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      Slovenskej republiky

R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    1/2011 17.01.2011 Rozhodnutie o rozklade 
(č. R - 819/2010 - 1050 zo 04.11.2010)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv 

    2/2011 17.01.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
rozhodnutie  č.  48/2008  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o  ochrane  utajovaných 
skutočností  v  pôsobnosti  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor bezpečnosti 
a krízového riadenia

    3/2011 31.01.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č.  63/2009  zo  dňa  13.  júla  2009,  ktorým bol 
hnuteľný  majetok  štátu  vo  vzdelávacom 
zariadení Senec určený ako prebytočný majetok 
štátu  v  správe  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    4/2011 31.01.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu vo vzdelávacom zariadení Senec 
ako  prebytočný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    5/2011 31.01.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (osobné  motorové  vozidlá)  ako 
prebytočný majetok štátu v  správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    6/2011 31.01.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (rôzna telekomunikačná technika) 
ako  neupotrebiteľný  majetok  štátu   v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy 

    7/2011 25.02.2011 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  –  spoločnosti  SA-VA  Slovakia, 
s. r. o., Markušovce

Sekcia podporných 
programov

    8/2011 Predmetné rozhodnutie nebolo vydané 
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    9/2011 25.02.2011 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 15 
k  Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

  10/2011 22.02.2011 Rozhodnutie o organizačnej zmene Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  11/2011 01.03.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Služobný 
poriadok Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Osobný úrad 

  12/2011 24.03.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č.  4790/2009-3400,  SLOVAKIAN  SOLAR 
FARM s.r.o., Borová)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  13/2011 21.03.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Pracovná 
skupina JEREMIE, ako expertný poradný orgán 
ministra hospodárstva Slovenskej republiky  

Sekcia podporných 
programov

  14/2011 31.03.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (osobné  motorové  vozidlo, 
pneumatiky  a monitorovacie  zariadenie  GPS) 
ako dočasne prebytočný majetok štátu v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  15/2011 31.03.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  časť 
rozhodnutia  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky   č.  85/2005  zo  dňa  29.  júla  2005, 
ktorým bol hnuteľný majetok štátu určený ako 
dočasne  prebytočný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  16/2011 31.03.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  časť 
rozhodnutia  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  č. 4/2011 zo dňa 31. januára 2011, 
ktorým  bol  hnuteľný  majetok  štátu  vo 
vzdelávacom  zariadení  Senec  určený  ako 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  17/2011 24.03.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. RL 1/2011 - 1060 zo 04.02.2011)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  18/2011 31.03.2011 Rozhodnutie  o trvalom upustení  od vymáhania 
pohľadávky štátu od spoločnosti Europa Tours, 
spol. s r.o., Bratislava 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  19/2011 30.03.2011 Rozhodnutie o organizačnej zmene Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  20/2011 12.04.2011 Rozhodnutie,  ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 
k rozhodnutiu č. 71/ 2009 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o  zriadení  ad  hoc 
kontrolnej  komisie  na  preskúmanie  príčin 
vzniku a postupu vyšetrovacích  orgánov počas 
vyšetrovania  mimoriadnej  udalosti  zo  dňa 
10. augusta 2009, pri ktorej došlo v  organizácii 
Hornonitrianske  bane  Prievidza,  a.s.  Prievidza 
na Bani Handlová 

Sekcia energetiky 

  21/2011 20.04.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. info 78/2011-1010)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  22/2011 13.04.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (osobné  motorové  vozidlo, 
pneumatiky  a monitorovacie  zariadenie  GPS) 
ako dočasne prebytočný majetok štátu v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  23/2011 27.04.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. RP 392/2011 - 1060 z 08.03.2011)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  24/2011 27.04.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. RP 394/2011 - 1060 z 08.03.2011)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  25/2011 29.04.2011 Rozhodnutie  o  presune  činností  týkajúcich  sa 
implementácie  Opatrenia  1.1  Inovácie 
a technologické  transfery  a  činností  týkajúcich 
sa  implementácie  Opatrenia  1.1.  Podpora 
rozvoja  nových  a  existujúcich  podnikov 
a služieb  a  Opatrenia  1.2.  Podpora  budovania 
a  rekonštrukcie  infraštruktúry  do  pôsobnosti 
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Sekcia podporných 
programov

