DODATOK č. 5
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“), upravený zo dňa 28. novembra 2017 a 28. apríla 2018, sa vydáva tento Dodatok č. 5 k štatútu,
ktorým sa štatút dopĺňa nasledovne:
(1) V článku 1 sa existujúci odsek 5 mení nasledovne:
„Operačný program je programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov
Európskej únie pre sektor dopravy, informačnej spoločnosti, výskumu a inovácií na roky 2014 –
2020, ktorý bol schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2014) 8045 final zo
dňa 28. októbra 2014.“
(2) V článku 3 sa existujúci odsek 4 mení nasledovne:
„Výbor má 34 členov. Výbor má svojho predsedu a podpredsedu, ktorí sú zároveň členmi výboru.
Každý člen výboru má hlasovacie právo. Členmi výboru sú zástupcovia:
a)
b)

Riadiaceho orgánu OP II – Ministerstva dopravy a výstavby SR (3 členovia),
Sprostredkovateľského orgánu OP II – Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu (2 členovia),
c) Sprostredkovateľského orgánu OP II – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (1
člen)
d) Sprostredkovateľského orgánu OP II – Ministerstva hospodárstva SR (1 člen)
e) Centrálneho koordinačného orgánu – Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (1 člen),
f) Riadiaceho orgánu OP Efektívna verejná správa – Ministerstva vnútra SR (1 člen),
g) gestora pre horizontálny princíp udržateľný rozvoj – Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu (1 člen),
h) gestora pre horizontálne princípy rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia –
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1 člen),
i) Certifikačného orgánu – Ministerstva financií SR (1 člen),
j) Riadiaceho orgánu OP Integrovaný regionálny operačný program – Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (1 člen),
k) Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (1 člen),
l) tretieho sektora nominovaní Komorou mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády
SR pre mimovládne neziskové organizácie (6 členov),
m) Združenia miest a obcí Slovenska (1 člen),
n) Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (1 člen),
o) IT Asociácie Slovenska (1 člen),
p) Občianskeho združenia Klub 500 (1 člen),
q) Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (1 člen),
r) Únie miest Slovenska (1 člen),
s) Združenia samosprávnych krajov SK8 (1 člen),
t) Rady vysokých škôl SR (1 člen),
u) Slovenskej rektorskej konferencie (1 člen),
v) Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (1 člen),

w)
x)
y)
z)

Slovenskej akadémie vied (1 člen),
Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (1 člen),
Konfederácie odborových zväzov (1 člen),
Republikovej únie zamestnávateľov (1 člen).“

(3) V článku 9 sa existujúci odsek 1 mení nasledovne:
„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)

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
Ministerstva životného prostredia SR,
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Orgánu auditu – Ministerstva financií SR,
Európskej komisie,
JASPERS,
Európskej investičnej banky,
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti“
Článok 2

Dodatok č. 5 k štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia výborom.

