na to, že predmetné kritérium je vylučujúce kritérium, je podstatné, aby boli
známe kritériá pre posúdenie súladu so štúdiou, nakoľko štúdia uskutočniteľnosti obsahuje
množstvo špecifikácií a odporúčaní.
Je potrebné projektom naplniť všetky požiadavky a odporúčania uvedené v štúdii
uskutočniteľnosti, aby bol projekt vyhodnotený „ako v súlade so štúdiou uskutočniteľnosti“,
alebo je možné špecifikáciu štúdie rozdeliť na povinné (mandatórne) požiadavky, ktoré je
nutné splniť, aby bol projekt vyhodnotený ako súladný so štúdiou uskutočniteľnosti, a na
ostatné – tzv. odporučenia, ktoré je vhodné realizovať, ale nemajú vplyv na vyhodnotenie
posúdenie súladu?
Súlad predloženej ŽoNFP s hodnotiacimi kritériami bude posudzovaný v rámci odborného hodnotenia
ŽoNFP. V prípade ak odborný hodnotiteľ počas odborného hodnotenia identifikuje nedostatky
v ŽoNFP, SO OPII požiada žiadateľa o doplnenie informácií.
Zároveň uvádzame, že predložená ŽoNFP vyplnená podľa vzorového formulára ŽoNFP (príloha 1a
Výzvy) a predloženie všetkých príloh definovaných výzvou na SO OPII by malo byť dostatočné na
schválenie ŽoNFP.
13. Jednou z podmienok (vylučujúce kritérium) je mať spracovanú a schválenú štúdiu
uskutočniteľnosti. Je možné po spracovaní štúdie realizovateľnosti dať ju na schválenie aj
v tomto období a prípadne podať žiadosť o NFP do 2. kola?
Štúdia uskutočniteľnosti bola vytvorená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
(ÚPPVII) a je ako príloha výzvy „WiFi pre Teba“ zverejnená na portáli Meta IS:
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/8c95df2d-700e-47ce-a1b0-4cbf3334b453?tab=basicForm.
Z uvedeného dôvodu nie je potrebné, aby ste vypracovávali ďalšiu štúdiu uskutočniteľnosti.
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OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
14. Je možné v rozpočte dopĺňať riadky? Po zrealizovaní verejného obstarávania nie každý
prístupový bod bude v rovnakej cenovej relácii, čiže nie je možné to uviesť do jednej kolónky.
Zverejnená Príloha rozpočtu projektu má odporúčací charakter, resp. ide o modelový rozpočet.
Pridávanie riadkov v rozpočte je možné. Ak sa rozpočet vytvára po zrealizovaní verejného obstarávania,
je potrebné, aby rozpočet Zmluvy o poskytnutí NFP reflektoval zrealizované verejné obstarávanie.
15. Maximálna cena vonkajšieho AP je 1500 E (s DPH). Je v tejto cene zahrnutá aj kabeláž k AP
alebo kabeláž môžeme rátať osobitne? T. j. starosta chce pokryť ihrisko, ktoré je vzdialené
od OcÚ (kde je prípojka k internetu) cca 800 m. Čiže optika s napájaním na vzdialenosť 800m
by stála napr. 2500 EUR. To znamená, že ak vonkajšie AP stojí 1000 EUR a optika by stála
2500 EUR je v takomto prípade natiahnutie optiky k ihrisku oprávnený náklad? Alebo
inštalácia AP, konfigurácia AP a tiež optika spolu s napájaním nesmie prekročiť sumu 1500
EUR?
Výdavky na zavedenie internetového pripojenia vo Vašom prípade 800 m predstavuje neoprávnený
výdavok.
K limitu výdavku na prístupový bod viď odpoveď nižšie.
16. Je stanovená suma 1500 EUR pre externé a 1200 EUR pre interné AP vrátane inštalačných
prác. Suma za prepojenie pri prepojeniach jednotlivých prístupových bodov (AP) však býva
niekedy vyššia – t. j. nezmestí sa nám do sumy 1500 EUR, môže byť toto prepojenie
vyúčtované samostatne, alebo je podmienkou zmestiť sa do sumy 1500 EUR pre externé
a 1000 EUR pre interné AP?
Dôvodom je, že pri jednotlivých projektoch máme vyššie náklady na prepojenie jednotlivých
externých AP, ktoré sa do sumy 1500 EUR nezmestia a nevieme, či sa môžu tieto prepojenia
WiFi AP účtovať samostatne (napr. či môže byť vyúčtovaná inštalácia 5 AP vrátane zariadení
v sume = 7500 EUR a plus prepojenie jednotlivých AP v sume 5 000 EUR) alebo konečná
suma sa skladá len z delenia jednotlivými AP, t. j. napr. 15 000 EUR bude vždy len delených
počtom AP, t. j. napr. pri 5 externých AP môže byť vyúčtovaná len max. suma 7500 EUR
(vrátane inštalačných a prepojovacích prác a zariadení).
Podmienkou je zmestiť sa do maximálneho limitu 1 500 EUR pre externé prístupové body a 1 000 EUR
pre interné prístupové body. V limite na prístupový bod sú zahrnuté všetky náklady nevyhnutné
k obstaraniu HW, SW, licencií, inštalácii a konfigurácii prístupového bodu.
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
17. Je potrebné realizovať cenový prieskum pre určenie PHZ? Alebo máme vychádzať
z maximálnych stanovených limitov vo výzve na interný a externý AP (1 000 €, 1 500 €) a teda
podľa počtu AP, ktoré potrebujeme si takto PHZ vypočítame a to uvedieme do výzvy na
prieskum trhu?
Cenový prieskum pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) nie je potrebné realizovať.