  26/2011 13.05.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Organizačný 
poriadok Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  27/2011 24.05.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. RP 417/2011 - 1060 z 09.03.2011)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  28/2011 31.05.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok)  ako  neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  29/2011 31.05.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  v  katastrálnom  území  Staré 
Mesto,  okres  Bratislava  I,  obec  Bratislava  – 
Staré  Mesto,  zapísaný  na  Katastrálnom  úrade 
v Bratislave,  Správe  katastra  Bratislava  ako 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  30/2011 31.05.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok,  elektrospotrebiče  a 
elektrotechnika)  ako  prebytočný  majetok  štátu 
v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  31/2011 31.05.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok)  ako  neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  32/2011 31.05.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. info 99/2011-1010)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  33/2011 31.05.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. info 101/2011-1010)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  34/2011 31.05.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. info 100/2011-1010)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  35/2011 23.06.2011 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 16 
k  Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ 

Sekcia podporných 
programov

  36/2011 16.06.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. RL 2/2011 - 1060 zo 04.04.2011)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  37/2011 24.06.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č.  1605/2006-3400,  ENERGO  SOLUTIONS, 
s.r.o., Bratislava)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  38/2011 27.06.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Pracovná 
komisia na posudzovanie návrhov vykonávacích 
právnych  predpisov  k  zákonom,  ako  poradný 
a  koordinačný  orgán  ministra  hospodárstva 
Slovenskej republiky 

Odbor legislatívy 

  39/2011 30.06.2011 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  6 
k Smernici  č.  3/1999  ministra  hospodárstva 
Slovenskej republiky na používanie finančných 
prostriedkov  z likvidačných  zostatkov  štátnych 
podnikov 

Sekcia rozpočtu a 
financovania 

  40/2011 07.07.2011 Rozhodnutie  v  nadväznosti  na  podnet 
na  preskúmanie  rozhodnutia  Ministerstva 
hospodárstva  a výstavby  Slovenskej  republiky 
č. 1360/2010-3200-HV zo dňa 30. 09. 2010 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  41/2011 08.07.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Komisia 
na  vyhodnocovanie  žiadostí  o  poskytnutie 
dotácie  na  rok  2011  pre  občianske  združenia 
v oblasti ochrany spotrebiteľa 

Sekcia obchodu a 
ochrany spotrebiteľa

  42/2011 08.08.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (trezor)  ako dočasne prebytočný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

  43/2011 08.08.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  –  časť  objektu  v  budove 
na  Mierovej  č.  19  v  Bratislave  ako  dočasne 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  44/2011 08.08.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  –  časť  objektu  v  budove 
na  Mierovej  č.  19  v  Bratislave  ako  dočasne 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  45/2011 Predmetné rozhodnutie nebolo vydané 

  46/2011 22.08.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Pracovná 
skupina na doriešenie možností čerpania fondov 
Európskej  únie  vo  vzťahu  k  vlastníckym 
podielom miest v teplárenských spoločnostiach 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  47/2011 30.09.2011 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  –  spoločnosti  BEL/NOVAMANN 
International s.r.o., Nové Zámky

Sekcia podporných 
programov

  48/2011 30.09.2011 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa – spoločnosti 3T, s.r.o., Kysucké Nové 
Mesto

Sekcia podporných 
programov
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  49/2011 21.09.2011 Rozhodnutie o rozklade
(číslo Zk - 33/2011-1050) 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  50/2011 14.09.2011 Rozhodnutie o ukončení pôsobnosti  Slovenskej 
agentúry  pre  rozvoj  investícií  a obchodu  ako 
Sprostredkovateľského  orgánu  pod  Riadiacim 
orgánom  pre  Operačný  program  KaHR  a 
Sektorový  operačný  program  Priemysel 
a Služby a o presune činností 

