Dodatok č. 1
k Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho výboru pre
OPERAČNÝ PROGRAM RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Rokovací poriadok 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 sa dopĺňa takto:
Článok 2
Predmet dodatku
1.

Článok 1 ods. 3 sa mení nasledovne:

Výbor prijíma rozhodnutia formou uznesení schválených na rokovaniach výboru alebo formou
uznesení z hlasovania per rollam, ktorú procedurálne upravuje článok 6 tohto rokovacieho poriadku.
Ostatné články, ktoré sú predmetom rokovacieho poriadku, upravujú spôsob prípravy rokovaní,
priebeh rokovaní a vyhotovenia a náležitostí zápisnice z rokovaní výboru.
2.

Článok 2 ods. 1 sa mení nasledovne:

Rokovanie výboru zvoláva predseda/predsedníčka výboru podľa čl. 7 štatútu na základe pozvánky
zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty v lehote minimálne 10 pracovných dní pred konaním
rokovania výboru. Podklady na rokovanie výboru (hlavne dokumenty, ktoré sú predmetom
schvaľovania členmi výboru v zmysle programu rokovania výboru) budú zaslané všetkým členom
výboru, ako aj pozorovateľom a poradcom elektronickou poštou najmenej 10 pracovných dní pred
rokovaním výboru.
3.

Článok 3 ods. 4 sa mení nasledovne:

V prípade, že sa člen/členka výboru alebo jeho zástupca/zástupkyňa podľa ods. 2 nezúčastní na troch
po sebe nasledujúcich rokovaniach výboru, bude možné ho v zmysle čl. 5 ods. 8 písm. d) štatútu
z funkcie odvolať.
4.

Názov článku 4 sa mení nasledovne:

Priebeh rokovania
5.

Článok 4 ods. 1 sa mení nasledovne:

Rokovania výboru vedie predseda/predsedníčka výboru a v jeho/jej neprítomnosti
podpredseda/podpredsedníčka výboru. V prípade neprítomnosti predsedu/predsedníčky výboru
a podpredsedu/podpredsedníčky výboru vedie rokovanie výboru člen/členka výboru, ktorý/á je
zástupcom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho
orgánu (ďalej len „riadiaci orgán“) pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len
„OP RH“) a bol určený predsedom/predsedkyňou alebo podpredsedom/podpredsedkyňou výboru.
6.

Článok 4 ods. 4 sa mení nasledovne:

Členovia výboru a pozorovatelia majú právo sa vyjadrovať k jednotlivým bodom programu
a majú právo požadovať, aby ich vyjadrenia boli súčasťou zápisnice z rokovania výboru. Predseda
výboru zhrnie výsledky rokovania pri každom prerokovávanom bode a formuluje závery, ktoré sa
uvedú do zápisnice z rokovania výboru. V prípade, ak sa člen/členka výboru alebo
pozorovateľ/pozorovateľka nemôže zúčastniť rokovania výboru a predloží sekretariátu výboru
stanovisko k prerokúvanej problematike, predseda/predsedníčka výboru informuje ostatných členov
výboru a pozorovateľov o tomto stanovisku priamo na rokovaní výboru.
7.

Článok 4 ods. 7 sa mení nasledovne:

Rokovania výboru sa vedú v slovenskom jazyku. V prípade potreby sekretariát zabezpečí tlmočenie.
8.

Článok 5 ods. 1 sa mení nasledovne:

Hlasovanie
výboru
vedie
predseda/predsedníčka
výboru,
v jeho/jej
neprítomnosti
podpredseda/podpredsedníčka výboru a v prípade neprítomnosti oboch vedie hlasovanie výboru
zástupca/zástupkyňa riadiaceho organu pre OP RH, ktorý/ktorá bol/bola určený/určená
predsedom/predsedkyňou alebo podpredsedom/podpredsedkyňou výboru.
9.

Článok 5 ods. 3 sa mení nasledovne:

Člen/členka výboru môže hlasovať za uznesenie, proti uzneseniu a môže sa zdržať hlasovania. Forma
hlasovania členov výboru prebieha zdvihnutím ruky (pri hlasovaní per rollam využitím elektronických
prostriedkov).
10.

