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Pekný deň, 
posielame aktuálne informácie z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré sa týkajú viacerých zaujímavých oblastí. 

ZMOS  
Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo vlastný návrh novely stavebného zákona. Má ísť o alternatívu k návrhu novej stavebnej legislatívy z dielne vicepremiéra
Štefana Holého, ktorý ZMOS považuje za problémový s množstvom chýb. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-pripravilo-vlastny-navrh-novely-stavebneho-zakona--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Združenie miest a obcí Slovenska chystá veľkú petíciu, aby sa na Slovensku nahradil jeden volebný obvod pre parlamentné voľby viacerými volebnými obvodmi. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-chysta-peticiu-za-viac-volebnych-obvodov-na-parlamentne-volby--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí 13. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Členovia Predsedníctva ZMOS sa venovali viacerým
témam. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/komunike-z-13-rokovania-predsednictva-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalší manuál. Aktuálny vypracovalo k dvom témam. Týka sa zákona proti byrokracii a novej právnej úpravy
zákona o hospodárskej mobilizácii. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-dava-do-pozornosti-dalsi-manual--oznam-0/mid/405616/.html#m_405616 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Ministerstvo školstva ohlásilo vznik 40 regionálnych centier na zavádzanie nových foriem výučby. Menej encyklopedického memorovania, dôraz na praktické využitie
poznatkov, bádanie a získavanie informácií. To má za cieľ reforma obsahu vzdelávania, ktorá je súčasťou balíka troch reformných zákonov z dielne rezortu školstva, ktoré
schválil parlament. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nove-formy-vyucby-vznikne-40-regionalnych-centier-oznam/mid/416857/.html#m_416857 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo 9 projektov za 5,6 mil. eur, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a zmierňovaniu dôsledkov
klimatickej krízy. Vďaka projektom, financovaných z Nórskych fondov, sa obnoví 21 mokradí v 6-tich krajoch Slovenska a tiež sa zvýši povedomie o zmierňovaní a
prispôsobovaní sa zmene klímy. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/norske-fondy-posuvaju-slovensko-k-zelenej-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020
pripravuje vyhlásenie výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom
zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02. 
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Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-na-zvysenia-aktivity-ludi-ohrozenych-chudobou-a-socialnym-vylucenim-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd od 4. októbra 2021 do 18. októbra 2021 v rámci
monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 celkovo 245 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/monitorovali-odpadove-vody-na-pritomnost-virusu-sars-cov-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA 
Štatistický úrad SR zverejnil informácie účasti voličov v doplňujúcich komunálnych voľbách do 25 samospráv, ktoré sa konali 23. októbra 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/statisticke-udaje-k-doplnujucim-volbam-do-samosprav-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Mailové schránky obcí sa za posledné dni zahltili žiadosťami o informáciu podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej žiadateľ
požaduje sprístupnenie majetkových priznaní všetkých starostov pôsobiacich v danej obci od účinnosti ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov, t. j. od roku 2004. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacia-k-infoziadostam-k-majetkovym-priznaniam-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Vláda Slovenskej republiky sa v stredu 27. októbra 2021 stretla na pravidelnom rokovaní. Prinášame vám prehľad o schválených materiáloch.   
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-oznam-5/mid/408375/.html#m_408375 

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA 
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej
platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, aktualizácia č. 3 vo verzii dodatku č. 1. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-ppa-c-8-2017-aktualizacia-cislo-3-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
Európske štáty, ktoré spája Dunaj, chcú užšie spolupracovať pri digitalizácii aj v oblasti ochrany životného prostredia. Jubilejným 10. výročným fórom Slovensko
ukončí predsedníctvo v Dunajskej stratégii, ktoré v novembri 2020 prevzalo od Chorvátska. Symbolické kormidlo odovzdalo Slovensko Ukrajine, ktorá bude tejto európskej
iniciatíve predsedať v nasledujúcom roku. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/predsednictvo-v-dunajskej-strategii-odovzdavame-ukrajine-oznam/mid/469741/.html#m_469741 

Dávame do pozornosti infografiku EURACTIV z prieskumu ako vidia komunálni politici budúcnosť EÚ. Celoeurópsky prieskum názorov komunálnych politikov na
budúcnosť ukazuje, že samosprávy nemajú dostatočný hlas pri rozhodovaní o budúcnosti Únie. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/ako-vidia-buducnost-unie-zastupcovia-miest-a-regionov-oznam/mid/469741/.html#m_469741 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o
posune termínu 4. hodnotiaceho kola zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK na 5. novembra 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/posunutie-4-kola-vyzvy-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oznam/mid/405616/.html#m_405616 
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