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VEC: Aktuálne informácie (25).

 

1./ Zoznam schválených/neschválených žiadostí o dotáciu na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí pre rok 2021:

 

Na stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky bol zverejnený Zoznam schválených
žiadostí, ako aj Zoznam žiadosti, ktorým nebola pridelená dotácia na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí pre rok 2021.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
obcí (https://bit.ly/3bkTY8z)

- Zoznam žiadosti, ktorým nebola pridelená dotácia na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí (https://bit.ly/2SDvAsh)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3hfpkkZ

 

2./ Podpora žiakov aj škôl. Ministerstvo pošle na rozvojové projekty ďalšie štyri milióny
eur:

 

Vyučovanie žiakov, ktorí chcú dobehnúť zameškané učivo z obdobia dištančnej výučby môže
pokračovať aj v prázdninových mesiacoch. Ministerstvo školstva už druhý rok po sebe pošle školám
peniaze na program letných škôl – 422 500 eur. Navyše, rezort školstva uvoľňuje 3,5 milióna eur na
modernejšie školy.

 

Letné školy

 

https://bit.ly/3bkTY8z
https://bit.ly/2SDvAsh
https://bit.ly/3hfpkkZ


Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27.
augusta 2021. „Chceme, aby fungovali aj ako príprava na nový školský rok, ako miesto, kde si žiaci
upevnia poznatky, možno hravou, inovatívnou formou,“ zdôraznil minister školstva Branislav
Gröhling. Letná škola však nebude fungovať ako „tábor“, ale ako miesto, kde sa žiaci budú vzdelávať
a získavať nové poznatky. Vlani sa do programu zapojilo 244 škôl. Tento rok je rezort školstva opäť
pripravený navýšiť alokovanú sumu v prípade zvýšeného záujmu o účasť v programe.

 

Letné školy sú opäť dobrovoľné – pre školy aj pre žiakov. Prihlásiť sa môže každá škola, rezort sa
bude prioritne zameriavať na skupiny žiakov, ktoré najviac potrebujú pomoc a upevnenie poznatkov.
„Verím, že sa zapojí čo najviac škôl a takouto formou pomôžeme nielen deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ale aj deťom slobodných rodičov, rodičov pracujúcich v nemocniciach a
inej kritickej infraštruktúre, deťom samoživiteľov, ale aj deťom, ktoré si jednoducho chcú zopakovať
učivo a pripraviť sa na nový školský rok,“ dodal šéf rezortu školstva.

 

Okrem základných škôl sa tento rok môžu prihlásiť do programu aj stredné odborné školy. Svojim
žiakom tak budú môcť ponúknuť dodatočný priestor na praktickú výučbu, ktorá mohla počas
pandemických obmedzení prebiehať v režime malých skupín 5+1, prípadne u zamestnávateľov.

 

Školy môžu žiadať o preplatenie každého týždňa letnej školy, pričom odmena je vyššia ako vlani. Za
krátky týždeň (5 hodín denne od pondelka do piatka) ministerstvo zaplatí 600 eur, za dlhý
týždeň (6 až 8 hodín denne od pondelka do piatka), ministerstvo pošle tisíc eur. Peniaze môže
škola použiť na zaplatenie ľudí, ktorí sa budú žiakom venovať, učebných pomôcok a tiež na stravu a
dopravu pre žiakov. Suma sa bude odvíjať od počtu žiakov na škole, maximálna suma pre
najväčšie školy bude 8000 eur.

 

Vzdelávacie aktivity môže škola realizovať sama, ale aj v spolupráci s neziskovým sektorom či
komunitnými centrami. Ministerstvo opäť pripravilo program s minimálnymi požiadavkami na
administratívu. Bližšie informácie ako aj text výzvy nájdu školy či rodičia na webe
ministerstva školstva budúci týždeň.

 

Modernejšia škola

 

Šéf rezortu Branislav Gröhling súčasne ohlásil ďalší krok svojho zámeru obnoviť interiéry škôl, aby
predstavovali pre žiakov atraktívnejšie prostredie na výučbu, ale aj voľnočasové aktivity.

 

„Našim cieľom je modernizovať priestory škôl, tak aby sme na školách podporili inovatívne prístupy k
výučbe, ako je tímová práca či skupinové riešenie problémov,“ uviedol šéf rezortu školstva. Dodal, že
s týmito zmenami sú úzko prepojené zmeny v učive, na ktorých rezort pracuje, ale aj zmeny vo
vzdelávaní učiteľov, na ktoré je vyčlenený samostatný obnos financií v Pláne obnovy.

 

Ministerstvo školstva od budúceho týždňa spúšťa projekt Modernejšia škola. Zriaďovatelia môžu
požiadať ministerstvo o príspevok 30-tisíc eur na modernizáciu vnútorných priestorov svojich škôl.
Ide o modernizáciu tried, vytvorenie oddychových zón v triedach či modernizáciu spoločných
priestorov. Celkovo plánuje rezort v prvej pilotnej fáze podporiť do dvesto škôl za celkovo
3,5 milióna eur.

 



Zriaďovatelia sa pri plánovaní modernizačných úprav môžu inšpirovať vzorovými triedami, ktoré
ministerstvo vytvorilo v priestoroch modelovej školy v Bratislave na Tomášikovej ulici. Príspevok je
určený pre základné školy, stredné školy a spojené školy. Žiadosti je možné zasielať
elektronicky do 31. mája 2021. Bližšie informácie nájdete vo výzve k projektu Modernejšia
škola:

https://bit.ly/2Rb93Ts

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3w0Z81I

 

3./ Pomôžme pamiatkam, aby sa zachovali aj v našej pamäti (Nadácia VÚB):

 

Nadácia VÚB vyhlasuje 12. ročník hlasovacej súťaže Poklady Slovenska. Pomôže tak kultúrnym
pamiatkam sumou 30 000 eur, aby sa zachovali aj v našej pamäti.

