
   

   

 

Oznámenie o realizácii projektu 

 

Operačný program: 311000 – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 311070 - Informačná spoločnosť 

Konkrétny cieľ: 311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Neverice, Hlavná 119/29, 951 72  Neverice 

Názov projektu: Wifi pre Teba 

Miesto realizácie projektu: Obec Neverice 

Výška poskytnutého NFP: 14 250,- EUR 

 

Stručný opis projektu: 
 
Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov na miestach 
komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce 
Neverice k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná 
počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. Predpokladané umiestnenie prístupových bodov bude 
na uvedených miestach: 
 
• Bod 1 Obecný úrad (48.36733, 18.27184)  
• Bod 2 Materská škola (48.36838, 18.2776) 
• Bod 3 Dom smútku (48.36903, 18.27032) 
• Bod 4 Futbalové kabíny (48.37102, 18.27403) 
• Bod 5 Obecný bytový dom(48.36749, 18.27542) 
• Bod 6 Amfiteáter (48.3673, 18.2725) 
• Bod 7 Dvor materskej školy (48.36793, 18.27786) 
• Bod 8 Multifunkčné ihrisko (48.36584, 18.2736) 
• Bod 9 Kultúrny dom (48.36699, 18.2721) 
• Bod 10 Autobusová zastávka (48.36685, 18.27826) 

Aktuálny stav realizácie projektu: 
 
Realizácia projektu bola uskutočnená v období december 2021 – január 2022. Počas realizácie sa 
nevyskytli žiadne problémy. 
Obec Neverice prostredníctvom víťazného uchádzača ZEERTS s.r.o. Nitra vybudovala WiFi 
prístupové body na miestach komunitného života, ktoré poskytujú bezplatné pripojenie všetkým 
občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu. Bezplatná WiFi sieť je spustená 
a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti. Snahou obce je, aby malo čo najviac občanov prístup 



   

k internetu pre internetovú komunikáciu na verejných priestranstvách, čo zároveň prispieva k rozvoju 
obce v súlade so súčasnými európskymi trendami.  

 

Detail projektu:  www.itms2014.sk 

 „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete  

na www.opii.gov.sk" 

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk 

Webové sídlo Riadiaceho orgánu: www.mindop.sk 

Webové sídlo Sprostredkovateľského orgánu:  www.vicepremier.gov.sk 

 

 

https://www.itms2014.sk/projekt?id=7cad072f-5cb0-4fc0-8809-61bb34b40b26
http://www.opii.gov.sk/
http://www.eufondy.sk/
http://www.mindop.sk/
http://www.vicepremier.gov.sk/