Článok 5 ods. 5 sa mení nasledovne:

Uznesenie výboru môže obsahovať nasledovné výroky:

11.

a)

schvaľuje/neschvaľuje,

b)

odporúča na schválenie/neodporúča na schválenie,

c)

berie na vedomie,

d)

ukladá partnerovi alebo riadiacemu orgánu úlohy v rámci predmetu činnosti výboru,

e)

odloží rozhodnutie,

f)

vracia predložený návrh na prepracovanie.
Článok 5 ods. 9 sa mení nasledovne:

Hlasovaním per rollam nie je možné schvaľovať zámery národných projektov a ich zmeny, metodiku
a kritériá použité pri výbere projektov a ich zmeny, zmeny operačného programu podliehajúce
schvaľovaniu Európskej komisie a realokácie v rámci OP RH a výročné a záverečné správy
o vykonávaní operačného programu s výnimkou tých prípadov, ak sa na hlasovaní per rollam vopred
uzniesol výbor na rokovaní výboru alebo v riadne odôvodnených prípadoch spôsobených najmä
časovou tiesňou potreby prijatia rozhodnutia výboru, o dokumentoch potrebných na preskúmanie
pokroku dosiahnutého pri vykonávaní OP RH, ako aj o zmene štatúte a rokovacieho poriadku (mimo
zmien formálneho charakteru).
12.

Článok 5 ods. 10 sa mení nasledovne:

Hlasovanie per rollam administratívne zabezpečuje sekretariát výboru. Na administratívne
zabezpečenie hlasovania per rollam je postačujúca elektronická komunikácia. V prípade komunikácie
písomne aj elektronicky sa za rozhodujúcu formu komunikácie považuje elektronická komunikácia.
Členovia výboru majú na zaslanie stanoviska lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu
sekretariátu na hlasovanie per rollam. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota rozhodnutím
predsedu výboru skrátená na 5 pracovných dní. Členovia výboru schvaľujú dokumenty, ku ktorým
predtým prebehlo pripomienkové konanie a výbor oboznámil členov so spôsobom zapracovania
ich
pripomienok
s výnimkou
tých
dokumentov,
u ktorých
nie
je
nevyhnutné,
aby pripomienkové konanie prebehlo alebo v riadne odôvodnených prípadoch spôsobených najmä
časovou tiesňou potreby prijatia rozhodnutia výboru.
13.

Článok 5 ods. 11 sa mení nasledovne:

Uznesenie v rámci hlasovania per rollam je schválené, ak je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov. Nedoručenie stanoviska člena/členky výboru v stanovenej lehote
sa považuje za zdržanie sa hlasovania. Na stanoviská, ktoré boli doručené
na sekretariát výboru po uplynutí stanovenej lehoty, sa neprihliada. Členovia výboru majú možnosť
predkladať svoje stanoviská jednotlivo ku každému schvaľovanému dokumentu.
14.

Článok 6 ods. 4 sa mení nasledovne:

Návrh zápisnice z rokovania výboru vypracuje sekretariát výboru do 10 pracovných dní
od uskutočnenia rokovania. Následne návrh zápisnice zašle elektronickou formou členom výboru,
pozorovateľom a poradcom na pripomienkovanie, pričom určí lehotu minimálne 5 pracovných dní
na zaslanie pripomienok. Členovia výboru, pozorovatelia a poradcovia sú oprávnení navrhnúť
doplnenie alebo zmenu zápisnice z rokovania. Pripomienky sú zaslané sekretariátu výboru
elektronicky.
15.

Článok 7 sa vypúšťa a mení sa poradie nasledujúcich článkov.

16.

Názov článku 8 (po zmene) sa mení nasledovne:

Schválenie a zmeny rokovacieho poriadku
17.

Článok 8 ods. 3 sa mení nasledovne:

Sekretariát výboru na základe schváleného dodatku k rokovaciemu poriadku vypracuje konsolidované
znenie rokovacieho poriadku, t.j. verziu so zapracovaným dodatkom.
18.

Článok 9 ods. 3 sa mení nasledovne:

Rokovací poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov rokovania výboru.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.
Tento Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku je neoddeliteľnou súčasťou Rokovacieho
poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program Rybné hospodárstvo na programové
obdobie 2014 - 2020.
2.
Tento Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
schválenia výborom.
3.
Tento Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku 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