 

Na Slovensku máme pamiatky, o ktorých hovorí celý svet. Tie sú však častokrát v neutešenom stave.
Nadácii VÚB záleží na ochrane a zachovávaní našich kultúrnych pokladov a vie, že slovenské
pamiatky nie sú ľahostajné ani obyvateľom Slovenska. Preto Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje súťaž
Poklady Slovenska. Prostredníctvom nej chce nielen poukázať na alarmujúci stav niektorých vzácnych
pamiatok, ale pomôcť znova priviesť k životu skvosty slovenského umenia a kultúrneho dedičstva a
hlavne poskytnúť konkrétnu pomoc a finančné prostriedky. O tom, ktorá pamiatka získa financie na
svoju obnovu či reštaurovanie, rozhoduje verejnosť v on-line hlasovaní.

 

Prihlasovať (resp. zasielať tipy) a následne hlasovať možno o rôznych pamiatkach: nehnuteľných
(architektonické objekty a budovy - napríklad kaplnka, alebo ich časť - konkrétna miestnosť alebo
niečo v nej, napríklad freska, sieň paláca a pod.) a hnuteľných (umelecké diela – napr. vzácny obraz
alebo socha, zbierka muzeálnych exponátov, iné umelecké artefakty.

 

Tipy na poklady, ktoré by ľudia radi videli znovuzrodené, budeme zbierať na stránke:
www.nadaciavub.sk/poklady

 

Do následného on-line hlasovania vyberú odborníci 9 diel, ktoré budú bojovať o priazeň verejnosti. Tá
má príležitosť svojím hlasom rozhodnúť, ktorý z 9 pokladov Slovenska bude zreštaurovaný vďaka
grantu až do výšky 30 000 eur.

 

Hlasovacia súťaž

Nadácia VÚB vyhlasuje nový ročník súťaže Poklady Slovenska. O tom, ktorá pamiatka získa finančné
prostriedky na svoju obnovu a reštaurovanie, sa rozhoduje nasledovne:

 

1.   zasielanie tipov – na zaradenie pamiatok do hlasovania (verejnosť laická, odborníci, majitelia
pamiatok- objektov-artefaktov)

2.   hlasovanie – rozhodne o 1 víťazovi, ktorý získa finančné prostriedky na reštaurovanie – do 30
000 eur.

https://bit.ly/2Rb93Ts
https://bit.ly/3w0Z81I
http://www.nadaciavub.sk/poklady


 

Mechanizmus súťaže:

1.   ľudia/verejnosť (laická i odborná) zašle tip na pamiatku, ktorú by radi videli znovuzrodenú,

2.   tipy/návrhy sa zasielajú online – cez stránku https://www.nadaciavub.sk/poklady/,

3.   do on-line hlasovania vyberie odborná komisia 9 diel, ktoré budú v záverečnom hlasovaní
bojovať o priazeň verejnosti,

4.   ľudia svojím hlasom rozhodnú, ktorý 1 z 9 pokladov Slovenska bude zreštaurovaný vďaka
grantu od Nadácie VÚB.

 

Základné kritériá na zaradenie pamiatky do hlasovania:

- Objekt/umelecké dielo stredného typu (t.j. nie veľké objekty vyžadujúce niekoľkoročné a finančne
veľmi náročné práce),

- Významnosť pamiatky, historický kontext (vhodné sú národné kultúrne pamiatky, pamiatky
UNESCO i menšie významné a vzácne diela),

- Ucelenosť (diela, zbierky, objektu alebo jeho časti),

- Odhad nákladov na obnovu/reštaurovanie (musí sa zmestiť do limitu alebo byť dofinancovaná
majiteľom pamiatky),

- Možnosť prezentovať výsledky obnovy/reštaurovania v určenom termíne,

- Dôležitosť obnovenia pamiatky pre obec/komunitu,

- Pamiatka nesmie byť v súkromnom vlastníctve.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.nadaciavub.sk/poklady/.

 

1.   kolo – prijímanie tipov a návrhov verejnosti – 3. máj – 16. máj 2021

2.   kolo – hlasovanie – 1. jún – 15. jún 2021

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3hcgF2J

 

4./ Pozor všetkým priaznivcom cezhraničných projektov! Chystá sa nová výzva!:

 

Pozor všetkým priaznivcom cezhraničných projektov!

 

Chystá sa nová výzva zameraná na cezhraničné projekty v oblasti: Zvýšenie atraktívnosti
kultúrneho a prírodného dedičstva v česko-slovenskom prihraniční! Výzva bude vyhlásená v
mesiaci Jún 2021. Je to príležitosť pre rozvoj potenciálu prihraničného územia a väčšej prepojenosti
prírodných a kultúrnych krás!

 

https://www.nadaciavub.sk/poklady/
https://www.nadaciavub.sk/poklady/
https://bit.ly/3hcgF2J


Pozor, k žiadosti bude potrebné predložiť aj všetky potrebné povolenia (vrátane dokladu povoľujúceho
prevedenie stavby, napr. právoplatné stavebné povolenie) a vysporiadania majetkovo-právnych
vzťahov, preto odporúčame neváhať a začať s prípravou všetkých potrebných dokladov.

 

Všetky informácie k samotnej výzve, k seminárom pre žiadateľov, ktoré sa plánujú organizovať, ako
aj ostatné podstatné informácie, budú zverejnené na webe/FB – sledujte nás!

 

Zároveň je k dispozícii e-mail pre infoservis (infoservis@vicepremier.gov.sk), kde je možné zasielať
otázky, prípadne dohodnúť si konzultáciu.

 

Tešíme sa na ďalšie pekné projekty!

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3uBuETy

 

5./ Oznam! (Environmentálny fond):

 

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2021,

 

dňa 03. 05. 2021 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na
rok 2021 v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ v oblasti L.: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť).

 

Požadované prílohy zasielajte do 17. 05. 2021 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania
uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

 

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné
preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následne urýchlené doručenie požadovaných príloh.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-05052021

 

6./ Európska komisia spúšťa na Slovensku 12 nových centier EUROPE DIRECT, aby oslovila
ľudí v každom kúte krajiny:

 

Od dnešného dňa začne fungovať nová generácia približne 424 centier EUROPE DIRECT v celej EÚ.
Na Slovensku ich bude 12.

mailto:infoservis@vicepremier.gov.sk
https://bit.ly/3uBuETy
mailto:dotacie@envirofond.sk
http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_oznam-05052021


 

Tieto centrá prinesú Európsku úniu, jej politiky a hodnoty do všetkých kútov Európy a takisto
vytvoria dôležité prepojenie medzi inštitúciami EÚ a občanmi, pomôžu vysvetliť, ako Európa bojuje
proti pandémii COVIDu-19, podporuje obnovu prostredníctvom nástroja NextGenerationEU a rieši
ekologickú a digitálnu transformáciu.

