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Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Rokovací poriadok je vypracovaný v súlade so Štatútom Spoločného monitorovacieho výboru
programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika (ďalej len „štatút“) a upravuje
činnosť Spoločného monitorovacieho výboru pre program INTERREG V-A Slovenská republika
– Česká republika (ďalej len „výbor“) v nasledujúcom rozsahu:
 procedurálne náležitosti prípravy a priebehu zasadnutí výboru;
 náležitosti schvaľovania uznesení;
 spôsob vyhotovovania zápisníc zo zasadnutia výboru.
2. Výbor prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení schválených na zasadnutiach výboru alebo
môže rozhodovať aj mimo zasadnutí výboru prostredníctvom písomnej procedúry per rollam.

Článok 2
Spôsob zvolávania výboru
1. Zasadnutie zvoláva predseda výboru podľa čl. 7 štatútu formou pozvánky v lehote najmenej
15 kalendárnych dní pred plánovaným dátumom zasadania výboru prostredníctvom
elektronickej pošty. Pozvánka upresňuje dátum, čas a miesto zasadnutia a program zasadnutia
výboru.
2. Zasadnutia výboru sa konajú v Slovenskej republike alebo v Českej republike.
3. Podklady na zasadnutie výboru doručuje riadnym členom a pozorovateľom výboru alebo
prizvaným osobám Spoločný technický sekretariát (ďalej len „STS“) v lehote najmenej 10
kalendárnych dní pred plánovaným zasadnutím výboru prostredníctvom elektronickej pošty.
V nevyhnutných prípadoch je možné lehotu na zaslanie podkladov skrátiť.
4. Riadny člen/pozorovateľ výboru alebo zástupca Európskej komisie (ďalej len „EK“) môžu pred
plánovaným zasadnutím výboru požiadať predsedu výboru prostredníctvom STS o zaradenie
ďalšieho bodu programu. Požiadavka musí byť riadne odôvodnená a v súlade s úlohami
výboru. Riadny člen/pozorovateľ výboru alebo zástupca EK požiadavku doručí na STS
prostredníctvom elektronickej pošty, najneskôr však 7 kalendárnych dní pred plánovaným
zasadnutím. O zaradení nového bodu programu rozhoduje predseda výboru. Pokiaľ požiadavka
nie je riadne odôvodnená, resp. nie je v súlade s úlohami výboru alebo na zasadnutí nie je
prítomný riadny člen/pozorovateľ výboru, ktorý návrh na zaradenie daného bodu programu
vzniesol, predseda nezaradí navrhovaný bod na zasadnutie výboru. V prípade potreby môže
predseda výboru rozhodnúť o prerokovaní dodatočného bodu zasadnutia na základe návrhu
riadneho člena/pozorovateľa výboru alebo zástupcu EK priamo na jeho zasadnutí.
5. Výbor rokuje výhradne na základe písomných dokumentov, ktoré mu predkladá predseda
výboru prostredníctvom STS.

Článok 3
Účasť na zasadnutí
1. Všetci riadni členovia/pozorovatelia výboru sú povinní osobne sa zúčastňovať zasadnutí
výboru, s výnimkou prípadov uvedených v ods. 2 tohto článku.
2. Ak sa riadny člen/pozorovateľ výboru nemôže zasadnutia výboru zúčastniť osobne, zasadnutia
výboru sa zúčastní jeho menovaný zástupca (náhradník). O danej skutočnosti musí riadny
člen/pozorovateľ výboru alebo ich menovaný zástupcovia bezodkladne informovať STS
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prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, že sa zasadnutia nezúčastní riadny
člen/pozorovateľ výboru ani jeho zástupca (náhradník), môže riadny člen/pozorovateľ výboru na
základe písomného splnomocnenia poveriť zastupovaním aj tretiu osobu. Splnomocnenou
osobou môže byť výlučne osoba v pracovnoprávnom alebo inom zmluvnom vzťahu
k organizácii, ktorú tento riadny člen/pozorovateľ výboru zastupuje. Takto splnomocnená osoba
je povinná odovzdať písomné splnomocnenie predsedajúcemu výboru najneskôr pred začatím
zasadnutia výboru. Bez písomného splnomocnenia riadneho člena/pozorovateľa výboru alebo
jeho zástupcu (náhradníka) je zastupovanie riadneho člena/pozorovateľa výboru alebo jeho
zástupcu (náhradníka) neprípustné a nie je prípustná ani účasť takto poverenej tretej osoby na
zasadnutí výboru. Splnomocnenie tretej osoby je platné len na konkrétne zasadnutie výboru.
Zástupca (náhradník) má rovnaké práva ako člen výboru, vrátane hlasovacieho práva.
3. Výbor je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomné viac ako dve tretiny všetkých
riadnych členov výboru s hlasovacím právom (t.j. minimálne 9 prítomných členov výboru).
4. Zasadnutia sa môžu zúčastniť aj ďalšie osoby podľa čl. 3 štatútu.

