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

ZMOS – DETAILY K LOGISTIKE 
Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo vzory formulárov, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci.
Sú v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. Nadväzujú na doterajšiu technickú podporu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/vzory-tlaciv-k-humanitarnej-pomoci-v-troch-jazykoch-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Vláda schválila Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou Ozbrojených
síl Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/vlada-vyslovila-suhlas-s-pritomnostou-ozbrojenych-sil-cr-na-
nasom-uzemi-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Činnos� súvisiace s prílevom ľudí z Ukrajiny bude koordinovať nadrezortná pracovná skupina
ústredného krízového štábu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/zriadenie-nadrezortnej-pracovnej-skupiny-ustredneho-
krizoveho-stabu-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Školy môžu po prija� de� z Ukrajiny požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o
dofinancovanie norma�vnych finančných príspevkov. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/dofinancovanie-norma�vov-na-ziakov-z-ukrajiny-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

SLOVNAFT – PARTNER ZMOS 
Víťazné projekty grantového programu Zelené oázy, ktoré získali od odbornej poroty priamu podporu,
sú už známe. Poznáme aj výsledky hlasovania verejnos�. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/grantovy-program-zelene-oazy-pozna-svojich-vitazov-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ministerstvo životného prostredia eviduje mnoho podnetov súvisiacich s nadmerným znečistením
ovzdušia a obťažujúcim zápachom pochádzajúcich z vykurovania domácnos� tuhými palivami. V rámci
osvety k tejto téme vypracovalo list adresovaný primátorom a starostom. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/usmernenia-pri-kvalite-ovzdusia-v-mestach-a-obciach-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA A LEGISLATÍVA 
Malé samosprávy, obce do 500 obyvateľov, sa boria s finančným, ale aj personálnym
poddimenzovaním a napriek pozi�vnym výnimkám mnohé pri dodržiavaní zákonov zlyhávajú. Značné
problémy im robí už samotné rozpočtové hospodárenie v prak�ckom živote obce. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/nefunkcny-system-vnutornej-kontroly-znamena-vazne-riziko-
pre-kazdu-obec-oznam/mid/405616/.html#m_405616 
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EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Združenie „Región Beskydy“ vyzýva na podávanie žiados� o poskytnu�e finančného príspevku pre
mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/euroregion-beskydy-8-vyzva-na-podavanie-ziados�-pre-
mikroprojekty-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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