 

„Sme veľmi radi, že na Slovensku bude v novom období fungovať 12 centier: v Senici, Komárne,
Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote, Žiline, Žilinskom kraji,
Poprade, Prešove a Košiciach. Obzvlášť sa teším, že nám pribudli tri nové centrá, v Rimavskej
Sobote, Banskej Bystrici a v Žilinskom kraji. EDčka, ako im familiárne hovoríme, sú významnou
súčasťou práce Zastúpenia a plnia nenahraditeľnú úlohu pri našej komunikácii s občanmi. Tešíme sa
na vzájomnú spoluprácu a spoločné podujatia, ktoré určite usporiadame v každom kúte Slovenska, či
už virtuálne, a keď to pandemická situácia dovolí, aj na živo,“ uviedol v tejto súvislosti Ladislav Miko,
vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

 

Nová sieť centier EUROPE DIRECT bude poskytovať včasné a objektívne informácie o európskych
záležitostiach, ale bude sa usilovať aj o spoluprácu s občanmi, pokiaľ ide o stav a budúcnosť
Európskej únie. Úloha a mandát centier EUROPE DIRECT sa v porovnaní s predchádzajúcimi
generáciami zmodernizovali. Nová generácia zorganizuje dialógy s občanmi a celý rad
participatívnych podujatí, napríklad v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, a prispeje k rozvoju
európskej verejnej sféry. Tieto centrá ponúknu miestnym médiám relevantný obsah o politikách a
prioritách EÚ a zapoja ich do svojich činností, aby pomohli Komisii sledovať miestne horúce témy
spojené s politikami EÚ. Nové centrá budú podporovať aj aktívne európske občianstvo na školách a
skoordinujú sa s ostatnými sieťami EÚ v regiónoch, čím sa zabezpečí ľahší prístup pre občanov,
organizácie a podniky.

 

Od 1. mája 2021 nájdete najbližšie centrum EUROPE DIRECT na interaktívnej mape na stránke
www.edcentra.eu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://ec.europa.eu/slovakia/news/12_novych_europe_direct_centier_sk

 

7./ Z programu Ekoobec podporíme 12 projektov. Zamerané sú na rozvoj cyklodopravy:

 

Na Slovensku pribudne nová regionálna cyklotrasa, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, kilometre
nového značenia aj bezplatná požičovňa pre tých, ktorí si cyklistiku nemôžu bežne dovoliť. Vďaka
grantu z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis bude mať kvalitnejšiu
cyklodopravu 12 slovenských miest a obcí.

 

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil v marci grantovú výzvu Ekoobec 2021.
Cyklistika ako šport, či už rekreačný alebo profesionálny, je na Slovensku dlhodobo populárna. Na
tento fakt zareagovala aj spoločnosť Slovenské elektrárne a každoročný grantový program tentoraz
zacielila na rozvoj cyklistickej dopravy v regiónoch, kde pôsobia jej pobočky.

 

Do výzvy sa prihlásilo spolu 48 projektov, z toho bolo 44 oprávnených žiadateľov. Odborná porota z
nich vybrala 12 najlepších. Celková prerozdelená suma dosahuje 80-tisíc eur.

http://www.edcentra.eu/
https://ec.europa.eu/slovakia/news/12_novych_europe_direct_centier_sk


 

„Každý jeden projekt prešiel veľmi starostlivým procesom hodnotenia. Dvanástim najlepším
gratulujeme. Sme radi, že úspešným žiadateľom pomôžeme napríklad s projektovou dokumentáciou,
osadením servisných či nabíjacích staníc pre bicykle a e-biky, ale aj s dobudovaním cyklotrás a tiež s
úžitkovou výsadbou popri už existujúcich trasách,“ povedala Oľga Baková, manažérka Slovenských
elektrární pre komunikáciu a udržateľný rozvoj.

 

Nová cyklotrasa v Štiavnických vrchoch

 

Novinky čakajú napríklad okolie mesta Tlmače a obce Rybník. Lokalita ponúka pekné výhľady z
vinohradov na okolitú krajinu či lesné prostredie Štiavnických vrchov, no naokolo sa zatiaľ
nenachádza žiadna nosná cyklotrasa. Vďaka grantu sa však vybudujú cyklocesty, ktoré prepoja štyri
susedné obce, a to Tlmače, Rybník, Čajkov a Novú dedinu. Okrem ciest v celkovej dĺžke 17,5 km,
pribudne aj cykloturistické značenie a oddychové zóny.

 

Vznikne nová alej s 200 stromami

 

Občianske združenie Ďarmoty bolo pri vzniku cyklotrasy Nitra – Vráble a teraz úsek ďalej zveľaďuje.
Vďaka podpore z grantovej výzvy Ekoobec 2021 vysadia v lokalite dobrovoľníci zo združenia alej
starých krajových odrôd ovocných stromov a pripomenú tak vinohradnícku tradíciu územia. Spolu
pôjde o 200 stromov, okolo ktorých prejde ročne 30-tisíc cyklistov. Združenie by v budúcnosti chcelo
tiež spracovávať ovocie v ekologickej sušiarni.

 

Na bicykel bezplatne

 

Ďalší nápad, ktorý získal podporu, je projekt občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a
rozvoj mládeže. Združenie už prevádzkuje v spolupráci s mestom Trstená požičovňu bicyklov a
elektrobicyklov. Plánuje ju však rozšíriť tak, aby si bicykle a ďalšie príslušenstvo mohli požičať aj
ľudia, ktorým zdravotné alebo ekonomické prekážky aktuálne bránia využívať možnosti cyklotrás v
Trstenej. Požičovňa bude bezplatná, záujemcovia zaplatia iba vratnú zálohu.

 

Nová rozhľadňa

 

Nový projekt zrealizujú rovnako v Maduniciach neďaleko Hlohovca. Okolím obce prechádza viacero
cyklotrás a na mieste, kde sa križujú, vznikol v minulosti umelý kopec. Aby z neho mali turisti ešte
lepší výhľad, chce na ňom obec vybudovať rozhľadňu. Pod kopcom sa tiež osadia stojany na bicykle.

