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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 koncom minulého týždňa principiálne odmietlo spornú poslaneckú novelu
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá zo samospráv vytvára bezmocného
sponzora. Združenie, ktorého členom je takmer 96 % samospráv, sa obrátilo na prezidentku republiky Zuzanu
Čaputovú a tiež generálneho prokurátora Maroša Žilinku. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-sa-obratil-na-hlavu-statu-aj-generalneho-prokuratora--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ZMOS - KOMUNÁLNY BAZÁR 
Obec Slovenská Ľupča ponúka na odpredaj úžitkové motorové vozidlo LIAZ 706 RTHP. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/obec-slovenska-lupca-ponuka-na-odpredaj-uzitkove-motorove-vozidlo-liaz-
706-rthp-oznam/mid/457960/.html#m_457960 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita
životného prostredia zverejnilo Schému regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva
pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 3. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/schema-regionalnej-investicnej-pomoci-v-oblasti-odpadoveho-
hospodarstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/navrh-novely-zakona-o-zdravotnej-starostlivosti-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Vyhláška ÚVZ č. 268 V. v. ku karanténnym povinnostiam po vstupe na územie SR - reakcia na variant
omikron.  Úrad verejného zdravotníctva vydáva opäť vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.     
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyhlaska-ku-karantennym-povinnostiam-po-vstupe-na-uzemie-sr-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA 
Ministerstvo spravodlivosti SR informovalo, že do medzirezortného pripomienkového konania predložili
novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o
informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Má sa rozšíriť okruh poskytovaných informácií aj okruh
povinných osôb. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/navrh-novely-infozakona-je-v-medzirezortnom-pripomienkovom-konani-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví otvára verejné pripomienkovanie pracovného návrhu Regulačnej
politiky pre 6. regulačné obdobie (2023-2027). 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/verejne-pripomienkovanie-regulacnej-politiky-na-obdobie-2023-2027-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu
Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je
spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nova-vyzva-na-dobudovanie-zakladnej-technickej-infrastruktury-
zverejnena-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

https://www.zmos.sk/zmos-sa-obratil-na-hlavu-statu-aj-generalneho-prokuratora--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/obec-slovenska-lupca-ponuka-na-odpredaj-uzitkove-motorove-vozidlo-liaz-706-rthp-oznam/mid/457960/.html#m_457960
https://www.zmos.sk/schema-regionalnej-investicnej-pomoci-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/navrh-novely-zakona-o-zdravotnej-starostlivosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/vyhlaska-ku-karantennym-povinnostiam-po-vstupe-na-uzemie-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/navrh-novely-infozakona-je-v-medzirezortnom-pripomienkovom-konani-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/verejne-pripomienkovanie-regulacnej-politiky-na-obdobie-2023-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/nova-vyzva-na-dobudovanie-zakladnej-technickej-infrastruktury-zverejnena-oznam/mid/405616/.html#m_405616


2. 12. 2021 10:33 Gmail - Newsletter 01.12.2021

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aa2d04509f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1717932463473758724&simpl=msg-f%3A1717932… 2/2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu
Ľudské zdroje informuje žiadateľov o posune termínu 9. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného
prístupu v obciach s prítomnosťou MRK. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/posun-terminu-9-kola-vyzvy-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-obciach-
s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Spoločný technický sekretariát pre program Interreg V-A Poľsko-Slovensko zverejnil interaktívnu mapu a
databázu projektov realizovaných s finančnou podporou Programu Interreg Poľsko-Slovensko. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/interreg-v-a-pl-sk-2014-2020-interaktivna-mapa-a-databaza-projektov-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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