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

 
ZMOS  
ZMOS začína s analýzou PPP v komunále. Združenie miest a obcí Slovenska má vytvorený expertný �m, ktorý sa
najbližších šesť mesiacov bude venovať analýze PPP z hľadiska využi�a v mestách a obciach. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/zmos-zacina-s-analyzou-ppp-v-komunale--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ZMOS – KOMUNÁLNY BAZÁR – AKTUÁLNA PONUKA SAMOSPRÁV  
Združenie miest a obcí Slovenska na tomto mieste ponúka priestor na ponuku prebytočného majetku miest, obcí a ich
organizácií iným samosprávam. V prípade záujmu nám posielajte stručnú charakteris�ku prebytočného majetku s
maximálne dvomi fotkami a prípadne aj linkom, kde sú k dispozícii ostatné relevantné informácie a rovnako aj s
kontaktnými údajmi predávajúceho subjektu. Tieto informácie prosím zasielajte na emailovú adresu
komunalnybazar@zmos.sk
Mesto Čadca ponuka bytový dom a pozemky h�ps://www.zmos.sk/mesto-cadca-ponuka-nehnutelny-majetok-formou-
obchodnej-verejnej-sutaze-oznam/mid/457960/.html#m_457960
Mesto Ilava ponuka traktory h�ps://www.zmos.sk/ponuka-mesta-ilava-na-priamy-predaj-prebytocneho-hnutelneho-
majetku-oznam/mid/457960/.html#m_457960
Obec Priekopa ponuka pouličné lampy verejného osvetlenia h�ps://www.zmos.sk/poulicne-lampy-verejneho-
osvetlenia--oznam/mid/457960/.html#m_457960
Obec Čerhov betónová garáž s dverami h�ps://www.zmos.sk/betonova-garaz-s-dverami-obec-cerhov-
oznam/mid/457960/.html#m_457960
Obec Jablonovou nad Turňou – aktualizované h�ps://www.zmos.sk/predaj-hnutelneho-majetku-jablonovou-nad-
turnou-aktualizovane-oznam/mid/457960/.html#m_457960
 
SOCIÁLNE  
Zvýšenie pandemickej nemocenskej dávky. Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automa�cky zvýši
pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného
vymeriavacieho základu. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zvysenie-pandemickej-nemocenskej-davky--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
EUROFONDY  
Zmena č.2 vo výzve na podporu prístupu k pitnej vode v MRK. Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy
zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu výzvy z
dôvodu zníženia alokácie. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmena-c-2-vo-vyzve-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-v-mrk-
-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Zmena č. 3 vo výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje
informovať žiadateľov o Zmene č. 3 výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z
dôvodu navýšenia alokácie. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmena-c-3-vo-vyzve-zameranej-na-podporu-dobudovania-
zakladnej-technickej-infrastruktury-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
SODB  
Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň. Na riziká a potenciálnych podvodníkov,
ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje
informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Šta�s�ckého úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy,
seniorov i hendikepované osoby. Kampaň na tlačovej konferencii v utorok 13. apríla 2021 predstavili minister vnútra SR
Roman Mikulec a predseda ŠÚ SR Alexander Ballek. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/na-mozne-podvody-pocas-
asistovaneho-scitania-upozorni-informacna-kampan--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
KULTÚRA  
Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2020 v oblas� kultúrneho dedičstva. Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá,
revue pre kultúrne dedičstvo Slovenského národného múzea a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky predlžuje
termín na prihlasovanie návrhov na nominácie do Výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 do 30. 4.
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2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vyzva-na-nominacie-na-vyrocne-ceny-za-rok-2020-v-oblas�-kulturneho-dedicstva--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Projekt revitalizácie zelene ortodoxného cintorína v Bra�slave. Na Slovensku sú stovky židovských cintorínov, pričom
najznámejšie z nich sa nachádzajú v Bra�slave, Dunajskej Strede, Nitre, Žiline, Prešove, Michalovciach, či Humennom.
Jeden z najväčších a najstarších židovských cintorínov je ortodoxný cintorín v Bra�slave. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/projekt-revitalizacie-zelene-ortodoxneho-cintorina-v-bra�slave--oznam/mid/405616/.
html#m_405616
 
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ  
Verejné pripomienkovanie národného projektu v oblas� informačnej a kyberne�ckej bezpečnos�. Ministerstvo
inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie Slovenskej republiky sprístupnilo na verejné pripomienkovanie
projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kyberne�ckej bezpečnos�
v podsektore VS“. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/verejne-pripomienkovanie-narodneho-projektu-v-oblas�-informacnej-
a-kyberne�ckej-bezpecnos�--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EK  
Podľa výsledkov Eurobarometra by pravidlá predvolebných kampaní mali pla�ť aj v online priestore. Európska únia sa
spustením nového Akčného plánu pre európsku demokraciu snaží o novú vlnu demokra�zácie, podporujúc hlavne
slobodné voľby, ktoré sú čím ďalej, tým viac digitalizované. Aj preto narastá dôležitosť dodržiavania demokra�ckých
zásad v online priestore. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/podla-vysledkov-eurobarometra-by-pravidla-predvolebnych-
kampani-mali-pla�t-aj-v-online-priestore--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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