 

Prospešných pre komunitu bude i ďalších 8 projektov, ktoré získali podporu programu. V Humennom
tak napríklad pribudne značenie na viac ako 34 km cyklotrás, Trenčianske Teplice zase dostanú
nabíjaciu stanicu a cyklistické stojany. Do požičovne v obci Žabokreky pri Martine prikúpia vďaka
programu Ekoobec e-biky, ktoré využijú najmä starší občania.

 

„Logická nadväznosť jednotlivých prvkov cyklotrás s oddychovým zázemím alebo s technickou
podporou v prípade poruchy bicykla, zvyšuje úroveň služieb pre cyklistov, čím stúpa jej atraktivita.
Cyklistika nie je len prostriedkom na rekreáciu, ale každodennou alternatívou motorovej dopravy a



tomu by sa mali prispôsobovať územné plány jednotlivých miest a obcí,“ tvrdí Peter Drozdík, jeden z
hodnotiteľov podaných projektov a zástupca občianskeho združenia Cyklo Zvolen.

 

Zoznam všetkých schválených projektov nájdete na tomto linku:

https://bit.ly/33AG5ic

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3f4SVuM

 

8./ Výsledky - Grantový program Športuj aj Ty! (Nadácia SPP):

 

Výsledky programu sú už známe.

 

Dokument na stiahnutie:

- Aktuálny zoznam podporených projektov v grantovom programe Športuj aj Ty!
(https://bit.ly/3bi5AJz)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.nadaciaspp.sk/sk/grantovy-program-sportuj-aj-ty/296

 

9./ Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2021 má svojich víťazov! (Nadácia
Kia Motors Slovakia):

 

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí 25 dobrovoľníckych projektov, ktoré prepoja angažovaných
zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s aktivitami na podporu miestnych komunít v žilinskom
regióne.

 

O podporu v grantovom programe Dobrovoľníctvo 2021 sa uchádzalo 51 organizácií. Zo 46
projektových návrhov, ktoré splnili formálne kritéria výzvy, bolo dňa 15. apríla 2021, za účasti 6
zamestnancov Kia Slovakia, vylosovaných 25 projektov v celkovej hodnote 24 909,57 eur. Zo
získaných finančných prostriedkov bude financované materiálne a technické zabezpečenie projektov
rozličného charakteru.

 

Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe Dobrovoľníctvo 2021
Nadácie Kia Motors Slovakia:

 

- Obec Trebostovo - Revitalizácia zelene v areáli MŠ Trebostovo

- Obec Príbovce - Oddychová zelená zóna

- Futbalový klub TJ Kysučan Ochodnica - Rekonštrukcia interiérových priestorov

https://bit.ly/33AG5ic
https://bit.ly/3f4SVuM
https://bit.ly/3bi5AJz
https://www.nadaciaspp.sk/sk/grantovy-program-sportuj-aj-ty/296


- Základná škola s materskou školou, Rosina 624 - Senzomotorické aktivity MŠ Rosina

- Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina - Pomáhaj s Helfim

- REFLEX Žilina - Ekologická zelená stena

- Občania obci - obec občanom Farebná a čistá obec Necpaly

- BENETRIX, n.o. - Záujmy ktoré spájajú generácie

- Obec Lúčky - Čítame knihy, aby sme zistili, kým sme

- TJ Zbyňov - Ochranné siete na futbalové ihrisko

- Športový klub Tvrdošín - Oddychová zóna pre malých futbalistov

- Združenie na záchranu Starého hradu – castrum Warna - Schodisko na Starom hrade

- HBC PANTHERS - Priestor pre každého

- Obec Turčianska Štiavnička - Ako sa stať pestovateľom

- Domov vďaky - Jar v záhrade

- Rovnováha - Online tvorivé dielničky pre deti z náhradných rodín

- Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v Rudine - Revitalizácia školského areálu
v Základnej škole Rudina

- Obec Veľká Čierna - Záhrada plná zmyslových podnetov

- Občianske združenie “Zvedavá včielka” - Hojdací mostík pre zvedavé deti

- Súkromná základná umelecká škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin - Revitalizácia školského átria a jeho
adaptácia na multifunkčný, relaxačný, tvorivý a výstavný priestor

- KERIC - Lavička si hľadá kamošku

- Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá - Oddychovo-relaxačná zóna v SŠ Belá

- Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie - Obnova zanedbaného športovo -kultúrneho areálu

- Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec - Poďme sa vzdelávať vonku

- Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215 - Zelený plot

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.nadaciakia.sk/#news-detail-1289

 

10./ Informácia pre žiadateľov zo 6. zasadnutia Regionálneho výboru v rámci projektu
„Fond malých projektů“:

 

Dňa 31.3.2021 sa formou virtuálneho on-line zasadnutia uskutočnilo 6. zasadnutie Regionálneho
výboru v rámci projektu „Fond malých projektů“, Program INTERREG V-A Slovenská republika –
Česká republika. Predmetom rokovania bolo schvaľovanie žiadostí o NFP na malé projekty k výzve
6/FMP/6c/I,N. Správcovi HCP ŽSK bolo spolu predložených 43 žiadostí o NFP, z ktorých RV FMP
schválil 25 malých projektov. Výsledky RV FMP nájdete tu:

 

Kód výzvy 6/FMP/6c/I,N:

https://www.google.com/maps/search/Rosina+624?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Ul.+Aurela+Stodolu+60,+Martin?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Andreja+Ba%C5%BE%C3%ADka+20,+Zuberec?entry=gmail&source=g
https://www.nadaciakia.sk/#news-detail-1289


- Zoznam schválených MP 6c (https://bit.ly/3tyARhF)

- Zoznam schválených MP s podmienkou (https://bit.ly/3vZTI75)

- Zoznam zamietnutých MP (https://bit.ly/33vqYXp)

- Zoznam MP vyradených po AO (https://bit.ly/3tAPXmW)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/33Awt76

 

11./ O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet slovenských obcí:

 

Súťaž Dedina roka má za sebou viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Aktuálny, 11. ročník, priniesol viacero
organizačných noviniek, čo sa stretlo s mimoriadnym záujmom. O titul Dedina roka 2021 bude
súťažiť historicky najviac, až 29 slovenských dedín: Beckov, Blatnica, Budkovce, Buzica, Cigeľ,
Dlhé Klčovo, Haláčovce, Halič, Hertník, Kapušany, Kladzany, Kláštor pod Znievom,
Kocurany, Kolíňany, Lom nad Rimavicou, Ľubeľa, Lúčka, Priepasné, Pukanec, Radava,
Sedliská, Štiavnické Bane, Stebník, Šumiac, Tuhár, Veľaty, Veličná, Veľké Chlievany a
Vinosady.

