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

ZMOS vyjadruje solidaritu Ukrajine a zároveň dáva do pozornos� finančnú zbierku.  
Viac si prečítajte TU:　h�ps://www.zmos.sk/zmos-vyjadruje-solidaritu-ukrajine--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Dovoľujeme si dať do pozornos� materiál k aktuálnej bezpečnostnej situácii, ktorý spracoval Lukáš
Baňacký, starosta bra�slavskej mestskej čas� Lamač a zástupca ZMOS pre oblasť civilného núdzové
plánovania

Predmetný materiál nájdete TU: h�ps://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1644412

Združenie miest a obcí Slovenska je v každodennom kontakte s partnerskými samosprávami na
Ukrajine, za�aľ nedostalo žiadosť o pomoc či asistenciu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/-zmos-je-so-samospravami-na-ukrajine-v-kazdodennom-
kontakte-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos� aktuálne vydanie Komunálne Spravodajcu. Bol
vypracovaný v rámci spolupráce s portálom judikáty.info a ponúka vybrané rozsudky pre mestá a
obce. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/komunalny-spravodajca-k-judikature-pre-mesta-a-obce--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

SLOVNAFT – PARTNER ZMOS 
Cieľ grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý vyhlasuje Slovna� a Stredoeurópska nadácia je
jednoduchý: umožniť, aby sa mladí a talentovaní ľudia mohli sústrediť na rozvoj svojich schopnos�
bez obmedzovaní sa v materiálnych podmienkach. 60 000 eur si aj tento rok rozdelia vybrané
talentované dievčatá a chlapci vo veku od 8 do 25 rokov v oblas�ach vedy, umenia alebo športu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/slovensko-potrebuje-viac-mladych-talentov--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Odklad odvodov do Sociálnej poisťovne pla� aj za mesiac február. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/odklad-odvodov-do-socialnej-poistovne-aj-za-mesiac-
februar-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA 
Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry predložil minister
dopravy a výstavby SR na ostatné rokovanie vlády. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/aktualizovany-harmonogram-pripravy-a-vystavby-projektov-
cestnej-infrastruktury-oznam/mid/405616/.html#m_405616 
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EKONOMIKA 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aktualizovala prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v
nadväznos� na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/aktualizovali-prognozu-strednodobeho-fiskalneho-vyvoja-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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