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DODATOK  č. 1
k rokovaciemu poriadku

Na  základe  čl.  8  ods.  4  Rokovacieho  poriadku  Monitorovacieho  výboru  pre  Sektorový 
operačný  program  Priemysel  a služby  vydávam  Dodatok  č.  1 k Rokovacieho  poriadku 
Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „rokovací 
poriadok“), ktorým schvaľujem zmeny v tomto rozsahu:

Čl. 4 Zasadnutie výboru:
v odseku 8 sa pred text „10 pracovných dní“ vkladá slovo „najmenej“

Za čl. 6 Rozhodovanie výboru sa vkladá nový čl. 7 Rozhodovanie per rollam, ktorý vrátane nadpisu 
znie:

„Čl. 7

Rozhodovanie per rollam

(1) V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si nevyžadujú osobitné zasadnutie výboru, môže 
predseda výboru požiadať členov, aby o návrhu rozhodnutia rozhodli mimo zasadnutia výboru – 
rozhodovanie per rollam. 

(2) Predseda  zabezpečí  doručenie  návrhu  rozhodnutia  (uznesenie)  spolu  s vysvetľujúcou  správou 
a prípadne  ďalšími  podkladovými  materiálmi  všetkým členom výboru.  Všetka dokumentácia  sa 
doručí členom v písomnej podobe. Podklady pre rozhodovanie per rollam sa vyhotovujú v jednom 
exemplári. Materiály možno distribuovať aj elektronickou formou.

(3) V prípade, že sa člen výboru nachádza mimo svojho úradu (v rámci Slovenska alebo v zahraničí), 
doručí členovi dokumentáciu kuriér.

(4) Členovia výboru sa k návrhu rozhodnutia zaslaného per rollam vyjadria písomne do 10 pracovných 
dní odo dňa prevzatia, resp. doručenia dokumentácie. V odôvodnených prípadoch môže byť táto 
lehota skrátená rozhodnutím predsedu. Ak člen s návrhom nesúhlasí, uvedie stručné zdôvodnenie 
svojho stanoviska. V prípade nepredloženia žiadneho stanoviska od jednotlivých členov sa toto bude 
považovať za prejav súhlasu s návrhom rozhodnutia. 



(5) Rozhodnutie sa prijme len za toho predpokladu, že žiadny z členov výboru nebude mať proti nemu 
výhrady.  V prípade,  že  niektorý  z členov  uplatní  k návrhu  pripomienky  alebo  s ním nesúhlasí, 
o návrhu sa musí rozhodnúť na riadnom zasadnutí výboru.

(6) Ak nadpolovičná väčšina členov výboru požiada, aby sa o návrhu rokovalo na riadnom zasadnutí 
výboru, prerokuje sa návrh na jeho najbližšom zasadnutí. K výsledku rozhodovania per rollam sa 
pritom neprihliada.

(7) O rozhodovaní per rollam v prípade konkrétneho návrhu vyhotoví tajomník výboru zápisnicu. 

(8) Po ukončení procesu rozhodovania per rollam predseda informuje o výsledku členov výboru na 
najbližšom zasadnutí výboru.

(9) Rozhodovanie per rollam nie je prípustné vo veciach, ktoré sú uvedené v čl. 119 Ústavy Slovenskej 
republiky. 

(10) Rozhodovanie per rollam je taktiež neprípustné v prípade rozhodovania o
a) alokácii finančných prostriedkov poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
b) realokácii prostriedkov medzi opatreniami v rámci Sektorového operačného programu,
c) o návrhu na zmenu obsahu rozhodnutia Európskej komisie o príspevku z ERDF,
d) zmenách  v Programovom doplnku,
e) iných rozhodnutiach, ktoré majú závažný charakter.“

Doterajší čl. 7 Zápisnica zo zasadnutia výboru a doterajší čl. 8 Záverečné ustanovenia sa označujú 
ako čl. 8 a čl. 9.

Čl. 8 Zápisnica zo zasadnutia výboru:
v odseku  6  sa  slová  „od  zasadnutia  výboru“  nahradzujú  slovami  „od  overenia  a podpísania 
zápisnice zo zasadnutia výboru“.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňoch schválenia výborom.

V Bratislave 24.9.2004

                                                 
          predseda výboru