 

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja, historicky najvyšší záujem obcí v tejto súťaži
potvrdzuje, že rozvoj vidieka a starostlivosť o vidiecke životné prostredie získava dôležitosť.
„Samosprávy majú možnosť zviditeľniť svoj domov, nadviazať nové kontakty, vymieňať si skúsenosti,
či hľadať inšpiráciu na ďalší rast. Živý a zdravý vidiek v kombinácii s trvalo udržateľným rozvojom sú
jedinečnou príležitosťou, ako podporiť zelený reštart Slovenska,“ zdôraznil minister Budaj.

 

Obce teraz čaká to najdôležitejšie, zostaviť nápaditý a originálny program, ktorý predvedú členom
Národnej hodnotiacej komisie. Jeho súčasťou bude prezentácia úspechov dediny, jej výnimočnosť,
kultúra, tvorivosť, respektíve tradície obyvateľov. Komisiu budú zaujímať aj inovatívne projekty,
zamerané na proces starostlivosti o vidiecke životné prostredie, ktoré pomáhajú obci napredovať a
rásť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej
agentúry životného prostredia, ktorá je hlavným organizátorom súťaže ozrejmil najbližšie kroky.
Podľa jeho slov sa v najbližších dňoch pripravuje prvé stretnutie Národnej hodnotiacej komisie, kde
sa zostaví harmonogram hodnotenia obcí. „O víťazstvo budú bojovať obce až zo 7 krajov Slovenska,
počas leta navštívime rozmanité územie, kde sa oboznámime s úspešnými postupmi pri obnove
vidieka,“ podčiarkol generálny riaditeľ Maco.

 

Účasťou v Dedine roka obce nesúťažia len o titul a ocenenia v siedmich čiastkových kategóriách, ale
aj o vecné ceny a finančné výhry. Prostriedky, viazané na realizáciu projektov pre podporu ich
rozvoja, poskytne hlavný partner súťaže, a tým je COOP Jednota Slovensko, s. d. Vidiek podľa slov
generálneho riaditeľa Jána Bilinského predstavitelia podniku vnímajú ako významnú súčasť nášho
kultúrneho a historického dedičstva. „Pre našu maloobchodnú sieť je pôsobenie v malých či väčších
obciach prirodzené, rovnako aj podieľanie sa na ich zveľaďovaní. Dedina roka je zmysluplný projekt,
ktorý obciam poskytuje výbornú príležitosť zviditeľniť sa a získať finančný grant pre svoj ďalší rozvoj.
Zároveň spája občanov v prospech dobrej veci, a preto ma teší, že COOP Jednota je jeho dlhodobou
súčasťou. Verím, že zúčastnené subjekty budú inšpiráciou aj pre ďalšie obce“, doplnil.

 

Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného
prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Víťazná obec bude

https://bit.ly/3tyARhF
https://bit.ly/3vZTI75
https://bit.ly/33vqYXp
https://bit.ly/3tAPXmW
https://bit.ly/33Awt76


reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Podrobnejšie informácie o Dedine
roka 2021 sú zverejnené na webovej stránke www.dedinaroka.sk.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3tD45Mt

 

12./ Vicepremiérka Remišová predstavila priority pre eurofondy na roky 2021 – 2027:
Investície do vedy, vzdelania a životného prostredia sú veľkou šancou pre Slovensko:

 

Jasný investičný plán pre Slovensko je pripravený. Ministerka investícií Veronika Remišová
predstavila návrh priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej budeme v programovom období 2021 –
2027 čerpať takmer 13 miliárd eur z eurofondov. Plánované investície sú rozdelené do oblastí podľa
piatich cieľov politiky súdržnosti.

 

„Partnerská dohoda je strategický plán, podľa ktorého bude Slovensko investovať eurofondy v
nasledujúcom období. Príprave jej textu sme venovali veľkú pozornosť, priority sme konzultovali s
jednotlivými ministerstvami, samosprávami, akademickou obcou, desiatkami mimovládnych a
neziskových organizácií. Dokonca sme k nej zorganizovali historicky prvú Národnú konzultáciu. Návrh
Partnerskej dohody je výsledkom mesiacov náročných rokovaní a stoviek stretnutí. Určili sme
prioritné oblasti, do ktorých Slovensko potrebuje investovať, aby držalo krok s najvyspelejšími
krajinami, aby ľudia u nás mali európsku kvalitu života a žili v zdravom prostredí,“ povedala
vicepremiérka Remišová po rokovaní Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorá sa
skladá z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov. Predstavitelia
samospráv zo ZMOS, ÚMS a SK8, ako aj ostatní partneri vrátane Klubu 500, ocenili kvalitnú prípravu
dokumentu zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a vyjadrili mu
podporu. Práve Remišovej rezort bude v novom programovom období gestorom Európskych
štrukturálnych a investičných fondov.

 

Investičné priority Partnerskej dohody sú rozdelené do piatich cieľov európskej politiky súdržnosti
(príklady):

 

Inovatívne Slovensko (Inteligentnejšia Európa)

- veda a výskum, digitálna a dátová ekonomika, inteligentné mestá a regióny, ultrarýchle pripojenie
pre všetky domácnosti

 

Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Zelenšia Európa)

- energetická efektívnosť, zníženie emisií skleníkových plynov, inteligentné energetické systémy,
adaptácia na zmeny klímy, udržateľné hospodárenie s vodou, ochrana prírody a biodiverzity, mestská
mobilita vrátane cyklodopravy

 

Mobilita, doprava a prepojenosť (Prepojenejšia Európa)

- budovanie európskych koridorov TEN-T, dobudovanie diaľnic D1 a D3, rýchlostné cesty, železničná a
vodná infraštruktúra, cesty I., II. a III triedy, regionálna železničná doprava

 

http://www.dedinaroka.sk/
https://bit.ly/3tD45Mt


Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (Sociálnejšia Európa)

- podpora zamestnanosti, rodovo vyvážený trh práce, kvalita a účinnosť vzdelávania, celoživotné
vzdelávanie, školská infraštruktúra, sociálne služby a zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť, sociálne
inovácie

 

Kvalitný život v regiónoch (Európa bližšie k občanom)

- kvalita verejných služieb, bezpečnosť, pohybové a voľnočasové aktivity, ochrana a obnova
kultúrneho dedičstva, udržateľný cestovný ruch

 

„Na to aby sa Slovensko zaradilo medzi najvyspelejšie a prosperujúce krajiny, potrebuje dobudovať
cestné a železničné koridory, aby sme mali rýchle a bezproblémové spojenie s okolitými štátmi.“
uviedla ďalej ministerka investícií.

