
 

 

Názov projektu: Wifi pre Teba - obec Medzibrodie nad Oravou 

Prijímateľ: Obec Medzibrodie nad Oravou 

Sídlo prijímateľa: 
Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Medzibrodie nad 

Oravou 

Kód projektu v ITMS2014+: 311071T167 

Miesto realizácie projektu: Obec Medzibrodie nad Oravou 

Poskytovateľ - Riadiaci orgán pre OPII: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Poskytovateľ - Sprostredkovateľský orgán 

pre OPII: 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu 

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť 

Investičná priorita: 

2a): Rozšírenie širokopásmového pripojenia 

a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory 

zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne 

hospodárstvo 

Špecifický cieľ: 
7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / 

NGN 

Zmluva: 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. Z311071T167 

Zmluva – dokument: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3987601&l=sk  

Dodatok č. 1: 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z311071T167  

Dodatok č. 1 – dokument: https://www.crz.gov.sk/data/att/4390191_dokument1.pdf  

Cieľ projektu: 

Hlavným cieľom predkladaného projektu 

je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach 

komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie 

všetkým občanom a návštevníkom obce Medzibrodie 

nad Oravou k širokopásmovému internetu o minimálnej 

rýchlosti 30 Mbit/s. 

Popis projektu: 

Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových 

bodov na miestach komunitného života: 

1. Access point AP1-1in obecný úrad 

2. Access point AP1-2in obecný úrad 

3. Access point AP1-3in obecný úrad 

4. Access point AP1-4in obecný úrad 

5. Access point AP1-1in obecný úrad - materská škola 

6. Access point AP1-2in obecný úrad - materská škola 

7. Access point AP1-3in obecný úrad - materská škola 

8. Access point AP2-1in požiarna zbrojnica 

9. Access point AP2-2in požiarna zbrojnica 

10. Access point AP367-1out Multifunkčné ihrisko 

11. Access point AP367-2out Multifunkčné ihrisko 

Výška poskytnutého NFP: 11 400,00 € 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“ 

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk 

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk 
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