Sekcia podporných 
programov

  51/2011 14.11.2011 Rozhodnutie  o  zriadení  Útvaru  krízového 
riadenia  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  na  účely  riešenia  krízových  situácií 
spadajúcich  do  pôsobnosti  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor bezpečnosti 
a krízového riadenia  

  52/2011 27.09.2011 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k Štatútu  Pracovnej  skupiny  JEREMIE  a  
Dodatok  č.  1  k  Rokovaciemu  poriadku 
Pracovnej skupiny JEREMIE  

Sekcia podporných 
programov

  53/2011 23.09.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č. info 238/2011-1010)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  54/2011 20.10.2011 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 17 
k  Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ  

Sekcia podporných 
programov

  55/2011 26.10.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  rozhodnutie 
č.  50/2011  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky zo 14. septembra 2011 

Sekcia podporných 
programov

  56/2011 21.10.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  57/2011 21.10.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  58/2011 21.10.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  – nebytové  priestory na prízemí 
budovy  na  Mierovej  č.  19  v  Bratislave  ako 
dočasne  prebytočný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  59/2011 21.10.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  – nebytové  priestory na prízemí 
budovy  na  Mierovej  č.  19  v  Bratislave  ako 
dočasne  prebytočný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  60/2011 15.11.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  odborná 
komisia  na posudzovanie žiadostí o poskytnutie 
dotácií  na podporu baníctva,  tradície  a histórie 
banských činností,  odstránenia  následkov 
banskej  činnosti  v zmysle  §  2 ods.  1  písm.  a)
zákona č. 181/2011 Z. z. o  poskytovaní dotácií 
v  pôsobnosti  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky a vydáva Štatút a rokovací 
poriadok uvedenej odbornej komisie

Sekcia 
energetiky

  61/2011 Predmetné rozhodnutie nebolo vydané 

  62/2011 28.12.2011 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 18 
k  Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ  

Sekcia podporných 
programov

  63/2011 15.12.2011 Rozhodnutie o rozklade
(č.  6804/2011-3200,  Východoslovenská 
distribučná, a.s., Košice)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  64/2011 13.12.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  hospodárskej  mobilizácie  (rôzne 
súčasti  integrovaných  bezpečnostných 
systémov)  ako  neupotrebiteľný  majetok   štátu 
v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2011

Stav k 31.12.2011
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  65/2011 13.12.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č. 22/2006 zo dňa 22. marca 2006 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  66/2011 13.12.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  v  katastrálnom  území  Nivy, 
okres Bratislava II, obec Bratislava  –  Ružinov, 
zapísaný  na  Katastrálnom  úrade  v  Bratislave, 
Správe  katastra  Bratislava  ako  prebytočný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  67/2011 13.12.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  –  časť  objektu  na  prízemí 
v  budove  na  Mierovej  č.  19  v  Bratislave 
ako dočasne prebytočný majetok štátu v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  68/2011 22.12.2011 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  –  spoločnosti  PRO_IT,  s.  r.  o., 
Bratislava 

Sekcia podporných 
programov

  69/2011 19.12.2011 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Štatút  a  
rokovací  poriadok  Osobitnej  komisie 
pre  preskúmanie  rozhodnutí  vydaných  podľa 
zákona č. 528/2008 Z. z. o  pomoci a   podpore 
poskytovanej  z  fondov  Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov 

Sekcia podporných 
programov

  70/2011 20.12.2011 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Interný manuál 
procedúr riadiaceho orgánu (verzia 4.2) 

Sekcia podporných 
programov

  71/2011 22.12.2011 Rozhodnutie  o schválení  žiadosti  o nenávratný 
finančný príspevok  

Sekcia podporných 
programov
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