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

 
ZMOS  
ZMOS uplatnil 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona. Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 7
zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona. Vzhľadom na zásadné nedostatky žiada s�ahnu�e tohto návrhu. Viac
TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-uplatnil-7-zasadnych-pripomienok-k-poslaneckej-novele-skolskeho-zakona--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Predseda ZMOS zvolal 12. zasadnu�e Predsedníctva ZMOS. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v
poradí 12. zasadnu�e Predsedníctva, ktoré sa uskutoční 9. júna 2021 k nasledujúcim témam. Viac TU
https://www.zmos.sk/predseda-zmos-zvolal-12-zasadnutie-predsednictva-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
KOMUNÁLNY BAZÁR  
Obec Švedlár ponúka na predaj verejné WC. Obec Švedlár zverejňuje zámer ponúknuť na odpredaj verejnú toaletu a zároveň ju
vyhlasuje za prebytočnú. Verejné WC, ktoré nebolo nikdy reálne použité – skolaudované v roku 2010. Je napojené na vodu a žumpu
lebo kanál v obci nie je. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/obec-svedlar-ponuka-na-predaj-verejne-wc-oznam/mid/457960/.
html#m_457960
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
              

 
ŠKOLSTVO  
Výzva rezortu školstva predškoláci. Kancelária ZMOS  si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
zverejnilo na svojej  stránke v aktualitách postup prihlasovania sa do rozvojového projektu „Predškoláci“ v prípade, že bude materská
škola zaradená do siete škôl a školských zariadení až od 1. 9. 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vyzva-rezortu-skolstva-predskolaci--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Testovanie vedomos� 9 prebehne na reprezenta�vnej vzorke žiakov. Overovanie vedomos� deviatakov základných škôl tento rok z
matema�ky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezenta�vnej vzorke.
Jeho cieľom je overiť vedomos� žiakov po druhej vlne pandémie. Viac TU https://www.zmos.sk/testovanie-vedomosti-9-
prebehne-na-reprezentativnej-vzorke-ziakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
PARLAMENT   
Parlament schválil novelu zákona o štátnom rozpočte. Poslanci NR SR dnes schválili navýšenie výdavkov v rozpočte o viac ako tri
miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/parlament-schvalil-novelu-zakona-o-statnom-rozpocte--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
EUROFONDY  
Príručka pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov pre výzvu na dobudovanie základnej infraštruktúry. Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení
Príručky pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov pre výzvu na podporu dobudovania základnej infraštruktúry  s účinnosťou od 27.
mája 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/prirucka-pre-ziadatela-k-aplikacii-zasobnika-projektov-pre-vyzvu-na-dobudovanie-zakladnej-
infrastruktury--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
Zdroje z REACT EU na podporu dopravy, školstva, kultúry a zeleň v IROP. Slovenské regióny sa dočkajú výraznejšej pomoci vďaka
navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z pro�krízového balíka REACT-EU o 247 mil. eur  Ministerka
inves�cií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová predstavila prioritné oblas�, kam budú milióny eur navyše smerovať. Viac TU
https://www.zmos.sk/zdroje-z-react-eu-na-podporu-dopravy-skolstva-kultury-a-zelen-v-irop--oznam/mid/405616/.html#
m_405616
 
Aktualizované FAQ k výzve na budovania inžinierskych sie� v prostredí MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo aktualizované často kladené otázky (FAQ) k výzve
zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sie� v prostredí MRK. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizovane-faq-k-vyzve-
na-budovania-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO  
ÚVO - Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – JÚN a JÚL 2021. Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v
regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnos� pripravujú bezplatné on-line kurzy na letnú sezónu na témy " Zákazka s nízkou hodnotou
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". Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-stale-pracoviska-v-regionoch-organizuju-online-skolenia-jun-a-jul-2021--oznam-0/mid/
405616/.html#m_405616
 
SPLNOMOCNENEC VLÁDY  
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity prechádza pod Úrad vlády SR. Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre rómske komunity podpísal s Ministerstvom vnútra SR dohodu o prechode práv a povinnos� pod Úrad vlády SR za účas� predsedu
vlády dňa 27. mája 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/urad-splnomocnenca-vlady-sr-pre-romske-komunity-prechadza-pod-urad-
vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
 

              
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska
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www.zmos.sk
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mobil: + 421 911 801 222
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