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na schválenie Žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok so zameraním na 
„Moderné technológie“ vo výzve kód: OPII-2020/7/11-DOP  

  
 

 
 

              
 

 
 
 
 

 
 
 
         

Predkladá:        
Mgr. Ján Forgáč  
Zástupca primátora 
 
 
Spracoval: 
Ing. Ivana Latkóczyová,  
Kancelária prednostu 
   
    
                             
Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040. 
 
 
 
V Trenčíne 10.09.2020 
 

 
   
 
 
 



 Dôvodová správa 
 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako 
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil dňa 21.2.2020 v rámci Prioritnej osi 7. Informačná 
spoločnosť, Investičnej priority: IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 
elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, 
Špecifický cieľ: ŠC 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov, 
ŠC 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami výzvu č. OPII-
2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so 
zameraním na „Moderné technológie“. 

         
           Výzva OPII-2020/7/11-DOP je otvorená, schvaľovanie Žiadostí o NFP prebieha systémom 
hodnotiacich kôl. Možnosť priebežného predkladania Žiadostí o NFP nie je obmedzená 
stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť Žiadosť 
o NFP na SO OPII kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. SO OPII uzavrie výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“) v 
prípade vyčerpania1 finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO 
OPII z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov alebo z dôvodu zabezpečenia 
riadnej a/alebo finančnej implementácie OPII PO7. Presný dátum uzavretia výzvy SO OPII zverejní na 
webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk/ 

 
 Projekt s názvom „Smart plán mesta Trenčín“ rieši vybudovanie komplexnej siete IoT 
(Internet of Things – Internet vecí) infraštruktúry na území mesta Trenčín, ktorá umožní zrealizovať 
inteligentné riešenia využiteľné pre správne mestá. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie 
inteligentného riešenia využiteľného pri manažmente najkritickejších oblastí, ktorými sú dynamická 
doprava, bezpečnosť, energetika, informovanosť obyvateľstva a manažment samosprávy. Realizáciou 
sa umožní vytvoriť efektívny manažment jednotlivých oblastí za pomoci využitia smart technológií.  
 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná dňa 26.8.2020 na Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
 
           Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Smart plán mesta Trenčín“ 
vo výške 991 498,00 Eur bola vyčíslená na základe prieskumu trhu, ktorý bol prílohou Žiadosti o NFP. 
 

Finančné krytie projektov vo výške spolufinancovania mesta Trenčín je  v návrhu Programového 
rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022 v programe 1: Manažment a plánovanie.  Požadovaná 
forma prijímania NFP bude formou systému predfinancovania, čo nevytvorí zásadnejší tlak na 
prechodnú potrebu finančných prostriedkov na celú investíciu s následnou refundáciou 95 % 
oprávnených výdavkov zo strany poskytovateľa NFP.  

 
 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Smart plán mesta Trenčín“ 
realizovaného v rámci výzvy OPII-2020/7/11-DOP, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 

                                                 
1 Vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa rozumie situácia, kedy SO OPII z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie 
nemôže schváliť ďalšiu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“) a preto vydá rozhodnutie o 
neschválení Žiadosti o NFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie. 

https://www.vicepremier.gov.sk/


b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 49 575 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 

 
 

 


