Dodatok č. 2
k Štatútu Monitorovacieho výboru pre
OPERAČNÝ PROGRAM RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len
„OP RH“), ktorý bol dňa 13.10.2015 schválený na prvom zasadnutí Monitorovacieho výboru
pre OP RH (ďalej len „výbor“) uznesením č. 1/2015 výboru v znení jeho dodatku č. 1 sa dopĺňa takto:

Článok 2
Predmet dodatku
1.

Článok 3 ods. 1 sa mení nasledovne:

Výbor pozostáva z 21 členov. Výbor má svojho/svoju predsedu/predsedníčku výboru
a podpredsedu/podpredsedníčku výboru, ktorí sú zároveň členmi výboru a ostatných členov výboru.
2.

Článok 3 ods. 3 sa mení nasledovne:

Členmi výboru sú zástupcovia/nominovaní zástupcovia týchto subjektov s uvedením počtu členov
zastupujúcich subjekt vo výbore:
a)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – 3 členovia, z toho
1 člen/členka za národného korešpondenta pre zber údajov,

b)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky – 1 člen/členka za certifikačný orgán,

c)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – 1 člen/členka za centrálny
koordinačný orgán, 1 člen/členka za gestora horizontálneho princípu - udržateľný rozvoj,

d)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – 1 člen/členka za gestora
horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia,

e)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – 1 člen/členka,

f)

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové
organizácie – 2 členovia ,

g)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – 2 členovia,

h)

Slovenský rybársky zväz – 2 členovia,

i)

Spojená škola Ivanka pri Dunaji – 1 člen/členka,

j)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky – 1 člen/členka,

k)

Slovenská ichtyologická spoločnosť – 2 členovia,

l)

Združenie chovateľov rýb na Slovensku – 2 členovia,

m) Pôdohospodárska platobná agentúra – 1 člen/členka.
3.

Článok 3 dopĺňa sa ods. 4 nasledovne:

Ako pozorovatelia, resp. v poradnej funkcii, participujú na činnosti výboru aj iní zástupcovia, bez
hlasovacieho práva.
4.

Článok 4 ods. 1 dopĺňa sa písm. f) nasledovne:

f) odvoláva člena výboru v prípade opakovanej neúčasti na rokovaní v zmysle čl. 5, ods. 4, písm. a).

5.

Článok 5 ods. 4 písm. a) sa mení nasledovne:

a) povinnosť zúčastňovať sa rokovaní výboru, predseda/predsedníčka výboru má možnosť odvolať
člena výboru v prípade viacnásobnej (pravidlo „trikrát a dosť“) neospravedlnenej neúčasti
na rokovaní bez písomného poverenia a účasti jeho zástupcu.
6.

Článok 6 ods. 3 písm. e) sa mení nasledovne:

e) zabezpečenie hlasovania per rollam v relevantných prípadoch.
7.

Článok 6 ods. 3 písm. h) sa mení nasledovne:

h) zabezpečenie zverejnenia aktuálneho zoznamu členov výboru na webovom sídle riadiaceho
orgánu.
8.

Článok 7 ods. 6 sa mení nasledovne:

Podklady na rokovanie výboru (najmä dokumenty, ktoré sú predmetom schvaľovania v zmysle
programu rokovania výboru) sekretariát výboru zasiela členom výboru výlučne elektronicky,
a to minimálne 10 pracovných dní pred termínom rokovania. Podklady na rokovanie
sa nezverejňujú. Lehotu je možné v nevyhnutných prípadoch skrátiť. Pod nevyhnutnými prípadmi
sa rozumejú situácie, kedy preukázateľne a z príčin, ktoré nespočívajú na strane riadiaceho orgánu,
nebolo možné zabezpečiť vypracovanie predmetného podkladu v uvedenej lehote.
9.

Názov článku 9 sa mení nasledovne:

Účasť zástupcov ďalších orgánov a inštitúcií na rokovaniach výboru.
10.

Článok 9 dopĺňa sa ods. 2 nasledovne:

Rokovaní výboru sa môžu zúčastniť aj iní pozorovatelia - odborníci v oblasti, ktorá je predmetom
činnosti výboru. Navrhnúť účasť iného pozorovateľa – odborníka (bez hlasovacieho práva) môžu
členovia výboru predsedovi/predsedníčke výboru alebo predseda/predsedníčka výboru na základe
návrhu riadiaceho orgánu.
11.

Článok 10 ods. 1 sa mení nasledovne:

Rozhodnutia výboru sa prijímajú formou uznesenia schváleného na rokovaní výboru alebo
prostredníctvom hlasovania per rollam.
12.

Článok 11 ods. 2 sa mení nasledovne:

Lehota na vypracovanie a doručenie zápisnice z rokovania výboru všetkým členom, pozorovateľom
a poradcom MV je 10 pracovných dní od rokovania výboru (alebo od konečného termínu na
predkladanie stanoviska pri hlasovaní per rollam).
13.

Článok 12 ods. 2 sa mení nasledovne:

Zmeny štatútu musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku a vypracovaním
konsolidovaného znenia štatútu.
14.

Článok 13 ods. 1 sa mení nasledovne:

Výbor sa zriaďuje na dobu určitú, a to do doby predloženia poslednej správy o vykonávaní OP RH
Európskej komisii.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.
Tento Dodatok č. 2 štatútu výboru je neoddeliteľnou súčasťou Štatútu Monitorovacieho
výboru pre Operačný program Rybné hospodárstvo na programové obdobie 2014 - 2020.
2.

Tento Dodatok č. 2 štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia výborom.

3.
Tento Dodatok č. 2 štatútu je záväzný pre všetkých členov výboru, pozorovateľov a prizvané
osoby.

V Bratislave, dňa 16. mája 2018

Jaroslav Gudába
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb
predseda Monitorovacieho výboru pre OP RH

