
DODATOK č. 2 

k Štatútu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

2014 - 2020 

 
Článok 1 

 
V súlade s článkom 12 odseku 2 Štatútu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra (ďalej len „štatút“), ktorý bol schválený dňa 23. januára 2015 na 1. zasadnutí 

Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „výbor“) 

a upravený zo dňa 26. novembra 2015 sa vydáva tento Dodatok č. 2 k štatútu, ktorým sa štatút dopĺňa 

nasledovne: 

(1) V článku 3 sa existujúci odsek 4 mení nasledovne: 

„Výbor má 39 členov. Výbor má svojho predsedu a podpredsedu, ktorí sú zároveň členmi 

výboru. Každý člen výboru má hlasovacie právo. Členmi výboru sú zástupcovia: 

a) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (9 členov), 

b) Sprostredkovateľského orgánu pre operačný program (3 členovia),  

c) Ministerstva životného prostredia SR (1 člen), 

d) Ministerstva vnútra SR (2 členov), 

e) Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (1 člen), 

f) Centrálneho koordinačného orgánu (1 člen), 

g) Certifikačného orgánu (1 člen), 

h) Železníc Slovenskej republiky (1 člen), 

i) Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (1 člen), 

j) Slovenskej správy ciest (1 člen), 

k) Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (1 člen), 

l) Verejných prístavov, a.s. (1 člen), 

m) Agentúry rozvoja vodnej dopravy (1 člen), 

n) Hlavného mesta Bratislava (1 člen), 

o) Mesta Košice (1 člen), 

p) Mesta Žilina (1 člen), 

q) Mesta Prešov (1 člen), 

r) Mesta Banská Bystrica (1 člen), 

s) Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (1 člen), 

t) Priateľov Zeme-CEPA (1 člen), 

u) Zelenej koalície mimovládnych organizácií (1 člen), 

v) Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím SR (1 člen), 

w) Gestora pre Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj (1 člen), 

x) Gestora pre Horizontálny princíp Rovnosť príležitostí a nediskriminácia (1 člen), 

y) Gestora pre Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami (1 člen), 

z) Združenia miest a obcí Slovenska (1 člen), 

aa) OZ Partnerstvá pre prosperitu (1 člen), 

bb) IT Asociácie Slovenska (1 člen).“ 

(2) V článku 5 sa za existujúci odsek 3 dopĺňa nový odsek 4: 

„4.    Členstvo vo výbore zaniká: 

a) dňom zrušenia pracovného pomeru alebo iného obdobného vzťahu s organizáciou, 

ktorú člen zastupoval, 

b) dňom smrti alebo vyhlásením za mŕtveho.“ 
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(3) V článku 5 sa existujúci odsek 4 mení na odsek 5 v znení: 

„5.    Predseda výboru odvolá člena výboru: 

a) na základe návrhov na odvolanie uvedených v čl. 4, ods. 1, písm. d) a e), 

b) ak bez ospravedlnenia neúčasti sa nezúčastní na dvoch po sebe nasledujúcich 

rokovaniach výboru a zároveň písomne nepoverí svojho zástupcu účasťou na rokovaní, 

c) z iných závažných dôvodov.“ 

 

(4) V článku 5 sa existujúce odseky 5 až 11 menia na odseky 6 až 12. 

 

(5) V článku 7 sa existujúci odsek 7 mení nasledovne: 

„Oznámenie o rokovaní výboru a podklady na rokovanie výboru zasiela sekretariát členom 

výboru, pozorovateľom výboru a osobám prizvaným na rokovanie výboru výlučne elektronicky, 

a to minimálne 10 pracovných dní pred termínom rokovania výboru. V prípade mimoriadneho 

rokovania zvolaného podľa ods. 5 tohto článku zasiela sekretariát výboru oznámenie minimálne 

3 pracovné dni pred konaním rokovania výboru.“ 

Článok 2 

 

Dodatok č. 2 k štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia výborom. 

 
 
 

 