Článok 4
Priebeh zasadnutia
1. Zasadnutia výboru vedie predseda výboru a v jeho neprítomnosti ním poverená osoba.
V prípade, ak sa zasadnutie výboru koná na území ČR, vedie zasadnutie podpredseda výboru
a v jeho neprítomnosti ním poverená osoba.
2. Riadni členovia/pozorovatelia výboru sú povinní aktívne sa podieľať na jeho práci, riadiť sa
organizačnými pokynmi predsedu výboru počas zasadnutí a plniť úlohy vyplývajúce z uznesení
výboru.
3. Zasadnutia výboru pozostávajú zo schválenia programu zasadnutia, prerokovania schválených
bodov programu zasadnutia a hlasovania.
4. Riadni členovia/pozorovatelia výboru a prizvané osoby majú právo sa vyjadrovať k jednotlivým
prerokúvaným bodom a majú právo požadovať, aby ich vyjadrenia boli súčasťou zápisnice zo
zasadnutia výboru.
5. Riadni členovia/pozorovatelia výboru a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o
dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie,
v súvislosti s ňou, alebo počas zasadnutia výboru a ktoré v záujme výboru nemožno
oznamovať tretím osobám.
6. Riadni členovia výboru s hlasovacím právom sú v prípade konfliktu záujmov podľa čl. 5 ods. 9
štatútu povinní bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predsedajúceho a zdržať sa
rokovania o príslušnom bode programu, ako aj hlasovania o príslušnom bode programu.
V prípade, ak riadni člen výboru s hlasovacím právom bude postupovať v rozpore
s ustanoveniami tohto odseku, má predseda výboru právo podať návrh na jeho odvolanie.
7. Každý riadny člen/pozorovateľ výboru v nadväznosti na svoju funkciu vo výbore sa zaväzuje,
že:
 bude konať nezávisle, objektívne, nebude zneužívať svoje postavenie a nebude
uprednostňovať žiadneho žiadateľa o príspevok,
 sa vyvaruje konaniu, ktoré by viedlo k podozreniu, že porušuje všeobecne záväzné
právne predpisy alebo stanovený etický štandard,
 sa nezúčastní na hlasovaní o projekte, v rámci ktorého sa podieľal na spracovaní alebo
by sa podieľal na jeho realizácii, tak aby bola vylúčená vzájomná spojitosť medzi
subjektom, ktorý rozhoduje a subjektom, o ktorom sa rozhoduje,
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sa bude vyhýbať činnosti, ktorá by poškodzovala dôveru verejnosti v jeho schopnosti
plniť svoje úlohy vyplývajúce zo štatútu nestranne,
sa bude riadiť princípmi a postupmi v súlade so schválenou stratégiou výberu projektov.

8. Svoju nestrannosť a nezaujatosť potvrdzujú všetci riadni členovia/pozorovatelia výboru
a prizvané osoby podpísaním čestného vyhlásenia, ktoré tvorí prílohu č. 1 štatútu.
9. V prípade, ak riadny člen/pozorovateľ výboru bude postupovať v rozpore s ustanoveniami ods.
7 tohto článku, podá predseda výboru návrh na odvolanie takéhoto riadneho
člena/pozorovateľa z dôvodu skutočného alebo potenciálneho konfliktu záujmov a organizácia,
ktorá ho nominovala navrhne nového riadneho člena/pozorovateľa.
10. Predseda výboru v spolupráci s STS na konci každého zasadnutia výboru zhrnie výsledky
a uznesenia výboru.

