
6. 4. 2021 Gmail - Newsletter 06.04.2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=aa2d04509f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1696272474328609043&simpl=msg-f%3A1696272474328609043 1/3

Obec Malé Borové <obecmaleborove@gmail.com>

Newsletter 06.04.2021 
1 správa

Kancelária ZMOS <centr@zmos.sk> 6. apríla 2021, 8:44
Komu: obecmaleborove@gmail.com

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

 
ZMOS  
ZMOS podporuje potenciál slovensko-ukrajinského prihraničia. Združenie miest a obcí Slovenska rozbieha projekt cezhraničnej spolupráce medzi samosprávami zo Slovenska a
Ukrajiny. Úvodné poduja�e sa uskutoční 8. apríla a následne budú realizované mnohé užitočné poduja�a. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-podporuje-potencial-slovensko-
ukrajinskeho-prihranicia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID
Od 5. apríla 10 čiernych okresov a 17 červených podľa COVID AUTOMATu. Od 5. apríla bude celé Slovensko pokračovať v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií
COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 10 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 52 okresov a v II. stupni – červenom bude 17 okresov.
Viac TU https://www.zmos.sk/od-5-aprila-10-ciernych-okresov-a-17-cervenych-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Odporúčanie pre poskytovateľov sociálnej starostlivos�. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča poskytovateľom sociálnych služieb v pobytových zariadeniach
vypracovať si vlastný návštevný poriadok. Vďaka tomu by klien� mohli prijímať návštevy v zaradeniach aj v čase pandémie. Kontakt s blízkymi je prevenciou pro� „�chej“ epidémii -
sociálnej izolácii. Viac TU https://www.zmos.sk/odporucanie-pre-poskytovatelov-socialnej-starostlivosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Info o výskyte akútnych respiračných ochorení. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej web stránke informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke
podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň. Viac TU https://www.zmos.sk/info-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni--oznam/mid/405616/.
html#m_405616

 
ŠKOLSTVO  
Zmena rozhodnu�a ministra školstva z 30. 3. 2021. Rezort školstva zverejnil 30. marca 2021 zmenu rozhodnu�a ministra z 2. marca 2021, v znení neskoršieho rozhodnu�a z 19.
marca 2021, ktorou sa predlžuje trvanie školského vyučovania v materských  školách a základných školách na prvom stupni prednostne pre de� zamestnancov s nevyhnutným
prezenčným výkonom práce zo 6. apríla na 11. apríla 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmena-rozhodnu�a-ministra-skolstva-z-30-3-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
              

PARLAMENT  
Parlament schválil právnu úpravu k vizuálnemu smogu. Národná rada Slovenskej republiky v stredu 31. marca 2021 schválila Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého cieľom je zefek�vnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov pre mestá, obce a štát
nakoľko vizuálny smog predstavuje na Slovensku dlhodobo neriešený problém. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/parlament-schvalil-pravnu-upravu-k-vizualnemu-smogu--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
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Parlament schválil zmeny v cestnom zákone. Národná rada Slovenskej republiky v stredu 31. marca 2021 schválila Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého cieľom je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a
miestnych ciest (komunikácií) možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra
2030. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-zmeny-v-cestnom-zakone--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Parlament schválil zmeny v zákone o cestnej premávke. Národná rada Slovenskej republiky v stredu 31. marca 2021 schválila Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom
je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a stá�a vozidiel v rámci tzv. objek�vnej zodpovednos� držiteľa vozidla. Viac TU
https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-zmeny-v-zakone-o-cestnej-premavke--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
MAS  
MAS: Kontrolné zoznamy k procesom kontroly verejného obstarávania. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos� Kontrolné zoznamy RO pre IROP k procesom kontroly
verejného obstarávania. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/mas-kontrolne-zoznamy-k-procesom-kontroly-verejneho-obstaravania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
MAS: Oznámenie o zmene e-mailových adries RO pre IROP. Odo dňa 31.3.2021 je potrebné všetky záležitos� predkladané zo strany MAS zasielať na nové adresy. RO pre IROP
oznamuje, že dňa 31.3.2021 došlo k zmene e-mailových adries, prostredníctvom ktorých MAS, v zmysle postupov Implementačného modelu CLLD, oficiálne komunikujú s RO pre IROP.
Viac TU https://www.zmos.sk/mas-oznamenie-o-zmene-e-mailovych-adries-ro-pre-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
MAS: Často kladené otázky na RO pre IROP. Dávame Vám do pozornos� často kladené otázky, s ktorými sa miestne akčné skupiny obracajú na Riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program. Viac TU https://www.zmos.sk/mas-casto-kladene-otazky-na-ro-pre-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
IROP: Aktualizácia č.4 harmonogramu výziev na rok 2021. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program
zverejnilo štvrtú verziu indika�vneho harmonogramu výziev na rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-aktualizacia-c-4-harmonogramu-vyziev-na-rok-2021-oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
Aktualizovaný manuál pre informovanie a komunikáciu IROP. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos� piatu aktualizáciu Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP.
Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovany-manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
NKÚ  
NKÚ: Nedostatočné programové rozpočtovanie na všetkých úrovniach verejnej správy. Národná autorita zverejnila Správu o výsledku kontroly k Strednodobému rozpočtovému
rámcu, v ktorej upozorňuje, že na všetkých úrovniach verejnej správy sú problémy s nedostatočným využívaním programového rozpočtovania. Výdavkové stropy rozpočtovania na
vládnej úrovni, či už pre celú verejnú správu alebo samotné ministerstvá neboli počas kontrolovaného obdobia (2015 – 2019) na Slovensku implementované. Viac TU
https://www.zmos.sk/nku-nedostatocne-programove-rozpoctovanie-na-vsetkych-urovniach-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
FINANCIE  
Bilancia štátneho rozpočtu – aktualizácia. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos� informáciu Ministerstva financií SR, ktoré zverejnilo aktualizované informácie k bilancii
štátneho rozpočtu. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/bilancia-statneho-rozpoctu-aktualizacia--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
MRK 
Zmena vo výzve na vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v MRK. Oznam o zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k
pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-vo-vyzve-na-vysporiadanie-majetkovo-pravnych-vztahov-k-pozemkom-v-mrk--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
KULTÚRA A KREATÍVNY PRIEMYSEL  
Výzva pre odbornú verejnosť na prihlásenie sa do Rady vlády SR pre kultúru a krea�vny priemysel. Sekretariát Rady vlády pre kultúru a krea�vny priemysel v súlade s čl.7 ods. 1
štatútu Rady vlády SR pre kultúru a krea�vny priemysel vyhlásil dňa 31. marca 2021 výzvy na prihlásenie sa do zhromaždenia na voľbu členov rady vlády Slovenskej republiky pre
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kultúru a krea�vny priemysel z radov odbornej verejnos�. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vyzva-pre-odbornu-verejnost-na-prihlasenie-sa-do-rady-vlady-sr-pre-kulturu-a-krea�vny-
priemysel--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
 
 

 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
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