DODATOK č. 2
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 v znení dodatku č. 1, ktorý bol schválený Uznesením č.
MV OPII/2015/10 z rokovania dňa 07. augusta 2015 Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná
infraštruktúra, sa vydáva tento Dodatok č. 2, ktorým sa štatút a rokovací poriadok mení a dopĺňa nasledovne:

(1) V článku 3 v ods. 1 sa za písmeno „l)“ dopĺňa písmeno m) v znení:
„m) zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky,“
a písmeno „n)“ v znení:
„n) zástupca DataCentra za oblasť cloudových služieb“.

(2) V článku 3 v ods. 1 sa mení písmeno „m)“ na písmeno „o)“, písmeno „n)“ na písmeno „p)“, písmeno „o)“
na písmeno „q)“, písmeno „p)“ na písmeno „r)“.

(3) Článok 3 ods. 4 sa mení nasledovne:
„Členstvo v riadiacom výbore podľa odseku 1 písm. a) až e) a r) vzniká vymenovaním do funkcie
ministrom financií Slovenskej republiky. Členstvo v riadiacom výbore podľa odseku 1 písm. f) až q)
vzniká vymenovaním za člena riadiaceho výboru ministrom financií Slovenskej republiky na návrh
štatutárneho orgánu inštitúcie, ktorú zastupuje.“

(4) Článok 3 ods. 6, písm. c) sa mení nasledovne:
„na základe návrhu štatutárneho orgánu inštitúcie, ktorú zastupuje, v prípade členov podľa odseku 1
písm. f) až q).“

(5) V článku 4, ods. 7 sa v písmene d) mení text na:
„komunikácia na najvyššej úrovni so zainteresovanými stranami,“

(6) V článku 4, ods. 7 sa mení písmeno „d)“ na písmeno „e)“
(7) V článku 4 sa za ods. 13 dopĺňa odsek „14)“ v znení:
„(14) Zodpovednosti zástupcu Úradu vlády Slovenskej republiky sú nasledovné:
a) spolurozhodovanie o predložených štúdiách uskutočniteľnosti,
b) spolurozhodovanie o zámeroch národných projektov a o zmenách v zozname národných
projektov,
c) spolurozhodovanie o kľúčových oblastiach, rizikách a otvorených otázkach programu,
d) komunikácia na najvyššej úrovni so zainteresovanými stranami,
e) poradenstvo a podpora rezortným a nadrezortným orgánom.“
a odsek „15)“ v znení:
„(15) Zodpovednosti zástupcu DataCentra za oblasť cloudových služieb sú nasledovné:
a) spolurozhodovanie o predložených štúdiách uskutočniteľnosti,
b) spolurozhodovanie o zámeroch národných projektov a o zmenách v zozname národných
projektov,
c) spolurozhodovanie o kľúčových oblastiach, rizikách a otvorených otázkach programu,
d) komunikácia na najvyššej úrovni so zainteresovanými stranami,

e) poradenstvo a podpora nadriadeným rezortným a nadrezortným orgánom.“

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