
Obec Malé Borové <obecmaleborove@gmail.com>

Newsletter 06.08.2021 
1 správa

Spravy <spravy@zmos.sk> 6. augusta 2021, 10:03
Komu: obecmaleborove@gmail.com

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

 
ZMOS  
Koncom augusta bude rokovať finančná sekcia ZMOS. Predseda odbornej sekcie financovania a ekonomiky Rady ZMOS a primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč zvolal jej rokovanie na 25. augusta 2021 k nasledujúcim témam. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/koncom-augusta-bude-rokovat-financna-sekcia-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Výstavba nájomných bytov bude rýchlejšia. Aké sú plány miest a obcí? Výstavba nájomných bytov by mala napredovať rýchlejšie aj
vďaka spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska so Štátnym fondom rozvoja bývania. Aké sú konkrétne ambície priblížil Michala
Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/vystavba-najomnych-bytov-bude-rychlejsia-
ake-su-plany-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
DCOM  
Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnos� zákona pro� byrokracii automa�cky. Obce zapojené v DCOM-e splnia povinnos� zákona
pro� byrokracii automa�cky. Nemusia preto využívať portál www.oversi.gov.sk. Od 1. septembra 2021 začína pla�ť na Slovensku zákon
pro� byrokracii. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/obce-zapojene-v-dcom-e-splnia-povinnos�-zakona-pro�-byrokracii-automa�cky--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID  
Prehľad pozi�vnych prípadov COVID-19 medzi zaočkovanými k 31. júlu 2021. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prehľad
pozi�vnych prípadov COVID-19 medzi zaočkovanými osobami k 31. júlu 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/prehlad-pozi�vnych-
pripadov-covid-19-medzi-zaockovanymi-k-31-julu-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania pro�epidemiologických opatrení. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo informáciu k
aktuálnym výsledkom policajných kontrol dodržiavania pro�epidemiologických opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-
vysledky-policajnych-kontrol-dodrziavania-protiepidemiologickych-opatreni-oznam-3/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Aktualizácia výzvy na zvýšenie kapacít základných škôl Bra�slavského kraja. Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný
program zverejnil Aktualizáciu č. 1 výzvy na predkladanie žiados� o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl
Bra�slavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/aktualizacia-vyzvy-na-zvysenie-kapacit-
zakladnych-skol-bra�slavskeho-kraja-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Rezort školstva spúšťa celoslovenskú kampaň – spolu so zriaďovateľmi škôl apeluje „Za otvorené školy“. Fungovanie škôl od
septembra ovplyvní miera zaočkovanos�. Epidemiológovia upozorňujú, že intenzita tretej vlny pandémie bude závisieť od rozhodnu�a
čo najväčšieho počtu ľudí pre vakcináciu. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-spusta-celoslovensku-kampan-spolu-so-
zriadovatelmi-skol-apeluje-za-otvorene-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
VÝZVY A GRANTY  
OP KŽP: Výzva zameraná na zníženie energe�ckej náročnos� verejných budov. V rámci operačného programu kvalita životného
prostredia zorganizovala Slovenská inovačná a energe�cká agentúra informačný seminár v Bra�slave k výzve na predkladanie žiados�
o NFP zameranej na zníženie energe�ckej náročnos� verejných budov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/op-kzp-vyzva-zamerana-na-
znizenie-energe�ckej-narocnos�-verejnych-budov--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616
 
Granty EHP a Nórska: 2. Informačný seminár k výzve Domáce a rodovo podmienené násilie.  Ministerstvo inves�cií, regionálneho
rozvoja a informa�zácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ financovaného z Nórskeho finančného
mechanizmu 2014-2021 oznamuje, že ďalší Informačný seminár sa uskutoční online formou 19. augusta 2021 v čase 9:00 - 13:00 hod.
Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-2-informacny-seminar-k-vyzve-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
EXPO  
Slovensko na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji. Najmodernejšie vodíkové technológie, mobilita, ale aj prírodné bohatstvo,
kultúrne pamiatky, kúpeľníctvo a cestovný ruch – aj týmto sa Slovensko plánuje prezentovať na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji
ako moderná, progresívna krajina, ktorá má zahraničiu čo ponúknuť. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/slovensko-na-svetovej-vystave-
expo-2020-v-dubaji--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 
              
    
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska
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