
 

 

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Soboš, Soboš 12, 090 42 

Názov projektu: Wifi v obci Soboš, kód projektu v ITMS2014+:  311071T273 

Výzva – kód Výzvy: OPII-2018/7/1-DOP 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť 

Miesto realizácie projektu: obec Soboš, okres Svidník, Prešovský kraj 

Výška poskytnutého NFP:  maximálne 8.075,00  €,  95% z celkových oprávnených nákladov 

Opis projektu:  Cieľom vybudovania WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým 

občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s (príp. uviesť konkrétnu prístupovú 

rýchlosť internetovej konektivity s uvedením webovej adresy zverejnenej platnej zmluvy o internetovom pripojení). 

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach: 

1. Obecný úrad Soboš, Soboš 12, 090 42 Okrúhle - 2x externý AP + 1x interný AP 
2. Multifunkčné ihrisko, parcela KN - C 192/1 k.ú. Soboš  - 1x externý AP 
3. Hasičská zbrojnica, Soboš 10, 090 42 Okrúhle - 1x externý AP 
4. Dom smútku, Soboš 6, 090 42 Okrúhle - 1x externý AP 



Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka 
hotspot portál s umiestneným logom „Wifi pre Teba“. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo, okrem multifunkčného 
ihriska, kde sa využije existujúci kamerový systém. 
 
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej 
únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond 
regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického 
rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej 
dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. 

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura

