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

 
ZMOS  
ZMOS na rokovaní s ministrom školstva. Koncom minulého týždňa sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Združenia miest a obcí
Slovenska s ministrom školstva Branislavom Grohlingom. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-na-rokovani-s-ministrom-skolstva--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ZMOS V MÉDIÁCH  
Koniec čiernych stavieb, rýchlejšie procesy a predovšetkým možnosť rýchlo stavať nájomné byty. Koniec čiernych stavieb, rýchlejšie
procesy a predovšetkým možnosť rýchlo stavať nájomné byty. S takouto ambíciou prichádza do pripomienkového konania novela
stavebnej legisla�vy. Hos�a diskusie: Mar�n Hypký (štátny tajomník podpredsedu vlády Štefana Holého), Pavol Kováčik (predseda
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska) a Radomír Brtáň (prvý podpredseda ZMOS-u). Viac TU h�ps://www.zmos.sk/koniec-
ciernych-stavieb-rychlejsie-procesy-a-predovsetkym-moznost-rychlo-stavat-najomne-byty-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
J. KVETKO: ŠFRB podporil výstavbu, prípadne zvýšil kvalitu viac ako 400 �síc bytov. Hosťom Michala Kaliňáka v relácii SAMOSPRÁVA
Tu a teraz bol generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kvetko. Viac TU https://www.zmos.sk/j-kvetko-sfrb-podporil-vystavbu-pripadne-zvysil-
kvalitu-viac-ako-400-tisic-bytov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
KOMUNÁLNY BAZÁR  
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
Obec Slovinky ponúka Hydraulické rýpadlo K162 Ostrowek. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/komunalny-bazar.html

              
UVO  
Nový podcast o dodatkoch k zmluvám uzavretým na základe VO. Témou ďalšieho podcastu Úradu pre verejné obstarávanie je
problema�ka uzatvárania dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe výsledku verejného obstarávania. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/novy-podcast-o-dodatkoch-k-zmluvam-uzavretym-na-zaklade-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Stretnu�e predsedu TTSK so zamestnancami Stáleho pracoviska v Trnave. Riaditeľ odboru stálych pracovísk Tomáš Bučko a
zamestnanci Stáleho pracoviska ÚVO v Trnave sa stretli s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/stretnu�e-predsedu-�sk-so-zamestnancami-staleho-pracoviska-v-trnave--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
CEZHRANIČIE  
Cezhraničie: Chystá sa nová výzva v INTERREG V-A SK-CZ. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie SR ako riadiaci
orgán pre programu  INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika zverejnil informáciu o pripravovanej výzve v cezhraničnom
programe. Vyhlásenie výzvy sa predpokladá v júni 2021. Na prekladanie žiados� o NFP sa môžete pripravovať už teraz. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/cezhranicie-chysta-sa-nova-vyzva-v-interreg-v-a-sk-cz-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Cezhraničie: Vyjadrite sa k programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027. Dávame vám do pozornos� možnosť vyjadriť sa k
navrhovaným prioritám a ak�vitám cezhraničnému programu Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 – 2027 prostredníctvom online
dotazníka. Do prieskumu k cezhraničnému programu na nové programové obdobie sa môžete vyjadriť do 28. mája 2021. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/cezhranicie-vyjadrite-sa-k-programu-interreg-slovensko-rakusko-2021-2027-oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
FOND SPRAVODLIVEJ TRANSFORMÁCIE  
Fond spravodlivej transformácie: podniky predložili 349 projektov. Do nezáväznej výzvy Fondu spravodlivej transformácie, ktorý je
smerovaný do štyroch priemyselných regiónov Slovenska na zmiernenie transformačných dopadov bolo za�aľ predložených z 343
projektov oprávnenými žiadateľmi – mikro, malými a strednými podnikmi, aj veľkými podnikmi len určitých prípadoch. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/fond-spravodlivej-transformacie-podniky-predlozili-349-projektov-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
KULTÚRA  
Staňte sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021. Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete zúčastniť aj na Slovensku. O téme
Európskeho týždňa mládeže „Naša budúcnosť v našich rukách“ sa bude diskutovať na národnej úrovni prostredníctvom rôznych online
ak�vít v týždni od 24.-30.mája 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/stante-sa-sucastou-europskeho-tyzdna-mladeze-2021-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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EK  
Staňte sa súčasťou Európskeho týždňa mládeže 2021. Európskeho týždňa mládeže 2021 sa môžete zúčastniť aj na Slovensku. O téme
Európskeho týždňa mládeže „Naša budúcnosť v našich rukách“ sa bude diskutovať na národnej úrovni prostredníctvom rôznych online
ak�vít v týždni od 24.-30.mája 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/stante-sa-sucastou-europskeho-tyzdna-mladeze-2021-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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