
DODATOK č. 4 

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. 

rokovaní Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj 

„výbor“ alebo „MV“) a upravený zo dňa 28. novembra 2017 sa vydáva tento Dodatok č. 4 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. 240/2014 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 

aj „výbor“ alebo „MV“).“ 

 

(2)  V článku 1 sa existujúci odsek 6 mení nasledovne: 

 

„Riadiaci orgán môže požiadať výbor o zriadenie Komisií pri MV najmä na plnenie úloh 

podľa § 26 zákona o EŠIF. Mechanizmus pre založenie a fungovanie Komisií pri MV 

upravuje rokovací poriadok výboru.“ 

 

(3)  V článku 3 sa existujúci odsek 6 mení nasledovne: 

 

„V prípade potreby riadiaci orgán zriadi Komisiu pri MV, ktorej činnosť bude upravená 

osobitným štatútom a rokovacím poriadkom.“ 

 

(4)  V článku 4 sa v existujúcom odseku 1 pridáva písmeno i) v znení: 

  

i) odvoláva člena výboru v zmysle čl. 5 ods. 5.  

 

(5)  V článku 5 sa existujúci odsek 3 mení nasledovne:  

 

„Člen výboru je do svojej funkcie vymenovaný na základe vymenúvacieho dekrétu 

predsedu výboru. Členstvo vo výbore vzniká dňom uvedeným vo vymenúvacom dekréte.“ 

 



(6)  V článku 6 v existujúcom odseku 2 sa písmená f), h) a i) menia nasledovne: 

 

f)  zabezpečenie hlasovania per rollam v relevantných prípadoch, 

h)  vedenie a aktualizáciu zoznamu členov výboru a zoznamu členov Komisií pri MV, 

i)   zabezpečenie zverejnenia zoznamu členov výboru, prípadne zoznamu  Komisií pri MV 

a členov týchto Komisií pri MV na webovom sídle riadiaceho orgánu, 

 

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

 

„Oznámenie o rokovaní výboru a podklady na rokovanie výboru (najmä dokumenty, ktoré 

sú predmetom schvaľovania v zmysle programu rokovania) 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.“ 

 

(8)  V článku 10 sa existujúci odsek 1 mení nasledovne: 

 

„Rozhodnutia výboru sú prijímané vo forme uznesení schvaľovaných: 

a) na rokovaniach výboru, 

b) hlasovaním per rollam.“ 

 

(9)  V článku 10 sa existujúci odsek 7 mení nasledovne: 

 

„V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si nevyžadujú osobitné rokovanie výboru, 

môže predseda požiadať členov výboru, aby o návrhu uznesenia rozhodli hlasovaním per 

rollam. Pre prijímanie rozhodnutia hlasovaním per rollam sa primerane použijú ustanovenia 

uvedené v čl. 5 rokovacieho poriadku. Takto prijaté rozhodnutia sú rovnako záväzné ako 

rozhodnutia prijaté na základe hlasovania členov výboru na riadnom alebo mimoriadnom 

rokovaní výboru.“ 

 

(10)  V článku 10 sa vypúšťa odsek 8. 

 

(11)  Existujúci článok 12 sa upravuje nasledovne:  

 

1. Štatút schvaľujú členovia výboru na prvom rokovaní výboru. 

2. Zmeny štatútu musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku 

a vypracovaním konsolidovaného znenia štatútu. 

3. Každú zmenu štatútu výboru schvaľujú členovia výboru. 

 

(12)  Existujúci článok 13 sa mení nasledovne: 

 

1. Podrobnosti o spôsobe rokovania výboru upravuje rokovací poriadok, ktorý 

schvaľuje výbor na svojom prvom rokovaní. Rokovací poriadok je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto štatútu. 



2. Výbor sa zriaďuje na dobu určitú, a to do doby predloženia záverečnej správy 

o vykonávaní operačného programu Európskej komisii podľa všeobecného 

nariadenia. 

3. Štatút je záväzný pre všetkých členov výboru, pozorovateľov výboru a osoby 

prizvané na rokovanie výboru. 

4. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia výborom. 

 

 

Článok 2 

 

Dodatok č. 4 k štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia výborom. 

 