 

„Tiež sa potrebujeme vysporiadať s ekologickými záťažami, ktoré sme zdedili z minulosti, a na to
treba stovky miliónov eur. Iba v čistom životnom prostredí sa bude žiť ľuďom lepšie.“

 

Medzi kľúčové priority Partnerskej dohody patrí oblasť vedy a výskumu. „Slovensko má obrovský
potenciál pre vedu a výskum, a preto navrhujeme významne podporiť inovácie hodné 21, storočia.
Potrebujeme investovať do budúcnosti našich detí a kvalitné vzdelanie je v tomto smere prvoradým
kľúčom úspechu. Doba sa mení a s ňou aj pracovný trh a my musíme byť na to pripravení. V
dohľadnej budúcnosti mnohé profesie zaniknú, ľudia si už nevystačia po celý život s jedinou
kvalifikáciou, a preto eurofondy nasmerujeme aj na celoživotné vzdelávanie,“ vysvetlila Remišová.

 

Súčasťou návrhu Partnerskej dohody je rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivé fondy:

 

- Európsky fond regionálneho rozvoja: 7,3 miliardy eur

- Európsky sociálny fond: 2,16 miliardy eur

- Kohézny fond: 2,66 miliardy

- Fond pre spravodlivú transformáciu: 459 miliónov eur

- Programy Interreg: 223 miliónov eur

- Európsky námorný, rybársky a akvakultúry fond: 15 miliónov eur

 

O návrhu priorít Partnerskej dohody začne Slovensko rokovať v Európskou komisiou v máji. V
súčasnosti sa finalizuje návrh európskej legislatívy pre eurofondy 2021 – 2027, ktorú ešte musí
schváliť Európsky parlament. Až potom môže Slovensko predložiť Partnerskú dohodu na schválenie
Európskej komisii.

 

„Našou ambíciou je, aby Partnerská dohoda bola tým najlepším, reálnym a funkčným plánom pre
Slovensko. Priority sú jasné, vďaka nim dostaneme šancu posunúť našu krajinu a zaradiť sa medzi
inovačných lídrov Európy. Investície do vedy, výskumu, vzdelania, životného prostredia, ekologickej
dopravy a ďalších oblastí zabezpečia ľuďom prosperitu, lepšie platené pracovné miesta a kvalitnejší
život v zdravej krajine,“ dodala Remišová.

https://www.google.com/maps/search/2,66?entry=gmail&source=g


 

Dokument na stiahnutie:

- Prezentácia z tlačovej konferencie (https://bit.ly/3hgkOCH)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3xXjuum

 

13./ 10 požiadaviek NS MAS SR pre nové programové obdobie 2021-2027:

 

1. Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie v objeme 13 % zo
Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a minimálne 5 % z Operačného programu
Slovensko.

 

2. Umožniť podporu stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov s ohľadom na
špecifiká a potreby jednotlivých MAS.

 

3. Zjednotiť podmienky a pravidlá pre MAS pri podpore projektov miestnych subjektov z viacerých
fondov, vrátane procesov verejného obstarávania.

 

4. Podporu na chod MAS a animácie financovať len z jedného fondu.

 

5. Zjednodušiť pravidlá čerpania finančných prostriedkov v rámci metódy LEADER a nástroja CLLD.
Zadefinovať ich na začiatku a nemeniť počas programového obdobia.

 

6. Zásadne zjednodušiť proces výberu MAS, implementácie stratégií miestneho rozvoja vrátane
prípravy a výberu projektov podporených prostredníctvom výziev MAS.

 

7. Pokryť čo najväčšie územie Slovenska miestnymi akčnými skupinami, avšak optimalizovať ich
počet.

 

8. Zvýšiť minimálne kritériá na veľkosť MAS s cieľom zefektívniť implementáciu prístupu LEADER.
Počet obcí minimálne 15 a počet obyvateľov minimálne 15 000.

 

9. Pri výpočte finančnej alokácie na jednu MAS zohľadniť tri kritériá:

- počet obyvateľov v území MAS (váha 50 %)

- počet obcí v MAS

- rozloha MAS (váha oboch kritérií spolu 50 %)

Mieru nezamestnanosti na území MAS neodporúčame zohľadňovať.

https://bit.ly/3hgkOCH
https://bit.ly/3xXjuum


 

10. Zlepšiť podmienky pre implementáciu stratégií miestneho rozvoja:

- posilniť pravidelnú komunikáciu medzi riadiacimi/platobnými orgánmi a MAS

- organizovať spoločné školenia pre zamestnancov

- zaviesť pravidelné zasadnutia pracovných skupín

- zefektívniť systém otázok a odpovedí

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3o1baoU

 

14./ Nový zákon o eurofondoch, ktorý predložila vicepremiérka Remišová, prešiel v
parlamente:

 

Nový zákon o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch je schválený. Národná rada
Slovenskej republiky prijala novelu zákona o eurofondoch, ktorú predložila vicepremiérka Veronika
Remišová. 

 

„Tento nový zákon prináša rad opatrení, ktoré zásadným spôsobom zjednodušia poskytovanie
podpory z eurofondov, znížia byrokraciu aj pre prijímateľov aj pre poskytovateľov podpory a zároveň
zvýši transparentnosť celého procesu,“ zhrnula vicepremiérka a ministerka investícií Veronika
Remišová.

