MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 29846/2015-1000-61167

R O Z H O D N U T I E č. 1/2016
ministra hospodárstva Slovenskej republiky
z 5. januára 2016
Na základe Čl. 13 ods. (2) Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre
fondy EÚ (ďalej len „štatút“) zo dňa 31. mája 2012 v platnom znení

I.
vydávam
Dodatok č. 6 k štatútu, ktorým

II.
schvaľujem
zmeny a doplnenia štatútu v tomto rozsahu:
1.

V Čl. 2 ods. (1) sa text nahrádza novým textom v znení:
„Výbor je expertným poradným orgánom ministra hospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „minister“), ktorý v zmysle princípu partnerstva prostredníctvom svojich
členov prezentuje verejný záujem na sociálno-ekonomickej súdržnosti v rámci Slovenskej
republiky.“.

2.

V Čl. 4 ods. (1) sa číslo „11“ nahrádza číslom „13“.

3.

V Čl. 4 ods. (2) písmeno c) sa vypúšťajú slová „a podporných“.

4.

V Čl. 4 ods. (2) sa písmená a) až k) nahrádzajú písmenami a) až m).

5.

V Čl. 4 ods. (2) sa text v písmene i) nahrádza novým textom v znení:
„i) generálny riaditeľ sekcie inovácií a podnikateľského prostredia ministerstva – člen
výboru;“.

6.

V Čl. 4 ods. (2) sa text v písmene j) nahrádza novým textom v znení:
„j) riaditeľ odboru posudzovania a implementácie projektov ministerstva – člen výboru;“.

7.

V Čl. 4 ods. (2) sa text v písmene k) nahrádza novým textom v znení:
„k) riaditeľ odboru legislatívy ministerstva – člen výboru;“.

8.

V Čl. 4 ods. (2) sa dopĺňa písmeno l) v znení:
„l) generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – člen výboru;“.

9.

V Čl. 4 ods. (2) sa dopĺňa písmeno m) v znení:
„m) zástupca sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky – riaditeľ odboru stratégie a politiky cestovného ruchu –
člen výboru.“.

10. V Čl. 7 ods. (1) sa vypúšťajú slová „a podporných“.
11. V Čl. 8 ods. (1) sa písmená „d) až k)“ nahrádzajú písmenami „d) až m)“.
12. V Čl. 10 ods. (2) sa písmená „a) až k)“ nahrádzajú písmenami „a) až m)“.
13. V Čl. 10 ods. (5) sa písmená „d) až k)“ nahrádzajú písmenami „d) až m)“.
14. V Čl. 11 ods. (2) sa slová „odbor programových a podporných činností ŠF“ nahrádzajú
slovami „oddelenie monitorovania a hodnotenia OP“.
15. V Čl. 13 ods. (3) sa vypúšťajú slová „hospodárstva Slovenskej republiky“.

III.
záverečné ustanovenie
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Vazil Hudák
minister
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