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

ZMOS  
V spolupráci s Central European Education Institute pokračujeme pri realizácii jedinečného vzdelávania pre
štatutárov miest a obcí, ale aj zamestnancov mestských a obecných úradov. Prvá viac ako dvadsať členná
skupina už absolvovala v mesiaci jún a september prvé dva zo štyroch študijných sústredení, čo predstavovalo
príležitosť na uskutočnenie ankety. V rámci nej odpovedala aj Alena Dudeková, starostka obce Povina. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/starostovia-a-primatori-o-projekte-mba-alena-dudekova-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA 
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo verejne dostupný dotazník s názvom Ako vyhodnocovať dopady kultúry?
Dotazník má za cieľ zmapovať predstavy a podnety aktérov zo všetkých oblastí kultúry a kultúrno-kreatívneho
priemyslu. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/ako-vyhodnocovat-dopady-kultury-pripravili-dotaznik-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Slovenská agentúra životného prostredia plánuje otvoriť desať regionálnych kancelárií. Tie majú pomáhať
záujemcom so žiadosťami o dotáciu na obnovu rodinných domov. Prvá kancelária by sa mala otvoriť budúci rok. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pri-ziadostiach-na-obnovu-domov-pomozu-regionalne-kancelarie-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA 
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci k 19.
októbru 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/metodicke-usmernenie-koordinatora-pomoci-vzor-testu-statnej-pomoci--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR 
Plán obnovy a odolnosti Slovenska môže výrazne pomôcť rozvoju regiónov a spolupráca vlády so
samosprávami je v tomto smere veľmi dôležitá. Obce, mestá a vyššie územné celky môžu priamo získať z
plánu obnovy až 1,3 miliardy eur, musia však byť na ich využitie pripravené.    Viac si prečítajte TU:
https://www.zmos.sk/samospravy-mozu-dostat-z-planu-obnovy-az-1-3-miliardy-eur-oznam/mid/405616/.html#m_
405616 

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA
Druhá polovica októbra už tradične patrí bilancovaniu Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý je na
Slovensku spojený aj s vyhodnotením národnej súťaže o Cenu ETM. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/europsky-tyzden-mobility-spoznali-sme-ocenenych-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

V posledných dňoch sú rastúce ceny energií veľmi horúcou témou. Venovať sa im budú aj v ďalšej online
diskusii Café Európa už túto stredu 20. októbra o 18:00 hod. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vali-sa-na-nas-energeticka-kriza-pozvanka-na-online-diskusiu--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EKONOMIKA 
Od roku 1992 je 17. október uznaný Organizáciou Spojených Národov ako medzinárodný deň boja proti
chudobe. Boj proti chudobe je dôležitou témou aj v krajinách ako je Slovensko, kde čelí riziku chudoby relatívne
nízky počet obyvateľov. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pod-hranicou-prijmovej-chudoby-u-nas-zije-viac-ako-600-tisic-obyvatelov-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH 
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Okres Stará Ľubovňa má vďaka novému zákonu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR možnosť získať o 2,7 milióna eur viac. Vďaka intenzívne prebiehajúcim prípravám ma Akčnom
pláne NRO s rezortom regionálneho rozvoja a za účasti expertov má okres šancu čerpať prvé financie už na prelome
1. a 2. kvartálu budúceho roka. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pripravuju-akcny-plan-najmenej-rozvinuteho-okresu-stara-lubovna-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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