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

 
ZMOS  
Komunál musí viac cí�ť benefity z členstva v EÚ. ZMOS pri výročí dáva do pozornos� publikáciu Kompetenčné zázemie samospráv.
Slovenská republika si pripomína 17. výročie od vstupu do Európskej únie. K tomuto historickému míľniku svoju úlohu mimoriadne
výrazne prispeli aj mestá a obce. Napokon Európska únia sa profiluje ako spoločenstvo regiónov, ktorého kostru tvorí komunál. ZMOS
práve v tomto aktuálnom období ponúka komparáciu samosprávy na Slovensku s krajinami V-4. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/komunal-musi-viac-ci�t-benefity-z-clenstva-v-eu-zmos-pri-vyroci-dava-do-pozornos�-publikaciu-kompetencne-
zazemie-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616    

 
ZMOS vypracoval manuál ku kuchynskému bioodpadu a miestnym daniam. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�
newsle�er, ktorý je vypracovaný k dvom témam: k povinnos�am miest a obcí vo vzťahu k triedenému zberu kuchynského bioodpadu a
k zmene v oslobodení/znížení miestnych daní. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-ku-kuchynskemu-
bioodpadu-a-miestnym-daniam--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
V rozdeľovaní eurofondov zohrávajú samosprávy kľúčovú úlohu. Rozvoj regiónov bude prioritným cieľom podpory z eurofondov v
novom programovom období. Vicepremiérka Veronika Remišová  spolu so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom rokovali 29. apríla
online so Združením miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/v-rozdelovani-eurofondov-zohravaju-samospravy-
klucovu-ulohu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
TASR.TV – RELÁCIA ZMOS  
SMIŽANY - Obec by privítala viac spolupráce v oblas� sociálnej ekonomiky. Starostka Miroslava Szitová v relácii SAMOSPRÁVA TU A
TERAZ hovorila s Michalom Kaliňákom o problema�ke sociálnych podnikov i medziobecnej spolupráci. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/smizany-obec-by-privitala-viac-spoluprace-v-oblas�-socialnej-ekonomiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ZMOS V MÉDIÁCH  
Rušenie pôšt na dedinách. RTVS DVOJKA – Rušenie pôšt na dedinách – 30. apríla 2021 - O tejto téme v štúdiu RTVS v Banskej Bystrici
diskutovali Radomír Brtáň, prvý podpredseda ZMOS a Mar�n Ľupták, generálny riaditeľ Slovenskej pošty. Diskusiu si môžete pozrieť
TU h�ps://www.zmos.sk/rusenie-post-na-dedinach-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID  
Sprievodca opatreniami k letným terasám. druženie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�, že Úrad verejného zdravotníctva
vytvoril prehľadného a prak�ckého sprievodcu s opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách prevádzok tzv. epiketu.
Viac TU h�ps://www.zmos.sk/sprievodca-opatreniami-k-letnym-terasam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ÚVZ k obmedzeniu prevádzok. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�, že Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil
novú vyhlášku č. 197, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných
poduja�. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-k-obmedzeniu-prevadzok--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Vývoj epidemiologickej situácie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej web stránke na pravidelnej báze
informuje o vývoji epidemiologickej situácie u nás a v zahraničí, a to prostredníctvom prehľadnej prezentácie. Viac TU
https://www.zmos.sk/vyvoj-epidemiologickej-situacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
NOVÁ KOMPETENCIA SAMOSPRÁV  
Samosprávy môžu sankcionovať nesprávne parkovanie.  Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za
porušenie zákazu zastavenia a stá�a. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnos� prejednávať
toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/samospravy-mozu-
sankcionovat-nespravne-parkovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616               

 
ŠKOLSTVO  
Žiaci už nepotrebujú nega�vny test pri návšteve školy. Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v
školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od včerajšieho dňa už nie sú
potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť pla� aj v
nasledujúcom týždni od 3. mája 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-nega�vny-test-pri-navsteve-skoly--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Pozvánka na on-line seminár Podpora mul�lingválnych tried. Štátny pedagogický ústav pod záš�tou Európskeho centra pre moderné
jazyky Rady Európy realizuje 16. – 17. júna 2021 v Bra�slave on-line seminár na tému mul�lingvizmu a jazykovej podpory žiakov-
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cudzincov. Viac TU https://www.zmos.sk/pozvanka-na-on-line-seminar-podpora-multilingvalnych-tried--oznam/
mid/405616/.html#m_405616
 
PLÁN OBNOVY
Európska komisia: Slovensko predložilo svoj plán obnovy a odolnos�. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že dostala od Slovenska
konečné znenie národného plánu obnovy a odolnos�. Ten stanovuje reformy a verejné inves�čné projekty, ktoré SR plánuje realizovať
s pomocou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnos�, zameraného na to, aby Európska únia vyšla zo súčasnej koronakrízy silnejšia
a prešla zelenou a digitálnou transformáciou. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-slovensko-predlozilo-svoj-plan-
obnovy-a-odolnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ochrana životného prostredia pilierom Plánu obnovy. Vďaka Plánu obnovy a odolnos� SR bude reštart Slovenska skutočne zelený.
Reformy a inves�cie za vyše 6 miliárd eur smerujú do pia�ch prioritných oblas�: zelenej ekonomiky; vzdelávania; vedy, výskumu,
inovácií; zdravotníctva, ako aj verejnej správy a digitalizácie. Na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí pôjde viac ako jedna
miliarda eur. Plán obnovy musí ešte schváliť Európska komisia. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ochrana-zivotneho-prostredia-pilierom-
planu-obnovy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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