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DODATOK č. 5 
k ŠTATÚTU a ROKOVACIEMU PORIADKU 

Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra (ďalej len „štatút a rokovací poriadok“) 

 
S účinnosťou od 29.10.2016 v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským 
orgánom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 plní úlohy Sprostredkovateľského 
orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu (ďalej aj ako „ÚPPVII“) v súlade so zákonom č. 171/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 
354/2016 zo dňa 22.08.2016 k určeniu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra 2014 – 2020. 

 
Článok 1 

 
Podľa článku 8 odsek 2 štatútu a rokovacieho poriadku v znení jeho dodatkov, ktorý bol schválený Uznesením č. 
MV OPII/2015/10 z rokovania dňa 07. augusta 2015 Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra, sa vydáva tento Dodatok č. 5, ktorým sa štatút a rokovací poriadok mení a dopĺňa nasledovne: 
 

(1) V článku 2 sa v ods. 1, v druhej vete menia slová: 

„Riadiaci výbor zároveň schvaľuje zámery národných projektov a to samostatne alebo ako súčasť zoznamu 
národných projektov ako aj ich zmeny.“ za slová: „Riadiaci výbor zároveň schvaľuje zámery národných 
projektov a ich štúdie uskutočniteľnosti, ako aj ich zmeny.“ 

(2) V článku 3 v ods. 1 sa za písmeno t) dopĺňa písmeno u) v znení: 

„u) gestor horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.“ 

(3) V článku 3 v ods. 1 sa za písmeno u) dopĺňa písmeno v) v znení: 

„v) gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj.“ 

(4) V článku 3 v ods. 4, v druhej vete sa mení písmeno t) za písmeno v) nasledovne: 

„Členstvo v riadiacom výbore podľa odseku 1 písm. d), e) a i) až t) vzniká vymenovaním za člena riadiaceho 
výboru vedúcim úradu ÚPPVII na návrh štatutárneho orgánu inštitúcie, ktorú zastupuje sa nahrádza za 
slová: „Členstvo v riadiacom výbore podľa odseku 1 písm. d), e) a i) až v) vzniká vymenovaním za člena 
riadiaceho výboru vedúcim úradu ÚPPVII na návrh štatutárneho orgánu inštitúcie, ktorú zastupuje.“ 

(5) V článku 3 v ods. 6, v písm. c sa mení písmeno t) za písmeno v) nasledovne:  

„c) na základe návrhu štatutárneho orgánu inštitúcie, ktorú zastupuje, v prípade členov podľa odseku 1 
písm. d), e) a i) až t).“ sa nahrádza za slová: „c) na základe návrhu štatutárneho orgánu inštitúcie, ktorú 
zastupuje, v prípade členov podľa odseku 1 písm. d), e) a i) až v).“ 

(6) V článku 6 sa za posledný ods. dopĺňa nový ods. v nasledovnom znení: 

„(15) Rokovania riadiaceho výboru sú neverejné.“ 

 
Článok 2 

 
Tento Dodatok č. 5 k štatútu a rokovaciemu poriadku nadobúda účinnosť dňom schválenia Monitorovacím výborom. 
 


