Ministerstvo hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky

Číslo

523/2010–1000-HV

ROZHODNUTIE č. 18/2010
ministra hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
z 20. septembra 2010
Podľa čl. 9 ods. 2 Štatútu Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program
(ďalej len „štatút“)
I.
vydávam
Dodatok č. 5 k štatútu, ktorým
II.
schvaľujem
zmeny štatútu v tomto rozsahu:
1.

V Čl. 2, odsek 1 znie:
„(1) Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad prípravou
a následnou implementáciou Sektorového operačného programu Priemysel a
služby. Monitorovací výbor zosúlaďuje záujem Ministerstva hospodárstva
a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a požiadavky
podnikateľskej obce, aby sa rozvoj regiónov Slovenskej republiky vyvíjal
rovnomerne, v súlade so spoločnou politikou Európskej únie (ďalej len „EÚ“).“.

2.

V Čl. 3 písmeno a) znie:
„a) upravuje a následne schvaľuje Programový doplnok k Sektorovému operačnému
programu Priemysel a služby, vrátane materiálnych a finančných ukazovateľov,
ktoré sa používajú na monitorovanie pomoci (pri každej ďalšej úprave sa musí
získať jeho schválenie); uvedené vykoná podľa článku 15 Nariadenia Rady (ES)
č. 1260/1999,“.

3.

V Čl. 3 písmeno g) znie:
„g) Riadiacemu orgánu pre Sektorový operačný program Priemysel a služby môže
navrhnúť úpravu alebo preskúmanie pomoci, ktorá v prípade jej realizácie umožní

dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999,
alebo zlepší riadenie pomoci, vrátane finančného riadenia,“.
4.
5.

V Čl. 4 odseku 1 sa číslica „32“ nahrádza číslicou „31“.
V Čl. 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až y) sa označujú ako písmená b) až y).

6.

V Čl. 4 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky,“.

7.

V Čl. 4 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky,“.

8.

V Čl. 4 ods. 2 písmeno n) znie:
„n) Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky,“.

9.

V Čl. 4 ods. 2 písmeno v) znie:
„v) Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry,“.

III.
záverečné ustanovenie
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Juraj Miškov
minister

