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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Dodatok č. 1 k Štatútu Riadiaceho výboru pre prioritné osi 9 až 12 Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „Štatút RV“) zo 14. marca 2020 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) vyplýva z potreby úpravy počtu členov / 

pozorovateľov Riadiaceho výboru pre prioritné osi 9 až 12 Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „Riadiaci výbor“). Dôvodom je požiadavka o 

nenominovanie zástupcov zo strany Ministerstva financií SR do Riadiaceho 

výboru, a to tak za certifikačný orgán v pozícii člena, ako aj za orgán auditu v 

pozícii pozorovateľa. Možnosť zastúpenia členstva v Riadiacom výbore stratila 

Slovenská elektromechanická asociácia a Združenie miest a obcí Slovenska, z 

dôvodu nezaslania nominácii svojich zástupcov. Ďalším dôvodom nezastúpenia v 

Riadiacom výbore je vstup do likvidácie (10. 03. 2020) subjektu Združenie 

výskumných organizácii neziskového sektora (v pozícii pozorovateľa). Technická 

úprava sa týka - názvu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a 

živnostníkov a nešpecifikovania zástupcu MŠVVaŠ SR. 

2. Dodatok č. 1 je uzavretý na základe čl. 9, ods. 2. a v súvislosti s čl. 1, ods. 3. 

platného Štatútu RV. 

Článok 2 

Úpravy Štatútu RV 

1. V článku 5 ods. 12 sa upravuje počet členov zo 64 na 61. 

 

2. V článku 5 ods. 12 písm. d) v prvej odrážke sa nahrádza 

„sprostredkovateľského orgánu“ slovnou skratkou „MŠVVaŠ SR“. 

  

3. V článku 5 ods. 12 písm. f) sa odstraňujú nasledovné odrážky:  

- „Ministerstva financií SR – certifikačného orgánu“, 

- „Združenia miest a obcí Slovenska“,   

- „Slovenskej elektromechanickej asociácie“.  

 

4. V článku 5 ods. 12 písm. f) sa upravuje názov inštitúcie „Slovenskej asociácie 

malých podnikov“ nasledovne: „Slovenskej asociácie malých a stredných 

podnikov a živnostníkov“. 

 

5. V článku 5 ods. 13 sa upravuje počet pozorovateľov zo 4 na 2. 

 

6. V článku 5 ods. 13 sa odstraňuje: 

písm. b) : „Ministerstva financií SR – orgánu auditu“, 

písm. c) : „Združenia výskumných organizácii neziskového sektora“. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť, účinnosť a záväznosť dňom schválenia 

Monitorovacím výborom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

2014 – 2020. 

 

V Bratislave dňa 12. júna 2020 