V rámci dokumentu „Výzva na predkladanie ponúk“ v bode 8 je potrebné určiť presný počet externých,
resp. interných prístupových bodov (príklad: 6 interných prístupových bodov a 6 externých
prístupových bodov predstavuje spolu sumu 15 000 EUR s DPH, samozrejme táto kombinácia
prístupových bodov závisí od toho aký priestor majú prístupové body pokryť). Stanovenie presného
počtu prístupových bodov (interných, resp. externých) žiadateľom predstavuje určenie PHZ.
18. Pre istotu sme oslovili 3 dodávateľov, odpovedal 1 a cenu za 5 AP stanovil až na 14 985 €
s DPH. Predpokladáme, že táto cena nie je v rámci ŽoNFP priechodná a za 5 AP musí byť
dodržaná maximálna cena podľa stanovených limitov vo výzve na interný a externý AP
(1 000 €, 1 500 €)?
Áno v prípade ak by Vašich 5 prístupových bodov bolo externých (v príklade ste neuviedli či ide
o interný alebo externý prístupový bod), tak oprávnené výdavky by predstavovali 7 500 EUR s DPH
(5 x 1 500 EUR) a výdavky v sume 7 485 EUR by boli neoprávnené, tzn. boli by financované z rozpočtu
obce.
19. Už pri prieskume trhu a následne VO je nutné aby všetci uchádzači predložili praktické
skúsenosti?
Podľa vzorovej výzvy na predkladanie ponúk, bod 13. Podmienky účasti je uvedené, že tieto predkladajú
všetci záujemcovia/uchádzači, tzn. každý kto sa do súťaže prihlási je povinný predložiť doklady uvedené
v predmetnom bode v zmysle požiadaviek uvedených v podbodoch 13.1 a 13.2.
20. Je postačujúce, ak praktické skúsenosti predloží víťaz VO?
Úspešný uchádzač (víťaz) následne po vyhodnotení a oznámení, že je úspešný, predkladá originály
dokladov, tak ako je uvedené v bodu 13, podbod 13.1 Podmienky účasti.
21. Akým spôsobom preukazuje uchádzač VO praktické skúsenosti?
V podbode 13.2 bodu 13. Podmienky účasti sa uvádza, že:
„Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupových bodov
v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávky bezdrôtových
prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnej
hodnote minimálne 12 500,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou
alebo kombináciou viacerých zmlúv.“
Z vyššie uvedeného vyplýva, že uchádzač vo svojej ponuke uvedie zoznam dodaných tovarov za
posledné 3 roky zodpovedajúcej technickej úrovne a tento zoznam podloží relevantným dokladom(-mi)
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preukazujúcim túto dodávku(-y), a to napr. zmluvou/faktúrou/iným obdobným dokladom, z ktorých
bude jasné, čo, kedy a komu uchádzač dodal.
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TECHNOLOGICKÉ POŽIADAVKY
22. Akým spôsobom je možné prevádzkovať WiFi sieť do doby spustenia jednotnej overovacej
autority v celej EÚ? Je možné to prevádzkovať ako bežnú otvorenú WiFi?
Sieť WiFi pre Teba sa nebude pripájať na jednotnú overovaciu autoritu EÚ.
23. Je potrebné vytvoriť mapu s intenzitou signálu, ktorá kopíruje budovy a zemský povrch
alebo to stačí bez toho? Licencia do odporúčaného nástroja Ekahau totiž stojí v tisícoch
dolárov bez máp, takže je to pre obce problém.
Súčasťou dodávky od dodávateľa po ukončení verejného obstarávania má byť projektová dokumentácia,
ktorá musí 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. V žiadnom prípade sa nejedná o žiadne
ďalšie výdavky pre obec.
Simuláciu pokrytia je potrebné preukázať v zmysle povinných podmienok poskytnutia príspevku, ktoré
sú uvedené vo výzve, kde je uvedený aj spôsob preukázania tejto podmienky. V čase predloženia ŽoNFP
je postačujúce čestné vyhlásenie obce (nie je potrebné ho vytvárať, je súčasťou ITMS2014+), že daná
podmienka bude dodržaná.
Súčasne je potrebné v ŽoNFP vyplniť do kapitoly 7.2 bod 78 popis, ktorého vzor je uvedený v prílohe
výzvy s názvom „Priloha_1a_vyzvy_Popis_ZoNFP“ Spôsob realizácie aktivít projektu.
Dokument zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových
bodov, ktorý bude súčasťou dodávky od dodávateľa, je následne potrebné predložiť najneskôr v čase
prvej Žiadosti o platbu. Uvedená podmienka bola upravená aj v Usmernení č. 2 k Výzve č. OPII2018/7/1-DOP,
ktoré
bolo
zverejnené
na
adrese
http://www.informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s.
24. Jednotný SSID „WiFi pre Teba“ by mal mať minimálnu rýchlosť 30 Mbit/s na celú sieť. Je
možné mať v obci na lokalitu „A“ konektivitu 30 Mbit/s a na lokalitu „B“ posielať smerovou
anténou alebo optickým káblom polovicu šírky pásma, teda 15 Mbit/s?
Požiadavka na minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbit/s je požiadavka na jeden WiFi hotspot, tzn. na
jeden priestor súvisle pokrytý WiFi signálom (námestie, knižnica a pod.), ktorý v praxi býva obyčajne
vytvorený viacerými AP.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
AP
NFP
OPII
VO
WiFi hot spot
SO OPII

Access point (prístupový bod)
Nenávratný finančný príspevok
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Verejné obstarávanie
WiFi sieť tvorená jedným alebo viacerými AP
Sprostredkovateľský orgán OPII
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