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

ZMOS  
Dávame do pozornos� Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre dopadovú štúdiu: „Klima�cké a
energe�cké výzvy pre samosprávu“. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/vyberove-konanie-na-poziciu-expert-ka-pre-dopadovu-
studiu-klima�cke-a-energe�cke-vyzvy-pre-samospravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

KIA – PARTNER ZMOS 
Nadácia Kia Slovakia vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom
programe Dobrovoľníctvo 2022 – Zelené komunity, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych
ak�vít a komunitného organizovania sa v oblas� ochrany a rozvoja životného prostredia v Žilinskom
kraji. Oprávneným žiadateľom sú mimovládne neziskové organizácie zo Žilinského kraja. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/zilinsky-kraj-vyzva-v-programe-dobrovolnictvo-2022-zelene-
komunity-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

PACKETA – PARTNER ZMOS 
Prečo by samoobslužné výdajné miesto zásielok nemalo chýbať v žiadnej obci a aké konkrétne
skúsenos� so Z-BOXom majú v obci Liptovská Osada povedal starosta obce Róbert Kuzma. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/samoobsluzne-vydajne-miesto-z-box-je-uz-v-prevadzke-aj-v-
obci-liptovska-osada--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Parlamentný výbor pre sociálne veci na svojom zasadnu� schválil novelu zákona o sociálnom poistení,
ktorá zavádza elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnos� či vyššiu ochranu tehotným
ženám. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/parlamentny-vybor-aj-o-zavedeni-elektronickej-pn-ky-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA A LEGISLATÍVA 
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil nový podcast, venovaný je problema�ke subdodávateľov. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/o-teme-subdodavatelia-v-novom-podcaste-uvo-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EKONOMIKA 
Od začiatku roka 2022 začali ceny pohonných hmôt opäť stúpať. Podľa údajov Šta�s�ckého úradu
Slovenskej republiky za 3 tohtoročný týždeň sa ceny 95-oktánového benzínu zvýšili až o 1,4 %. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/ceny-pohonnych-hmot-zacali-opat-stupat-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH 
Pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejnili aktualizovaný
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Manuál pre prípravu a implementáciu projektu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/interreg-sr-cr-aktualizovany-manual-pre-projekty-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

DOTÁCIE A GRANTY  
Ministerstvo obrany informuje o vypísaní výzvy na predkladanie žiados� o poskytnu�e dotácií v roku
2022. Po novom sa o príspevok môžu uchádzať aj mestá a obce, na projekty vyčlenilo spolu 500 000
eur. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/dotacia-rezortu-obrany-pre-mesta-a-obce-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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