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

ZMOS  
Rozporové konanie k novele zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady medzi ZMOS a Ministerstvom hospodárstva SR sa uskutočnilo online formou.
ZMOS na konaní zastupoval jeho predseda a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger a Ladislav Adamovič,
odborný expert ZMOS pre ekonomiku a rozpočet. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-rokoval-s-rezortom-hospodarstva-o-novele-zakona-o-miestnych-
daniach-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák bol hosťom diskusnej relácie tv Hospodárskych novín,
ktorá sa venovala návrhom daňovo-odvodovej reformy. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/kalinak-zo-zmosu-samospravy-nemozu-kvoli-matovicovi-prist-o-200-
milionov-je-to-desatina-ich-rozpoctu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Starostka obce Radatice Gabriela Viazanková hovorila v relácii „Tak takto?!“ Televízie TA 3 o viaznucej
spolupráci vlády a samospráv. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/spolupraca-vlady-a-samosprav-viazne-oznam/mid/405616/.html#
m_405616 

Klub komunálnej politiky Rádia Regina sa sústredil na kompetencie mestských a obecných polícií pri meraní
rýchlosti v samosprávach. Hosťami diskusie boli Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a
mestských polícií Slovenska, Ján Ignatak z Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky a Michal Kaliňák,
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/klub-komunalnej-politiky-meranie-rychlosti-mestskymi-policiami--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

PACKETA – PARTNER ZMOS 
Packeta cieli svojimi Z-BOXmi na menšie mestá a obce. Našim cieľom je, aby Z-BOX slúžil občanom aj v tej
najmenšej obci na Slovensku. Pre občanov fungujú Z-BOXy 24 hodín denne 7 dní v týždni. Na názor na
samoobslužné výdajné miesto zásielok sme opýtali starostky obce Veľké Ludince Zity Cseri a starostu obce Dolný
Ohaj Ivana Solára. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/z-box-stoji-uz-aj-v-obciach-velke-ludince-a-dolny-ohaj--oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Pandemická dávka nemocenské od 1. decembra 2021 zaniká. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pandemicka-pn-sa-konci-k-1-decembru-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 
  
Vláda v stredu 1. decembra schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase
skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/ucinnost-zakona-o-podpore-v-case-skratenej-prace-sa-meni-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

Vláda SR schválila v stredu 1. decembra 2021 návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/ockovaci-bonus-pre-seniorov-smeruje-do-parlamentu-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA 
Na pravidelnom rokovaní vlády, ktoré sa konalo v stredu 1. decembra 2021, boli schválené viaceré materiály. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-1-decembra-2021-oznam/mid/
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Najnovší podcast Úradu pre verejné obstarávanie je k téme zákaziek s nízkou hodnotou.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/najnovsi-podcast-uvo-je-k-teme-zakaziek-s-nizkou-hodnotou--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EKONOMIKA 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť opäť po mesiaci zverejnila Rozpočtový semafor, ktorý
odhaduje koncoročné hospodárenie verejnej správy. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/rozpoctovy-semafor-odhaduje-koncorocne-hospodarenie-verejnej-spravy-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Samosprávne kraje žiadajú vyššiu alokáciu z nových eurofondov, namiesto 1,5 miliardy eur chcú aspoň
dvojnásobok. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/regiony-pozaduju-na-buduce-eurofondy-tri-miliardy-eur-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na pokračovanie školiacich aktivít pre
samosprávu Úradníci úradníkom 2. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/skolenie-pre-samospravu-uradnici-uradnikom-2-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

Podujatie Týždeň kariéry realizuje Centrum Euroguidance Slovensko a Združenie pre kariérové poradenstvo
a rozvoj kariéry. Cieľom iniciatívy je propagácia služieb kariérového poradenstva širšej verejnosti, zlepšenie
dostupnosti a kvality poradenských služieb a posilňovanie komunity kariérových poradcov na Slovensku. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/tyzden-kariery-oznam/mid/405616/.html#m_405616 
 
 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. 
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