Článok 5
Rozhodovanie o projektoch (žiadostiach o NFP)
1. Výbor v súlade s článkom 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013
o osobitých ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja je zodpovedný za výber projektov pre financovanie z prostriedkov
určených pre program.
2. Výber projektov (žiadostí o NFP) sa uskutočňuje na základe výsledkov hodnotiaceho procesu
v súlade so stratégiou výberu projektov, ktorá tvorí článok 6 tohto rokovacieho poriadku.
3. Výbor rozhoduje o tom, či žiadosť o NFP odporučí riadiacemu orgánu:
 na schválenie
 na schválenie s podmienkou
 na neschválenie
4. O projektoch sa rozhoduje hlasovaním riadnych členov výboru oprávnených hlasovať v zmysle
čl. 3, ods. 5. štatútu. Žiadosť o NFP nemôže byť odporúčaná na schválenie bez súhlasu
niektorého z vedúcich národných delegácii. V prípade potreby môže predseda výboru
rozhodnúť o vyžiadaní stanoviska odborného hodnotiteľa, resp. stanoviska externého experta,
ktoré však nie je pre členov výboru záväzné.
5. Na základe podkladov STS členovia výboru rozhodujú o úpravách rozpočtu predkladaných
žiadostí o NFP a to v prípade, ak v procese hodnotenia oprávnenosti výdavkov boli
identifikované neoprávnené výdavky, resp. ak výdavky uvedené v žiadosti o NFP neboli
v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov, alebo v prípade, ak v procese odborného
hodnotenia bol daný podnet na úpravu rozpočtu zo strany odborných hodnotiteľov a/alebo STS,
resp. národného kontrolóra. Výbor posudzuje návrh upraveného rozpočtu a rozhodne o jeho
schválení/neschválení, môže navrhnúť zníženie rozpočtu žiadosti o NFP o príslušnú sumu
identifikovaných neoprávnených výdavkov alebo odporučí jeho ďalšiu úpravu.
6. Výbor môže z vlastného podnetu zároveň požiadať STS o prehodnotenie vybraných
rozpočtových položiek resp. celého rozpočtu ak má podozrenie na výskyt neoprávnených
výdavkov, prekrývanie sa výdavkov alebo iné závažné podozrenie. V tomto prípade STS
preverí rozpočet a informuje členov výboru buď na danom zasadaní resp. na nasledovnom
zasadnutí alebo prostredníctvom písomnej procedúry per rollam.
7. Výbor je oprávnený formulovať ďalšie odporúčania a podmienky pre schválenie žiadostí o NFP,
ktoré boli v zmysle podkladov STS odporúčané na schválenie v prípade, ak má pochybnosti
alebo podozrenie týkajúce sa obsahu projektu.
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8. Výbor nemôže znížiť výšku oprávnených nákladov žiadosti o NFP inými spôsobmi ako sú
uvedené v odseku 5., 6. a 7 tohto článku. Výbor nemôže navrhnúť navýšenie rozpočtu
predloženej žiadosti o NFP.
9. Výbor rozhoduje o ustanovení tzv. zásobníka projektov, ktorý bude obsahovať projekty
odporučené na schválenie, resp. schválenie s podmienkou, ale nebude možné ich aktuálne
v rámci výzvy podporiť pre nedostatok finančných prostriedkov. Tieto projekty budú podporené
len v prípade dodatočného uvoľnenia finančných prostriedkov v zmysle čl. 6 tohto rokovacieho
poriadku.
10. Pri posudzovaní žiadostí o NFP výbor nesmie meniť hodnotiace kritériá, ktoré boli zverejnené vo
výzve, v rámci ktorej boli žiadosti o NFP predložené.

