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Dobrý deň,  
posielame aktuálne informácie vhodné pre miestnu územnú samosprávu z viacerých oblas�.  

 
 

COVID
Dodržiavanie pro�epidemiologických opatrení. Polícia zverejnila na webovej stránke Ministerstva vnútra SR informáciu
k aktuálnym výsledkom policajných kontrol  na dodržiavanie pro�epidemiologických opatrení. Viac TU
https://www.zmos.sk/dodrziavanie-protiepidemiologickych-opatreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Prezentácia k aktuálnej epidemiologickej situácii. Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe zverejnil prezentáciu
k aktuálnej epidemiologickej situácii. Viac TU https://www.zmos.sk/prezentacia-k-aktualnej-epidemiologickej-
situacii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Polícia kontroluje opatrenia. Polícia zverejnila na webovej stránke Ministerstva vnútra SR informáciu k aktuálnym
výsledkom policajných kontrol  na dodržiavanie pro�epidemiologických opatrení. Viac TU
https://www.zmos.sk/policia-kontroluje-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
VLÁDA  
86. rokovanie vlády SR. Združenie miest a obcí informuje, že v stredu 24. marca 2021 sa na úrade vlády uskutočnilo v
poradí už 86. rokovanie vlády. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/86-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/
405616/.html#m_405616

 
FINANCIE  
Odklad daňového priznania. Finančná správa na svojej webovej stránke informuje o zjednodušenom spôsobe odkladu
daňového priznania,  bude výrazne jednoduchší. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/odklad-danoveho-priznania-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Oznam Finančnej správy k elektronickej komunikácii. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos� informáciu
Finančnej správy Slovenskej republiky k odkladu daňového priznania za rok 2020, čo bude výrazne jednoduchšie pre
tých daňovníkov, ktorí s Finančnou správa komunikujú len „papierovou formou“. Viac TU
https://www.zmos.sk/oznam-financnej-spravy-k-elektronickej-komunikacii--oznam/mid/405616/.html#m_
405616

ÚVO  
ÚVO: Nový podcast - následky porušenia zákona o VO. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalší podcast, tentokrát
na tému následkov porušenia pravidiel v zákone o verejnom obstarávaní. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/uvo-novy-
podcast-nasledky-porusenia-zakona-o-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
BEZPEČNOSŤ  
Nový projekt Polície SR „Dopravný expert vo Vašom meste“. Polícia SR dáva do pozornos� nový projekt „Dopravný
expert vo Vašom meste“, ktorý umožňuje upozorniť Políciu SR na najproblema�ckejšie úseky cestnej premávky s cieľom
minimalizovania konfliktných či nebezpečných situácií v cestnej premávky. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/novy-projekt-
policie-sr-dopravny-expert-vo-vasom-meste-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
GRANT  
Predbežná informácie o grante na podporu dialógu medzi súkromný sektorom a miestnou samosprávou. Dávame
Vám do pozornos� predbežnú informáciu o zverejnení výzvy na predkladanie návrhov neziskovej asociácie Americkej
obchodnej komory - Centrum pre medzinárodné súkromné podnikanie (CIPE). Pokiaľ máte záujem o zapojenie sa do
tejto výzvy, môžete ho už teraz avizovať. Predpokladaný termín na predkladanie návrhov bude do 26. apríla 2021. Viac
TU h�ps://www.zmos.sk/predbezna-informacie-o-grante-na-podporu-dialogu-medzi-sukromny-sektorom-a-miestnou-
samospravou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EK  
Európska komisia: Verejná konzultácia o novej stratégii EÚ pre pôdu. Európska komisia spus�la verejnú online
konzultáciu o vývoji novej stratégie EÚ v oblas� pôdy. Občania, organizácie a príslušní aktéri sa môžu zúčastniť verejnej
konzultácie do 27. apríla 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/europska-komisia-verejna-konzultacia-o-novej-strategii-
eu-pre-podu-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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