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

 
ZMOS  
Komuniké z 11. rokovania Predsedníctva ZMOS. V poradí 11. rokovanie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo za účas� podpredsedu
NKÚ SR Ľubomíra Andrassyho k problema�ke majetku obcí a šéfa �mu pre stavebnú legisla�vu Mar�na Chrena. Okrem týchto tém sa
členovia predsedníctva venovali aj ekonomike, či eurofondom. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/komunike-z-11-rokovania-
predsednictva-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ZMOS ponúka seminár k práci s dátami v samospráve. Združenie miest a obcí Slovenska ponúka seminár, ktorý sa venuje prínosu
práce s dátami pre mestá a obce. Jeho súčasťou budú konkrétne príklady zo samospráv, čo zvyšuje výpovednú hodnotu poduja�a. Viac
TU https://www.zmos.sk/zmos-ponuka-seminar-k-praci-s-datami-v-samosprave--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Výstupy zo seminára: Nástroje verejného obstarávania inovácií. Združenie miest a obcí Slovenska tento týždeň organizovalo seminár
venovaný nástrojom verejného obstarávania inovácií. Viac TU https://www.zmos.sk/vystupy-zo-seminara-nastroje-verejneho-
obstaravania-inovacii--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ZASIELKOVŇA – PARTNER ZMOS  
Ako získať Zásielkovňu pre svoju obec? Združenie miest a obcí Slovenska začalo spolupracovať so slovenskou spoločnosťou
Zásielkovňa, ktorej výdajné boxy tzv. Z-BOXY môžu byť pre vašich obyvateľov dostupnejšou alterna�vou pošty. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/ako-ziskat-zasielkovnu-pre-svoju-obec--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID  
Nové pravidlá Covid automatu od 29. apríla. Vláda predĺžila núdzový stav o ďalších 30 dní, teda až do uplynu�a 28. mája 2021. Zákaz
večerného vychádzania sa predlžuje o hodinu a teda od 29. apríla 2021 pla� až po 21. hodine. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/nove-
pravidla-covid-automatu-od-29-aprila--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Špeciálny Covid semafor pre kultúrne poduja�a. Vláda v stredu 28. apríla 2021 schválila Návrh semaforu pre kultúrne poduja�a
vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych poduja�ach, ktorý nadväzuje na všeobecný
COVID automat, ktorý sa naň odvoláva. Viac TU https://www.zmos.sk/specialny-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
VLÁDA  
Informácia z rokovania vlády. V stredu 28. apríla sa na Úrade vlády uskutočnilo rokovanie vlády, na ktorom schválili nasledovné
materiály. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady--oznam-3/mid/405616/.html#m_405616

 
MINISTERSTVO VNÚTRA A POLÍCIA  
Končí zbraňová amnes�a. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho webu informuje, že 30. apríla končí zbraňová amnes�a,
teda obdobie, v ktorom mohli občania odovzdať nelegálne držané zbrane bez pos�hu. Viac TU https://www.zmos.sk/konci-
zbranova-amnestia--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616
 
Pozor na podvodné prevody peňazí. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos� informáciu Úradu kriminálnej polície
Prezídia Policajného zboru, ktorý sa okrem iného zaoberá aj vyhodnocovaním trestnej činnos� a úrovne bezpečnostnej situácie v
Slovenskej republike. V tejto súvislos� bola hodnotená i trestná činnosť v oblas� podvodov, konkrétne trestná činnosť nazývaná ako
CEO podvody, falošné prevody peňazí. Viac TU https://www.zmos.sk/pozor-na-podvodne-prevody-penazi--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
SMART AGENDA  
Videozáznam konferencie: Ako na mestský parkovací systém. Slovenská IT spoločnosť PosAm spolu s odborníkmi na parkovaciu
poli�ku priniesla online konferenciu pre samosprávy na tému efek�vneho parkovania a mestského parkovacieho systému. Jej záznam
si môžete pozrieť aj vy. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/videozaznam-konferencie-ako-na-mestsky-parkovaci-system--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Inšpirujme sa u najlepších v budovaní inteligentných miest. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie SR
zorganizovalo v spolupráci s Business Finland webinár za účas� slovenských aj �nskych expertov pre oblasť budovania inteligentných
miest a regiónov. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujme-sa-u-najlepsich-v-budovani-inteligentnych-miest--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
              
SOCIÁLNE  
Hodina pre seniora – darujme čas seniorom, darujeme radosť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začalo spolupracovať s
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o. z. Pre seniora na projekte „Hodina pre seniora“. Ide o ak�vitu pre klientov v dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach
sociálnych služieb. Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu koronavírusu na rok zastavil. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/hodina-pre-seniora-darujme-cas-seniorom-darujeme-radost--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
CESTOVNÝ RUCH  
Krajiny V4 sa dohodli na spoločnej podpore turizmu. Štátni tajomníci zodpovední za oblasť cestovného ruchu v krajinách V4 s
účasťou štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR Kataríny Brunckovej a generálneho riaditeľa agentúry SLOVAKIA
TRAVEL Václava Miku sa dohodli na spoločnej podpore cestovného ruchu. Štáty V4 budú cestovný ruch v zahraničí spoločne
propagovať pod značkou ,,Discover Central Europe”. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/krajiny-v4-sa-dohodli-na-spolocnej-podpore-
turizmu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
KULTÚRA  
Konferencia Pla�ormy pre kultúrny a krea�vny priemysel. Prvá konferencia Pla�ormy pre kultúrny a krea�vny priemysel (pla�orma)
sa uskutoční už koncom tohto týždňa. Ministerstvo kultúry vo štvrtok, 29.4.2021,  prinesie od 9:00 hod. zaujímavý program venovaný
téme strategickej podpory KKP na úrovni rezortov a samospráv. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/konferencia-pla�ormy-pre-kulturny-a-
krea�vny-priemysel--oznam/mid/405616/.html#m_405616  
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