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Z Á P I S N I C A 

z rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre  

operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 

 

formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam 

podľa článku 5 písm. B) Rokovacieho poriadku  

Komisie pri Monitorovacom výbore 

pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 2, 3 a 4 

 

 

 

18. októbra 2017 – 20. októbra 2017 

 

 

 

programové obdobie 2014 – 2020  
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Rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje 

pre prioritné osi 2, 3 a 4 formou písomnej procedúry per rollam 

 

Spôsob zasadnutia: písomný postup  pre prijatie rozhodnutia Komisie pri Monitorovacom 

výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 (ďalej len „Komisia“) 

v súlade s čl. 5 písm. B) v zmysle Rokovacieho poriadku. 

 

Termín konania:  

začatie rozhodovania prostredníctvom písomnej procedúry per rollam - 18. októbra 2017 

ukončenie rozhodovania prostredníctvom písomnej procedúry per rollam - 20. októbra 2017 

 

Počet členov s hlasovacím právom, ktorým bol elektronickou formou odoslaný písomný 

postup pre prijatie rozhodnutia: 19 

 

Predmet  

 

Schvaľovanie zámeru národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre 

mladých UoZ“. 

 

Bod 1 Schvaľovanie zámeru národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu 

práce pre mladých UoZ“ 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program 

Ľudské zdroje pre prioritné osi 2, 3 a 4 bola dňa 18. októbra 2017 elektronicky zaslaná 

všetkým členom Komisie s hlasovacím právom dokumentácia k schvaľovaniu zámeru 

národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ“. 

 

Priebeh hlasovania: 

Do termínu ukončenia hlasovania písomnou procedúrou per rollam svoje písomné vyjadrenie 

elektronicky na sekretariát Komisie zaslalo 8 členov Komisie. 

 

V súlade s čl. 5, písm. B), bod 16. Rokovacieho poriadku Komisie sa rozhodnutie per rollam 

prijme len za predpokladu, že s ním bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých členov 

Komisie s hlasovacím právom. V prípade, ak sa niektorý z členov Komisie s hlasovacím 

právom nevyjadrí k predloženému návrhu v lehote stanovenej predsedajúcim Komisie, má sa 

za to, že s návrhom súhlasí.                

 

Na základe vyššie uvedeného z celkového počtu 19 členov Komisie s hlasovacím právom 

hlasovalo nasledovne: 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Zámer národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ“ 

boli schválené. 
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Prílohy: 

1. Uznesenie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre 

prioritné osi 2, 3 a 4 zo dňa 20.10.2017, 

2. Tabuľka priebehu hlasovania písomnou procedúrou per rollam, 

3. Zámer národného projektu „ Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ“. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20.10.2017 

 

 

 

             v.r.  

Vypracovala: Mgr. Eva Krchňáková                 ...................................... 

 

 

Schválil: Ing. Viliam Michalovič 

tajomník Komisie            v.r. 

pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4     ....................................... 

     

        

 

Boris Sloboda, PhD. 

predseda Komisie           v.r. 

pri MV OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3 a 4     ....................................... 

      

         

 

 


