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Dobrý deň,  
posielame aktuálne informácie vhodné pre miestnu územnú samosprávu z viacerých oblas�. Zároveň chceme informovať, že dnes o 11:15 hod. si môžete naživo pozrieť tlačovú
besedu venovanú neriešeniu nedostupnos� potravín na vidieku s názvom „Ľudia si v potravinových púšťach nekúpia Veľkonočnú šunku“  Hosťami tlačovej besedy budú: Branislav
Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, Pavol Konš�ak, prvý viceprezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky a Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory.  Tlačová beseda bude vysielaná TU https://www.youtube.com/channel/UCn8QedR0nJzK8WganeampoA
 

 
ZMOS  
ZMOS: Problémy s pozemkami ohrozujú čerpanie eurofondov aj regionálny rozvoj. Dlhodobé problémy s pozemkami ohrozujú čerpanie európskych inves�čných a štrukturálnych
fondov zo strany miest a obcí a zároveň obmedzujú samosprávy v rozvoji územia. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na to upozorňuje vzhľadom na nové programové obdobie.
Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-problemy-s-pozemkami-ohrozuju-cerpanie-eurofondov-aj-regionalny-rozvoj--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ZMOS vytvoril Komunálny bazár. Združenie miest a obcí  Slovenska na svojej web stránke vytvorilo novú rubriku. Komunálny bazár je priestor na ponuku odpredaja prebytočného
hnuteľného majetku miest, obcí a ich organizácií. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vytvoril-komunalny-bazar--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID  
Covid-19: Leto bude závisieť od toho, ako zvládneme Veľkú noc. O prípadnom uvoľnení pro�epidemických opatrení sa bude rozhodovať až po Veľkej noci. Ako v piatok 26. marca
2021 na tlačovej konferencii uviedol minister financií Eduard Heger, dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva. Odborníci diskutujú o tom, ako sa život na Slovensku prispôsobí
COVID automatu. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/covid-19-leto-bude-zavisiet-od-toho-ako-zvladneme-velku-noc-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
FINANCIE  
Posledné dni na podanie daňového priznania. Na podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok zostávajú už len posledné tri dni. Túto povinnosť si za�aľ splnilo 547.083
daňovníkov z celkového počtu približne 1,2 milióna daňových priznaní. V prípade, ak klien� nemôžu podať daňové priznanie pre pandémiu koronavírusu, stále môžu finančnej správe
oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/posledne-dni-na-podanie-danoveho-priznania-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO  
ÚVO: Školenie pre učiteľov ZŠ, aby mohli de� vzdelávať v oblas� verejných nákupov. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák považuje za dôležité, aby štát kládol
dôraz na vzdelávanie de� a učiteľom čo najviac pomáhal prekonávať problémy, ktoré vo vzdelávacom procese spôsobila pandémia. Práve ku Dňu učiteľov preto adresuje výzvu
všetkým učiteľom základných škôl, aby sa prihlásili na on-line školenia o verejných nákupoch, ktoré úrad pre pedagógov pripravil. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/uvo-skolenie-pre-
ucitelov-zs-aby-mohli-de�-vzdelavat-v-oblas�-verejnych-nakupov-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠTATISTIKA  
Obce a mestá v grafoch a číslach. Šta�s�cký úrad SR predstavuje obce a mestá v novej podobe. Vybrané šta�s�cké ukazovatele o samosprávach sú obohatené o vizuálny rozmer.
Jednoduchou a ľahko čitateľnou formou sú prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných šta�s�ckých oblas�, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/obce-a-mesta-v-grafoch-a-cislach-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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ENVIRO  
Nastal čas na jarné upratovanie s Maxom! Dávame Vám do pozornos� inicia�vu portálu pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie Slovenskej agentúry životného prostredia
(EWOBOX), prostredníctvom ktorej môžete mo�vovať svojich obyvateľov k jarnému upratovaniu verejných priestrans�ev. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/nastal-cas-na-jarne-
upratovanie-s-maxom---oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
EK
Rada EÚ stanovila priority pre kyberne�ckú bezpečnosť Európy. Rada Európske únie posunula stratégiu kyberne�ckej bezpečnos� pre starý kon�nent o ďalší krok vpred. Prijala
závery k stratégii kyberne�ckej bezpečnos� európskeho spoločenstva. Viac TU https://www.zmos.sk/rada-eu-stanovila-priority-pre-kyberneticku-bezpecnost-europy--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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