 

Novela zákona prináša viacero noviniek a opatrení a vychádza z programového vyhlásenia, v ktorom
sa vláda zaviazala:

 

- zabezpečiť efektívne využitie zostávajúcich finančných prostriedkov z programového obdobia 2014
– 2020

- zjednodušiť implementáciu eurofondov

- posilniť princíp transparentnosti

 

„Jednou zo zásadných zmien, s ktorými prichádzame, je povinnosť zverejňovať fyzické aj právnické
osoby, ktoré sa podieľali na tvorbe projektov. V doterajšej praxi sme totiž boli svedkami káuz, že
firmy, ktoré pomáhali ministerstvám nastavovať podmienky výziev, využívali takto nadobudnuté
informácie a neoprávnene poskytovali svoje služby aj pri príprave projektov pre žiadateľov, ktorí sa
do daných výziev chceli prihlásiť. Išlo o zjavný konflikt záujmov, ale riadiace orgány neboli schopné
takýto konflikt odhaliť,“ ozrejmila ministerka Remišová.

 

Zákon ďalej zjednodušuje byrokraciu pri poskytovaní eurofondov, ukladá povinnosť ministerstvu
financií, aby zverejňovalo informácie o nedostatkoch zistených v auditoch a prináša väčšiu flexibilitu
v procese vyhlasovania výziev a v schvaľovacom procese žiadostí. Novela tiež umožňuje flexibilne
reagovať na nečakané situácie, ktoré v čase vyhlásenia výziev nie je možné predvídať, ako napríklad
pandémia koronavírusu. Ide napríklad o možnosť zmeny v oprávnenosti výdavkov.

https://bit.ly/3o1baoU


 

„Zjednodušenia a opatrenia, ktoré touto novelou prinášame, znamenajú menej byrokracie, menej
byrokracie znamená menej korupcie. Eurofondy musia čo najrýchlejšie smerovať tam, kde treba. Na
zlepšenie kvality života ľudí, podporu pracovných miest, na obnovu škôl, nemocnice, zdravšie životné
prostredie,“ dodala Remišová.

 

Nový zákon o eurofondoch nadobudne účinnosť 15. júna 2021.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3biz2iz

 

15./ Nové pravidlá pre vydržanie pozemku (ZMOS):

 

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že od 1. mája 2021 je účinné ďalšie
významné opatrenie ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisí s ochranou vlastníckeho práva.

 

Prehľad zmien:

 

- Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou.

- Potvrdzovanie tzv. vydržania sa presúva z notárov na súdy.

- Táto zmena prišla aj ako reakcia na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu tzv. vydržania
boli špekulatívne prevádzané pozemky, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom často ani
len netušili.

- Novinkou preto je aj povinnosť zverejniť informácie (vo forme tzv. vyzývacieho uznesenia) o tom,
že niekto žiada takéto potvrdenie vydržania súdom, a takýmto spôsobom zabezpečiť informovanie
dotknutých osôb. Nebude tak už možné potvrdiť vydržanie len na základe jednostranného vyhlásenia
bez publicity a v krátkom čase.

- Ten, kto má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti,
má dostať vyzývacie uznesenie do vlastných rúk a bude účastníkom navrhovaného konania.

- Všetky dotknuté subjekty, ktoré majú konkrétne vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie
týka, tak budú mať možnosť vyjadriť sa k tomu, či navrhovateľ skutočne spĺňa podmienky vydržania,
a budú môcť účinne chrániť svoje práva k tejto nehnuteľnosti formou podania námietok proti
vyzývaciemu uzneseniu. Účastníkom konania sa v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu stane
aj osoba, ktorá po vydaní vyzývacieho uznesenia podá námietky.

- Ak budú podané námietky odôvodnené, súd návrh na potvrdenie vydržania zamietne. V opačnom
prípade vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí, že navrhovateľ vydržal právo k nehnuteľnosti. Na základe
tohto rozhodnutia bude môcť navrhovateľ žiadať, aby bol zapísaný do katastra nehnuteľností.

- Aj keď súd takto právoplatne potvrdí vydržanie, nebráni to iným osobám, aby sa domáhali ochrany
svojho práva k nehnuteľnosti žalobou v sporovom konaní.

 

Prenesenie potvrdzovania vydržaní z notárov na súdy je súčasťou novely Civilného mimosporového
poriadku, ktorú poslanci definitívne schválili koncom januára tohto roka.

https://bit.ly/3biz2iz


 

Základnou úlohou novozavedeného konania o potvrdení vydržania je zabezpečiť efektívne potvrdenie
vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo tzv. vecného bremena súdom, no zároveň
vytvoriť priestor pre účinnú obranu toho, kto je vydržaním dotknutý na svojich právach.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.zmos.sk/nove-pravidla-pre-vydrzanie-pozemku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

16./ Vznik sociálnych podnikov nezabrzdila ani korona:

 

Dobrou správou je, že ani v súčasnej neistote snaha o spoločenskú zmenu prostredníctvom
sociálneho podnikania neustúpila do úzadia.

 

Pred rokom v marci bolo v registri sociálnych podnikov (https://bit.ly/3xZCTee) evidovaných 94
subjektov. Od januára pribudlo ďalších 56 a k dnešnému dňu je na Slovensku už vyše 300
podnikateľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku (RSP).

 

Ich vznik podporuje zákon o sociálne ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý je účinný už pomaly
tretí rok. Vďaka jeho prijatiu na Slovensku vznikajú podnikatelia, ktorí hľadajú rovnováhu medzi
ziskom a dosahovaním pozitívneho sociálneho vplyvu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/3w8U0Zt

 

17./ Samosprávy už môžu posielať pokuty za nesprávne parkovanie:

 

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu
zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez
nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.

 

Príjem z pokuty bude patriť obci.

 

Aktuálna novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke (https://bit.ly/3o8UD27) rozširuje právomoc obcí
kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla
(https://bit.ly/3vVRhSV).

 

Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.

 

Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy,
teda 52 eur.

https://www.zmos.sk/nove-pravidla-pre-vydrzanie-pozemku--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://bit.ly/3xZCTee
https://bit.ly/3w8U0Zt
https://bit.ly/3o8UD27
https://bit.ly/3vVRhSV


Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na
železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi)
sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.