Článok 6
Stratégia výberu projektov
1. Základné princípy stratégie výberu projektov:
a) záväznosť pre všetkých členov výboru
b) nemennosť princípov stratégie počas celého programového obdobia 2014-2020, stratégiu
je možné meniť, resp. dopĺňať len v bodoch, ktoré nemajú vplyv na podmienky, za akých
boli projekty schvaľované v predchádzajúcich zasadnutiach;
c) rešpektovanie výsledkov procesu hodnotenia a prideleného počtu bodov, ktorý je súhrnom
výsledkov jednotlivých fáz hodnotenia;
d) výsledok hodnotiaceho procesu (počet bodov) je pre členov výboru nemenný a určuje
poradie projektov pri ich prerokovaní;
e) transparentnosť, rovnosť príležitostí, opakovateľnosť procesov;
2. Pravidlá výberu projektov:
a) Výbor prerokováva projekty v poradí, aké im bolo pridelené v hodnotení samostatne
pre každý špecifický cieľ,
b) Na základe podkladov STS členovia výboru pri posudzovaní projektov rozhodujú
o finančných alokáciách pre jednotlivé špecifické ciele, v rámci ktorých sú projekty
schvaľované. O týchto alokáciách výbor rozhoduje s ohľadom na dostupnosť zostávajúcich
finančných prostriedkov v investičných prioritách a pravidlo n+3 v zmysle nariadenia EK.
c) Projekt nesmie byť výborom schválený, pokiaľ jeho bodové ohodnotenie nezodpovedá
minimálne 70 % maximálneho počtu bodov (t.j. 98 bodov z celkového počtu 140 bodov). V
prípade, kedy disponibilné prostriedky v danom špecifickom cieli nestačia na schválenie
všetkých projektov, ktoré túto hranicu presahujú a sú členmi výboru odporúčané na
schválenie, postupuje výbor v zmysle písm. g) resp. písm. h) tohto odseku.
d) Projekt nesmie byť schválený, ak získal aspoň od dvoch subjektov v odbornom hodnotení
celkový súčet bodov 0-34 a súčasne STS neodporučil projekt na schválenie. V
odôvodnených prípadoch, najmä v súvislosti s ukončovaním implementácie programu a v
závislosti od dostupných finančných prostriedkov, môže výbor rozhodnúť o prehodnotení
projektov, ktoré získali v hodnotení celkový súčet bodov 0-34 od dvoch subjektov a STS
odporučil projekt na schválenie. Po ich prehodnotení budú tieto projekty následne
predložené na prerokovanie výboru.
e) Výbor môže pri výbere projektov zohľadniť aj záverečný komentár STS, v ktorom
je uvedené záverečné stanovisko (odporúčanie). Projekt môže byť schválený aj napriek
negatívnemu odporúčaniu zo strany STS, musí však splniť všetky ostatné kritéria
Strana 5 z 11

Príloha č. 2 Štatútu SMV pre program Interreg V-A SK-CZ

stanovené týmto článkom. V takomto prípade sa zdôvodnenie výberu projektu uvedie
v zápisnici zo zasadnutia.
f) Projekt môže byť členmi výboru v odôvodnených prípadoch zamietnutý napriek
pozitívnemu odporúčaniu zo strany STS. V takomto prípade sa zdôvodnenie, resp.
zamietnutie výberu projektu uvedie v zápisnici zo zasadnutia.
g) Ak pri rozhodovaní nastane situácia, že dva alebo viac projektov dosiahli v rámci
odborného hodnotenia rovnaký výsledný počet bodov a nie je možné ich súčasne podporiť
v rámci daného špecifického cieľa z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, bude o nich
rozhodovať výbor s prihliadnutím na počet dosiahnutých bodov v rámci:
A. hodnotenia odborných kritérií odborným hodnotiteľom zo strany VP/HCP a hodnotenia
kvalitatívnych kritérií zo strany STS – ak aj tu dané projekty dosiahli rovnaký počet
bodov, tak sa prihliada na bod B;
B. hodnotenie cezhraničného dopadu – ak aj tu dané projekty dosiahli rovnaký počet
bodov, tak sa prihliada na bod C;
C. hodnotenie cezhraničnej spolupráce – ak aj tu dané projekty dosiahli rovnaký počet
bodov, tak sa uplatňuje bod D;
D. rozlišovacie kritéria odborného hodnotenia, medzi ktoré patrí kritérium č. III. a VII.
v rámci odborných kritérií a kritérium č. II. a IV. v rámci kvalitatívnych kritérií.
h) Výbor má právo ustanoviť tzv. zásobník projektov, ktorý bude obsahovať projekty úspešné
v rámci hodnotiaceho procesu, ktoré výbor nemohol vybrať z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Štatutárny orgán Riadiaceho orgánu vydá
u takýchto projektov Rozhodnutie o neschválení z dôvodu vyčerpania finančných
prostriedkov určených vo výzve. V prípade, že Riadiaci orgán bude disponovať
dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená
žiadosť/projekt bude naďalej spĺňať podmienky poskytnutia pomoci a podpory, štatutárny
orgán Riadiaceho orgánu vydá na základe posúdenia členov výboru rozhodnutie o
preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o
schválení žiadosti o NFP. Štatutárny orgán Riadiaceho orgánu môže takto postupovať do
jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. Výbor je pri vydaní
posúdenia viazaný poradím projektov určeným podľa bodu 1, odseku c) a d) tohto článku.
i)

V prípade uvoľnenia finančných prostriedkov je STS povinný informovať vedúceho
partnera projektu o možnosti podporiť daný projekt. STS v prípade záujmu vedúceho
partnera projektu o realizáciu zaradí takýto projekt späť do štandardného procesu
administrácie, t.j. vyzve vedúceho partnera na preukázanie splnenia podmienok
poskytnutia pomoci.

