DODATOK č. 1
k ŠTATÚTU a ROKOVACIEMU PORIADKU
Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť 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/2015/4) sa vydáva tento Dodatok č. 1, ktorým sa štatút a rokovací poriadok mení a dopĺňa nasledovne:

(1) V článku 1 v ods. 3 sa slová „program a spôsob rokovania Riadiaceho výboru“ nahrádzajú slovami
„program a spôsob rokovania riadiaceho výboru“.

(2) V článku 2 v ods. 2, písm. c) sa slová „§ 26 ods. 1 písme c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 1 písm.
c) a d)“.

(3) V článku 3 v ods. 1, písm. c), d) a g) sa menia v znení:
„c) riaditeľ odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky,“
„d) riaditeľ odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti Ministerstva financií
Slovenskej republiky,“
„g) generálna riaditeľka sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky – Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra,“

(4) V článku 4 v ods. 4 na začiatku prvej vety sa slová „riaditeľa odboru riadenia Operačného programu
Informatizácia spoločnosti“ nahrádzajú nasledovne:

„riaditeľa odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti“

(5) V článku 4 v ods. 5 na začiatku prvej vety sa slová „riaditeľa odboru implementácie Operačného programu
Informatizácia spoločnosti“ nahrádzajú nasledovne:

„riaditeľa odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti“

(6) V článku 4 v ods. 8 sa prvá veta nahrádza nasledovne:
„Zodpovednosti generálnej riaditeľky sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná
infraštruktúra sú nasledovné:“

(7) V článku 4 v ods. 9 na začiatku prvej vety sa slovo „Zodpovednosť“ nahrádza slovom „Zodpovednosti“.
(8) V článku 6 v ods. 7 v prvej vete sa slová „je Riadiaci výbor uznášaniaschopný“ nahrádzajú slovami „je
riadiaci výbor uznášaniaschopný“.

Článok 2
Tento Dodatok č. 1 k štatútu a rokovaciemu poriadku nadobúda účinnosť dňom schválenia Monitorovacím výborom.

