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Dobrý deň,  
posielame aktuálne informácie vhodné pre miestnu územnú samosprávu z viacerých oblas�.  
ZMOS  
ZMOS organizuje ďalší smart workshop. ZMOS organizuje ďalší smart workshop s pod�tulom Inova�vne riešenia v
samosprávach chránia majetok i zdravie v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/zmos-organizuje-dalsi-smart-workshop-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS V MÉDIÁCH – NOVÁ RUBRIKA NA WEBE  
Združenie miest a obcí Slovenska na tomto mieste prináša výber z televíznych a rozhlasových diskusií, ktorých sa
zúčastnili zástupcovia ZMOS.  
Streda 10. februára 2021 – Klub komunálnej poli�ky - Vodný raj Vyhne krachuje/Štát zabudol pri pomoci na podnikajúce
samosprávy. Hos�a: Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS, Ervín Családi, starosta obce Vyhne, Ján Fenčák,
starosta obce Nižný Hrušov. Reláciu si môžete vypočuť TU h�ps://www.rtvs.sk/radio/archiv/11375

Streda 10. februára 2021 – Klub komunálnej poli�ky - Samosprávy a nastavenie testovania podľa COVID automatu. Hos�a:
Marcela Ivančová, primátorka Svidníka - za ZMOS, Miroslav Kollár - primátor Hlohovca, viceprezident Únie miest Slovenska,
Marián Dritomský – generálny riaditeľ Sekcie Krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Reláciu si môžete
vypočuť TU h�ps://www.rtvs.sk/radio/archiv/11452

COVID  
Obmedzenie prevádzok a hromadných poduja�. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil novú vyhlášku, ktorou sa mení
vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných poduja�. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/obmedzenie-prevadzok-a-
hromadnych-poduja�-oznam/mid/405616/.html#m_405616

FINANCIE  
Miestne dane - upustenie od uloženia pokuty. Upustenie od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a
čiastkového priznania k miestnym daniam. Viac TU https://www.zmos.sk/miestne-dane-upustenie-od-ulozenia-pokuty-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO  
Jarné školy pomôžu žiakom bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu. Žiaci budú môcť v čase jarných prázdnin navštevovať
dobrovoľné jarné školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára túto možnosť pre základné a stredné školy
s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k
plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/jarne-skoly-pomozu-ziakom-bez-pristupu-k-
distancnemu-vzdelavaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Digitálna knižnica pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Digitálna knižnica Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči
digitalizovala učebnice, pracovné zošity či povinnú literatúru, ktoré pomôžu zdravotne znevýhodneným deťom špeciálnych
škôl či deťom integrovaným na bežných základných školách, dostať sa k potrebným digitálnym dokumentom. Viac TU
https://www.zmos.sk/digitalna-kniznica-pre-zdravotne-znevyhodnenych-ziakov--oznam/
mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA  
Súčasný IROP pre kultúru. Európska komisia odblokovala takmer 109 miliónov eur na podporu zamestnanos� v kultúre.
Kultúra a krea�vny priemysel patria medzi odvetvia, ktoré pandémia zasiahla najviac a v ohrození je živoby�e �sícov ľudí.
Viac TU h�ps://www.zmos.sk/sucasny-irop-pre-kulturu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIROFOND  
Environmentálny fond – II. rozšírenie špecifikácie činnos� podpory na rok 2021. V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Environmentálny fond zverejnil  na svojom webovom sídle dokument: II. Rozšírenie špecifikácie činnos� podpory na rok
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2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/environmentalny-fond-ii-rozsirenie-specifikacie-cinnos�-podpory-na-rok-2021-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA  
Rokovanie vlády. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že dnes sa na Úrade vlády uskutočnilo 75. rokovanie vlády.
Členovia vlády schválili nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV  
Európsky výbor regiónov: Cezhraničné služby v Európe. Minulý týždeň sa uskutočnilo prvé zasadnu�e Európskeho výboru
regiónov v tomto roku. Predmetom zasadnu�a výboru boli rôzne aktuálne témy a medzi nimi aj poskytovanie verejných
služieb v prihraničných regiónoch. Zámerom stanoviska k cezhraničným vereným službám, ktorý prijali členovia výboru je
lepší prístup k verejným službám pre občanov žijúcich v prihraničných regiónoch EÚ. Viac TU
https://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-cezhranicne-sluzby-v-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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