DODATOK č. 3
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 12. augusta 2016 sa vydáva tento Dodatok č. 3 k štatútu, ktorým
sa štatút dopĺňa nasledovne:
(1) V článku 1 sa existujúci odsek 1 mení nasledovne:
„Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej aj „ministerstvo“) ako riadiaci orgán pre
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „riadiaci orgán“) zriaďuje v
súlade s čl. 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo dňa 17.
decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len
„všeobecné nariadenie“) a v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/214
zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych
štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „kódex správania“) Monitorovací výbor
pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „výbor“).“
(2) Článok 3 sa mení nasledovne:
1.

Zloženie a štruktúra výboru je vytvorená pomerne v zmysle princípu partnerstva.
Členovia výboru sú povinní sledovať spoločný cieľ podľa čl. 1, ods. 4 tohto štatútu.

2.

Členov výboru vymenúva a odvoláva predseda výboru.

3.

Výbor je zložený zo zástupcov:
a)
b)
c)
d)

štátnej správy,
samosprávy,
hospodárskych a sociálnych partnerov,
tretieho sektora

(ďalej aj „partneri“).
4.

Výbor má 29 členov. Výbor má svojho predsedu a podpredsedu, ktorí sú zároveň členmi
výboru. Každý člen výboru má hlasovacie právo. Členmi výboru sú zástupcovia:
a) Riadiaceho orgánu OP II - Ministerstva dopravy a výstavby SR (5 členov),
b) Sprostredkovateľského orgánu OP II - Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu (1 člen),
c) Centrálneho koordinačného orgánu - Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu - sekcia CKO (1 člen)
d) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (2 členovia),
e) Riadiaceho orgánu OP Efektívna verejná správa - Ministerstva vnútra SR (1 člen),

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

gestora pre horizontálny princíp udržateľný rozvoj - Úradu podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu (1 člen),
gestora pre horizontálne princípy rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia
- Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1 člen),
Certifikačného orgánu - Ministerstva financií SR (1 člen),
Riadiaceho orgánu OP Integrovaný regionálny operačný program - Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (1 člen),
Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (1 člen),
tretieho sektora nominovaní Komorou mimovládnych neziskových organizácií Rady
vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (3 členovia),
Združenia miest a obcí Slovenska (1 člen),
Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (1 člen),
IT Asociácie Slovenska (1 člen),
Občianskeho združenia Klub 500 (1 člen),
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (1 člen),
Únie miest Slovenska (1 člen),
Združenia samosprávnych krajov SK8 (1 člen),
Slovenskej technickej univerzity (1 člen),
Žilinskej univerzity (1 člen),
Ústavu súdneho inžinierstva (1 člen),
Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií (1 člen).

5.

Zoznam členov výboru je vedený sekretariátom výboru. Pri zmene člena výboru,
sekretariát výboru upraví tento zoznam a elektronicky ho zašle všetkým členom výboru.

6.

V prípade potreby riadiaci orgán zriadi pracovnú skupinu/komisiu pri výbore, ktorej
činnosť bude upravená osobitným štatútom a rokovacím poriadkom.

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

Funkciu predsedu výboru vykonáva minister dopravy a výstavby SR (ďalej len
„predseda“). Predseda výboru vykonáva najmä nasledujúce činnosti:
a) vymenúva a odvoláva podpredsedu výboru,
b) vymenúva za členov výboru osoby nominované štatutárnym orgánom príslušného
orgánu/organizácie, ktorý zastupujú,
c) vymenúva za členov výboru zástupcov tretieho sektora, ktorí sú nominovaní
Komorou mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne
neziskové organizácie,
d) odvoláva člena výboru na základe návrhu na odvolanie člena výboru štatutárneho
orgánu/organizácie, ktorý zastupuje, alebo v iných prípadoch stanovených týmto
štatútom,
e) odvoláva člena výboru ako zástupcu tretieho sektora na základe návrhu na odvolanie
člena výboru Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie, alebo v iných prípadoch stanovených týmto
štatútom,
f) zvoláva rokovanie výboru, navrhuje program a riadi jeho rokovanie,
g) zastupuje výbor navonok,
h) zodpovedá za dodržiavanie štatútu, rokovacieho poriadku a činnosti výboru.

(4) Článok 9 sa mení nasledovne:
1.

Na rokovaní výboru sa okrem členov zúčastňujú aj pozorovatelia výboru bez
hlasovacieho práva. Pozorovatelia výboru sú zástupcovia nasledovných orgánov
a inštitúcií:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Ministerstva dopravy a výstavby SR,
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
Ministerstva životného prostredia SR,
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Orgánu auditu - Ministerstva financií SR,
Železníc Slovenskej republiky,
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,
Slovenskej správy ciest,
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
Verejných prístavov, a.s.,
Agentúry rozvoja vodnej dopravy,
Hlavného mesta Bratislava,
Mesta Košice,
Mesta Žilina,
Mesta Prešov,
Mesta Banská Bystrica,
Európskej komisie,
JASPERS,
Európskej investičnej banky,
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

2.

Na rokovanie výboru môžu byť v prípade potreby prizvané aj ďalšie osoby (ďalej aj
„prizvané osoby“), aby sa vyjadrili k prerokovanej téme. Spravidla ide o zástupcov štátnej
správy, miestnych alebo regionálnych orgánov, zhotoviteľov projektu alebo iných
domácich či zahraničných odborníkov.

3.

Po predchádzajúcom súhlase riadiaceho orgánu má každý člen výboru právo prizvať si
prizvané osoby, ktoré sú odborníkmi v oblasti, ktorá je predmetom rokovania výboru.
Prizvané osoby sa spravidla zúčastňujú rokovania výboru len vo veci, ktorá je dôvodom
ich prizvania. Po ukončení rokovania k bodu, na prerokovanie ktorého boli prizvaní, môžu
byť predsedom požiadaní, aby opustili zasadnutie výboru.

4.

Prizvané osoby nemajú hlasovacie právo.

(5) V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 8. v znení: „ Pri spôsobe hlasovania per rollam nie je
možné schvaľovať zámery národných projektov a projektov, významných záležitostí a to
najmä hodnotiacich a monitorovacích správ.“
Článok 2
Dodatok č. 3 k štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia výborom.

