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Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 

Sekcia IROP 
 

ZÁPISNICA 
 

z 22. rokovania Monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, 

uskutočneného hlasovaním per rollam 

 

 

1. Dátum konania: 26. októbra 2021 – 09. novembra 2021 

2. Počet členov s hlasovacím právom: 48 

3. Počet doručených stanovísk : 37  

4. Predmet hlasovania per rollam:  

 

 Kritéria pre výber projektov IROP – Hodnotiace kritériá - Prioritná os 8 – Technická pomoc 

IROP – REACT EU 

 

K predloženému dokumentu na hlasovanie boli v rámci pripomienkového konania, ktoré prebiehalo od 

26.10.2021 do 29.10.2021, vznesené pripomienky. Vyhodnotenie pripomienok, dokumentácia so 

zapracovanými pripomienkami a výzva na hlasovanie per rollam boli zaslané všetkým 48 členom MV pre 

IROP 03.11.2021. Termín na zaslanie stanoviska v rámci hlasovania per rollam bol  09.11.2021.  

 

5. Vyhodnotenie per rollam k predloženému dokumentu: 

 

počet vznesených pripomienok: 2  

počet členov hlasujúcich „za“:  36 

počet členov hlasujúcich „proti“: 0 

počet členov hlasujúcich „zdržal sa“: 1  

počet členov, ktorí nehlasovali:  11 

 

 

6. Záver 

V zmysle platného Rokovacieho poriadku MV pre IROP je Uznesenie hlasovania per rollam schválené, ak 

je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom (25). V prípade, ak sa 

niektorý z členov výboru s hlasovacím právom nevyjadrí k predloženému návrhu v lehote stanovenej 

predsedajúcim výboru, posudzuje sa táto skutočnosť ako zdržanie sa hlasovania s výnimkou prípadov, ak 

členovia výboru na rokovaní výboru formou uznesenia rozhodnú inak. Na stanoviská, ktoré boli 

doručené na sekretariát výboru po uplynutí stanovenej lehoty, sa neprihliada.  

 

V súlade s platným Štatútom a rokovacím poriadkom MV pre IROP, bol predložený dokument schválený 

Uznesením č. 22/2021 MV IROP. 
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Prílohy: 

1. Vyhodnotenie hlasovania členmi MV IROP 

2. Uznesenie MV IROP č. 22/2021 

3. Schválený dokument 

 
 
 

Vypracoval:  

Ing. Viliam Hans     Dátum:   Podpis: 
tajomník výboru 

Zápisnicu overili: 

Ing. Martina Tichá     Dátum:   Podpis: 
MIRRI SR 
 
 
Ing. Elena Kušnírová Chrenková    Dátum:   Podpis: 
MIRRI SR 
 
 

 

Schválil:      Dátum: 

 

 
podpredsedníčka vlády, ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
a predsedníčka Monitorovacieho výboru IROP 

 