 

Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní (čo je max. 50 eur, resp. max.
150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) a v riadnom konaní (čo je
max. 100 eur, resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 r. za parkovanie na mieste pre osoby so
zdravotným postihnutím) ani možnosť použiť "papuču" sa v tejto súvislosti nemenili. (Obecná
polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v riadnom konaní je to iba v
právomoci Policajného zboru.)

 

Čo môžu robiť mestá a obce:

- zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia
a státia),

- vydať rozkaz o pokute,

- prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,

- rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.

 

Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude
viesť príslušný orgán Policajného zboru.

 

Dôvody zmeny:

 

Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov
držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča
vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho
výsledku. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na
riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.

 

Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období
začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné
značenie, avšak dosiaľ nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou
objektívnej zodpovednosti.

 

Poslanecký návrh novely zákona o cestnej premávke schválila Národná rada Slovenskej republiky v
marci 2021. Spracovaný bol v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom vnútra SR.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=samospravy-uz-mozu-posielat-pokuty-za-nespravne-parkovanie  

 

18./ Plán obnovy a odolnosti - kompletný dokument:

 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=samospravy-uz-mozu-posielat-pokuty-za-nespravne-parkovanie


Na stránke Ministerstvo financií bol zverejnený Plán obnovy a odolnosti - kompletný dokument.

 

Dokument na stiahnutie:

- Plán obnovy a odolnosti - kompletný dokument (https://bit.ly/2RELGBz)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/plan-obnovy-odolnosti/

 

19./ Zoznam schválených ŽoPr - PO5 - CLLD k 30.4.2021:

 

RO pre IROP zverejnil Zoznam schválených ŽoPr - PO5 - CLLD k 30.4.2021:

https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20221

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=2456

 

20./ Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila zoznam zamestnancov (www.teraz.sk):

 

Menný zoznam zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry možno nájsť na adrese:
https://www.apa.sk/kontakty-podla-organizacnej-struktury

 

Viac informácií nájdete na stránke:

https://www.teraz.sk/najnovsie/ppa-zverejnili-sme-zoznam-zamestnancov/547412-clanok.html

 

21./ FAQ - Často kladené otázky MAS na RO pre IROP:

 

RO pre IROP zverejnil FAQ - Často kladené otázky MAS na RO pre IROP aktualizované 3.5.2021:

https://www.mpsr.sk/faq-casto-kladene-otazky-mas-na-ro-pre-irop/1330-67-1330-16533/

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=2457

 

22./ Aprílové číslo mesačníka ÚVOdzovky tentoraz v novom šate (Úrad pre verejné
obstarávanie):

 

https://bit.ly/2RELGBz
https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/plan-obnovy-odolnosti/
https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20221
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=2456
http://www.teraz.sk/
https://www.apa.sk/kontakty-podla-organizacnej-struktury
https://www.teraz.sk/najnovsie/ppa-zverejnili-sme-zoznam-zamestnancov/547412-clanok.html
https://www.mpsr.sk/faq-casto-kladene-otazky-mas-na-ro-pre-irop/1330-67-1330-16533/
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=2457


Aj v aprílovom čísle ÚVOdzoviek Vám prinášame zaujímavé rozhodnutia Úradu pre verejné
obstarávanie a európskej judikatúry. Bližšiu pozornosť si zaslúžia rozhodnutia Rady úradu zamerané
na neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania a na nedovolené rozdelenie zákazky
(„Výstavba, resp. rekonštrukcia verejného osvetlenia“). Tretím rozhodnutím je rozhodnutie
úradu o námietkach k zákazke zrušenej verejným obstarávateľom. V závere prinášame aj starší, no
stále veľmi aktuálny rozsudok Súdneho dvora EÚ Vo veci C 220/05 (Jean Auroux a i. proti Commune
de Roanne). Prajeme Vám príjemné čítanie.

 

Dokument na stiahnutie:

- Aprílové číslo mesačníka ÚVOdzovky (https://bit.ly/3hiyDQZ)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=854

 

23./ Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne otvorená od 1.5.2021:

 

Vážení návštevníci, milí priatelia,

 

od 1. mája 2021 pre Vás opäť otvárame Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.

Galéria bude tento rok sprístupnená pre návštevníkov od 1.5. do 30.9.2021

utorok - nedeľa, od 10.00 do 16.00 hod. za zvýšených bezpečnostných hygienických opatrení.

 

Vo výstavnej sieni Ateliér sme pre Vás pripravili výstavu diel Ctibora Belana, pri príležitosti 101.
výročia jeho narodenia a 30. výročia úmrtia.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

Viac informácií nájdete na stránke:

http://www.oravskagaleria.sk/galeria_marie_medveckej.html

 

24./ Súťaž EURÓPA AJ VO VAŠOM MESTE už pozná svojho víťaza!:

 

Pri príležitosti Dňa Európy 2021 sme organizovali fotografickú súťaž Európa aj vo vašom meste. Prišlo
nám množstvo fotografií príkladov dobrej praxe eurofondov.

 

Výherkyňa odfotila zrekonštruovanú budovu univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v
Ružomberku.

 

Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorý sa do súťaže zapojili.

https://bit.ly/3hiyDQZ
https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=854
http://www.oravskagaleria.sk/galeria_marie_medveckej.html


 

Výherná fotografia je dostupná na stránke:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/sutaz-europa-aj-vo-vasom-meste-uz-pozna-svojho-vitaza/

 

25./ Slanický ostrov umenia sprístupnený pre verejnosť od 5.5.2021:

 

Vážení priatelia,

 

Oravská galéria v stredu 5. mája 2021 zahájila 48. sezónu na Slanickom ostrove umenia.

 

Aj túto sezónu budú sprevádzať prísne bezpečnostné hygienické opatrenia podľa aktuálnej vyhlášky
ÚVZ.

 

Bližšie informácie a objednávky u kapitána na tel. čísle 0905 915 108.

http://www.lodslanica.sk/

 

S pozdravom

ARR SEVER

 

 

Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER

Hviezdoslavovo námestie 1

026 01 Dolný Kubín

 

Mobilný telefón: +421 907 806 322

Elektronická pošta: info@arrsever.sk  

Internetová stránka: www.arrsever.sk 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Agentúra-SEVER/574300372590307?ref=ts&fref=ts
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