Článok 7
Hlasovanie
1. Hlasovanie výboru vedie predsedajúci výboru.
2. Výbor prijíma rozhodnutia prostredníctvom uznesení schvaľovaných na zasadnutiach výboru
alebo formou písomnej procedúry per rollam. Uznesenia výboru sa vzťahujú k všetkým úlohám
výboru v zmysle článku 2 štatútu Spoločného monitorovacieho výboru.
3. Uznesenie výboru môže obsahovať nasledovné výroky:
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 odporúča na schválenie / odporúča na schválenie s podmienkou / odporúča na
neschválenie,
 ukladá úlohy v rámci predmetu činnosti výboru,
 berie na vedomie,
 odkladá rozhodnutie a vracia predložený návrh na prepracovanie.
4. Riadni člen výboru s hlasovacím právom môže hlasovať za uznesenie, proti uzneseniu a môže
sa zdržať hlasovania.
5. Hlasovanie výboru je verejné.
6. Rozhodnutia výboru sú prijímané konsenzom obidvoch zúčastnených krajín. V prípade
nedosiahnutia konsenzu v rámci jednej zo zúčastnených krajín, musí byť rozhodnutie prijaté
nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov s hlasovacím právom národných delegácií.
V prípade zdržania sa hlasovania sa tento hlas nezapočítava. V prípade rovnosti hlasov v rámci
národnej delegácie rozhoduje hlas vedúceho národnej delegácie (predsedu/podpredsedu
výboru, resp. nimi poverených osôb).
7. Výsledok hlasovania k jednotlivým uzneseniam zaznamenáva STS do zápisnice zo zasadnutia
výboru.
8. V naliehavých prípadoch alebo v prípadoch, ktoré si s ohľadom na význam problému
nevyžadujú osobitné zasadnutie výboru, alebo v prípadoch, keď sa na zasadnutí výboru
nedosiahlo súhlasné stanovisko dostatočného počtu prítomných členov k otázke, ktorej riešenie
nemožno odložiť do ďalšieho zasadnutia výboru alebo v prípadoch, keď nie je z časového
hľadiska možné organizovať nové zasadnutie výboru, je možné prijať rozhodnutie písomnou
procedúrou per rollam.
9. Písomnú procedúru per rollam administratívne zabezpečuje STS. Písomná procedúra sa
vykonáva formou elektronickej komunikácie. Podklady k písomnej procedúre per rollam sa
zasielajú riadnym členom výboru s hlasovacím právom na vyjadrenie a predloženie stanoviska.
Pozorovatelia výboru dostanú podklady k písomnej procedúre per rollam na vedomie
a v prípade záujmu môžu rovnako predložiť svoje stanovisko.
10. Riadni členovia výboru s hlasovacím právom ako aj pozorovatelia majú na zaslanie stanoviska
lehotu 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia návrhu STS na hlasovanie písomnou procedúrou
per rollam. Za prijatie návrhu na hlasovanie písomnou procedúrou per rollam sa považuje deň,
ktorý nasleduje po dni odoslania návrhu STS prostredníctvom elektronickej pošty. V
odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota rozhodnutím predsedu výboru skrátená.
11. Výbor v rámci písomnej procedúry per rollam rozhoduje rovnakým spôsobom ako pri riadnom
zasadnutí výboru v zmysle ods. 6 tohto článku.
12. Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam je platné v prípade ak sa na hlasovaní zúčastnia
viac ako dve tretiny riadnych členov výboru s hlasovacím právom (t.j. minimálne 9 hlasujúcich
členov výboru). Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam prebieha formou hlasovacieho
lístka, kde členovia výboru s hlasovacím právom označia či s prijatím rozhodnutia
súhlasia/nesúhlasia alebo sa zdržali hlasovania, a ak relevantné tak uvedú možné pripomienky
Hlasovací lístok tvorí prílohu č. 1 Rokovacieho poriadku Spoločného monitorovacieho výboru.
13. Pokiaľ v lehote určenej na predloženie stanoviska v rámci písomnej procedúry per rollam
nebude zaslané zo strany príslušného riadneho člena výboru s hlasovacím právom žiadne
stanovisko, nebude sa hlas uvedeného člena výboru započítavať do výsledného súčtu hlasov.
Na stanoviská, ktoré boli doručené na STS po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.
O zapracovaní predložených pripomienok rozhoduje predseda výboru.
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14. Pokiaľ nedôjde k rozhodnutiu v rámci písomnej procedúry, alebo nie je možné na základe
reakcií členov výboru jednoznačne vyhodnotiť výsledky bude tento predmet rozhodovania
zaradený na najbližšie riadne zasadnutie výboru, resp. bude iniciovaná nová písomná
procedúra per rollam.
15. STS o výsledku písomnej procedúry informuje členov výboru v lehote do 10 kalendárnych dní
odo dňa ukončenia lehoty stanovenej na zaslanie stanoviska.

