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

ZMOS  
Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo
komplexnú analýzu odpadového hospodárstva.
Pohľad reflektuje na vývoj, aktuálny stav, aplikačnú
prax aj nevyhnutné trendy. Spracovaný dokument
vníma ako príspevok do konštruktívneho riešenia
problematiky na úrovni sociálnych partnerov.   
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/odpadove-
hospodarstvo-je-komplexny-problem-zmos-predstavil-
riesenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Video Radomíra Brtáňa, prvého podpredsedu
ZMOS k riešeniam vo vzťahu k odpadovému
hospodárstvu.
Video si pozrite TU: https://www.youtube.com/watch?
v=qS2bdScyXkw 
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Video Michala Strnala, starostu obce Oravská
Polhora k prínosu medziobecnej spolupráce v
rámci odpadového hospodárstva.
Video si pozrite TU: https://www.youtube.com/watch?
v=Xu6Crcvkj-w 

Video Michala Strnala, starostu obce Oravská
Polhora k zriadeniu obecného Coworkingového
centra.
Video si pozrite TU: https://www.youtube.com/watch?
v=GZ47xqyij58 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Národná agentúra programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú prípravu informuje o
uverejnení druhej Výzvy na predkladanie návrhov
projektov v novom programe Erasmus+ 2021 –
2027. Výzva je určená všetkým verejným aj
súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-2022-
v-erasmus--2021-2027-je-uz-zverejnena-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA 
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o
obecnom zriadení, ktorej cieľom je podľa slov
navrhovateľa zlepšiť podmienky participácie
občanov na živote obce a v školských
zariadeniach. Združenie miest a obcí Slovenska v
rámci medzirezortného pripomienkového konania
uplatnilo 6 pripomienok, na ktoré predkladateľ
neprihliadal.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/parlament-
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schvalil-novelu-zakona-o-obecnom-zriadeni-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Národná rada SR schválila novelu zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-
zakona-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-
drobne-stavebne-odpady-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Úlohou najvyšších kontrolných inštitúcii v
samospráve je nielen poukazovať na riziká spojené
s činnosťou samosprávy, ale aj ponúkať riešenia
na ich predchádzanie. Zhodli sa na tom predseda
severomacedónskeho štátneho kontrolného úradu
Maksim Acevski a podpredseda slovenského NKÚ
Ľubomír Andrassy. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/kontroly-
nku-v-samospravach-inspiruju-aj-v-zahranici-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO,
ENERGETIKA 
Tomáš Lamprecht, ktorý uspel v písomnej aj ústnej
časti výberového konania, sa stal generálnym
riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/statny-fond-
rozvoja-byvania-povedie-tomas-lamprecht-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR podpísalo memorandum o spolupráci v boji
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proti africkému moru ošípaných. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/
memorandum-o-spolupraci-v-boji-proti-africkemu-
moru-osipanych-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje
príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, že zverejnila Príručku pre žiadateľa o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia č. 6. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/program-
rozvoja-vidieka-sr-2014-2022-aktualizovana-prirucka--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
Európska komisia navrhla aktualizovať pravidlá
koordinácie bezpečného a voľného pohybu v EÚ,
ktoré boli zavedené pre pandémiu COVID-19. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/navrhuju-
posilnit-koordinaciu-bezpecneho-cestovania-v-eu-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Základný dokument nasledujúceho programového
obdobia INTERREG Maďarsko – Slovensko
Interreg VI-A 2021-2027 bol zverejnený na verejné
pripomienkovanie. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/verejna-
konzultacia-k-programu-interreg-vi-a-madarsko-
slovensko-2021-2027-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Slovensko pokračuje v neformálnych rokovaniach
s Európskou komisiou o nových eurofondoch. 
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Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/o-novych-
eurofondoch-pokracuju-neformalne-rokovania-s-ek-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska 
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811 09 BRATISLAVA 
www.zmos.sk 
tel.: 02/529 649 65 
mobil: + 421 911 801 222
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