
DODATOK č. 1 

k ŠTATÚTU A ROKOVACIEMU PORIADKU 

Riadiaceho výboru prioritných osí 1 až 6 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

(ďalej len „štatút a rokovací poriadok“) 

 

Článok 1 

 

Podľa článku 8 odsek 2 štatútu a rokovacieho poriadku, ktorý bol schválený dňa 23. januára 

2015 na 1. riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra (uznesením č. MV OPII/2015/3), sa vydáva tento Dodatok č. 1, ktorým sa štatút 

a rokovací poriadok mení a dopĺňa nasledovne: 

 

(1) V článku 1 ods. 2 sa slová „Riadiaci výbor zároveň plní úlohy osobitnej komisie“ 

nahrádzajú slovami „Riadiaci výbor zároveň plní úlohy komisie pri monitorovacom 

výbore“,  

(2) V článku 2 ods. 1 sa druhá veta „Riadiaci výbor zároveň schvaľuje zámery 

národných projektov, a to samostatne alebo ako súčasť zoznamu národných 

projektov, ako aj ich zmeny“ mení nasledovne „Riadiaci výbor zároveň schvaľuje 

zámery národných projektov, ako aj ich zmeny“, 

(3) V článku 3 ods. 1 písm. a) sa slová „Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky“, 

(4) V článku 3 ods. 1 písm. a) bod 1. sa slová „organizačného poriadku ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami 

„organizačného poriadku ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky“, 

(5) V článku 3 ods. 1  písm. a) sa bod 2. vypúšťa v celom rozsahu, 

(6) V článku 3 ods. 1 sa za písmeno c) dopĺňa písmeno d) v znení: 

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

(7) V článku 3 ods. 1 sa mení písmeno d) na písmeno e) v nasledovnom znení: 

„zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – Centrálny 

koordinačný orgán (1 člen)“, 

(8) V článku 3 ods. 2 sa slová „elektronicky ho zašle všetkým členom výboru“ 

nahrádzajú slovami „elektronicky ho zašle všetkým členom riadiaceho výboru“, 

(9) V článku 3 ods. 3 sa slová „vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „vymenúva 

o odvoláva minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky“, 

(10) V článku 3 ods. 4 sa písmeno „d)“ mení na písmeno „e)“, 

(11) V článku 3 ods. 6 písm. c) sa slová: „po sebe nasledujúcich rokovaniach výboru“ 

nahrádzajú slovami „po sebe nasledujúcich rokovaniach riadiaceho výboru“, 

(12) V článku 6 ods. 6 sa slová „dve tretiny jeho stálych členov“ nahrádzajú slovami 

„dve tretiny jeho členov“, 

(13) V článku 6 ods. 10 sa veta „V prípade, že sa člen riadiaceho výboru nevyjadrí 

v stanovenej lehote, bude sa to považovať za prejav súhlasu s návrhom 

rozhodnutia.“ nahrádza vetou „Nezaslanie stanoviska členom riadiaceho výboru 

v stanovenej lehote sa bude považovať za zdržanie sa hlasovania.“, 



(14) V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 11 v znení „Formu hlasovania per rollam nie je 

možné využiť pri schvaľovaní zámerov národných projektov a projektov, 

významných záležitostí a to najmä finančných rozhodnutí, hodnotiacich 

a monitorovacích správ.“, 

(15) V článku 6 sa doterajšie odseky 11 až 15 prečíslovávajú na odseky 12 až 16, 

(16) V článku 7, ods. 2 sa slová „všetkým členom riadiaceho výboru a výboru“ 

nahrádzajú slovami „všetkým členom riadiaceho výboru a monitorovacieho 

výboru“, 

(17) V článku 7, ods. 3 sa slová „Riadiaci orgán je povinný predložiť členom výboru“ 

nahrádzajú slovami „Riadiaci orgán je povinný predložiť členom monitorovacieho 

výboru“, 

(18) V článku 7, ods. 3 sa slová „za celé obdobie predchádzajúce riadnemu alebo 

mimoriadnemu rokovaniu výboru“ nahrádzajú slovami „za celé obdobie 

predchádzajúce riadnemu alebo mimoriadnemu rokovaniu monitorovacieho 

výboru“.  

 

 
Článok 2 

 

Tento Dodatok č. 1 k štatútu a rokovaciemu poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

schválenia monitorovacím výborom. 

 