Článok 8
Zápisnica zo zasadnutia výboru
1. Z každého zasadnutia výboru vyhotovuje STS písomnú zápisnicu, ktorú overuje predseda
výboru.
2. Zápisnica zo zasadnutia výboru sa vypracuje a rozošle riadnym členom/pozorovateľom výboru
v lehote do 15 kalendárnych dní od zasadnutia výboru.
3. Zápisnica zo zasadnutia výboru obsahuje najmä nasledovné náležitosti:
 miesto a dátum zasadnutia,
 prerokované body programu,
 stručný opis rokovania k jednotlivým bodom,
 informácie o výsledku hlasovania,
 prijaté uznesenia,
 prílohy - prezenčnú listinu prítomných riadnych členov/pozorovateľov výboru
a prizvaných osôb, prehľady o výsledkoch schvaľovacieho procesu projektov (ak bude
predmetom rokovania aj výber projektov) a iné.
4. Členovia výboru majú právo zaslať pripomienky alebo návrhy na úpravu zápisnice do 7
kalendárnych dní od jej rozoslania. O zapracovaní relevantných pripomienok do zápisnice
rozhoduje predseda výboru. Na pripomienky, ktoré boli doručené na STS po uplynutí
stanovenej lehoty sa neprihliada.
5. Proces schvaľovania zápisnice zo zasadnutia výboru prebieha prostredníctvom elektronickej
komunikácie.
6. Zápisnicu zo zasadnutia výboru zverejňuje STS na internetovej stránke programu.

Článok 9
Úhrada nákladov na účasť na výbore
1. Náklady vzniknuté Spoločnému technickému sekretariátu v súvislosti s organizáciou a
prípravou zasadnutia výboru (náklady spojené s prekladom a tlmočením, občerstvením,
prenájmom miestností, techniky a pod.) budú spolufinancované z technickej pomoci programu.
2. Náklady vzniknuté riadnym členom/pozorovateľom výboru a prizvaným osobám v súvislosti
s ich účasťou na zasadnutí výboru (cestovné, ubytovanie a pod.) hradí vysielajúca organizácia.
3. Členstvo vo výbore je čestné a nehonorované.

Článok 10
Zmeny rokovacieho poriadku
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1. Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku musia byť uskutočnené písomnou formou.
2. Každú zmenu rokovacieho poriadku schvaľuje výbor na svojom riadnom zasadnutí alebo
prostredníctvom písomnej procedúry per rollam v súlade s čl. 7 tohto rokovacieho poriadku.

Článok 11
Záverečné ustanovenie
1. Výbor schvaľuje rokovací poriadok na svojom prvom zasadnutí.
2. Platnosť a účinnosť rokovacieho poriadku a vykonaných zmien nastane dňom ich schválenia.
3. Tento rokovací poriadok je záväzný pre všetkých riadnych členov/pozorovateľov výboru
a prizvané osoby.
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Prílohy:
1. Hlasovací lístok
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HLASOVACÍ LÍSTOK
Meno a priezvisko:
P.Č

Vypíše sa meno a priezvisko člena SMV
PREDMET HLASOVANIA

SÚHLASÍM

NESÚHLASÍM

ZDRŽUJEM SA
HLASOVANIA

1
2

Typ pripomienky:

P. č.

O – pripomienka vo forme odporúčania
Z – závažná pripomienka
Predmet hlasovania

Pripomienka

Typ*

1

Vyberte
položku.

2

Vyberte
položku.
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