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Vec: Poskytovanie širokopásmových služieb – žiadosť o informáciu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) je štátna organizácia
zriadená Úradom vlády Slovenskej republiky, ktorá realizovala Národný projekt: Zabezpečenie
projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej
z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska v rámci Operačného programu informatizácia
spoločnosti. Príslušný stavebný úrad vydal v roku 2015 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Realizácia
optických sietí. Optická líniová stavba sa bude realizovať podľa vytýčenej trasy v súlade so schválenou
projektovou dokumentáciou a územným rozhodnutím.
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v spolupráci s
NASES vyhlásil Verejnú konzultáciu NGA bielych miest Slovenska, ako jedným z predpokladov
napĺňania vízie Európskej únie, označovanej ako Digitálna agenda pre Európu, ktorej cieľom je 100percentné pokrytie všetkých obyvateľov Slovenska do roku 2020 prístupovými sieťami novej generácie
(NGA) s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, pričom najmenej 50% domácností by malo mať
internetové pripojenie s rýchlosťou nad 100 Mbit/s. Ciele tejto iniciatívy sú zohľadnené aj v Operačnom
programe Integrovaná infraštruktúra (OP II) a v jeho prioritnej osi č. 7. v novom programovom období
2014 – 2020.
Cieľom verejnej konzultácie je skonzultovať a dohodnúť finálny zoznam NGA bielych miest
s telekomunikačnými operátormi. V rámci prebiehajúcej Verejnej konzultácie NGA bielych miest
predložili 17 telekomunikační operátori dokumenty v požadovanom termíne dňa 21. novembra 2016
http://www.informatizacia.sk/verejna-konzultacia-nga-bielych-miest/22861s, v ktorých deklarujú že Vaša
obec je pokrytá kvalitným širokopásmovým internetom.
V rámci verifikácie zaslaných dokumentov si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie a zaslanie
dotazníka poštou alebo elektronicky obratom resp. do 18.1.2017, ktorým by bolo možné potvrdiť príp.
vyvrátiť informácie o dnes poskytovaných širokopásmových službách vo Vašej obci od telekomunikačných
operátorov a zároveň napomôže pri argumentácii pri stretnutí s EK, ktoré sa uskutoční dňa 19.1.2017.
V obciach, ktoré budú po verejnej konzultácii zaradené do finálnemu zoznamu NGA bielych
miest sa začne výstavba optických sietí.
Vybudované siete v rámci „Národného projektu“, budú plne financované zo štrukturálnych
fondov a budú slúžiť Vašim úradom a občanom na kvalitné, rýchle a spoľahlivé pripojenie
k internetu a iným komunikačným službám.
Predpoklad začatia výstavby regionálnych optických NGN sietí je rok 2017.
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