
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                                

                      Číslo spisu: 270/2013-1000-3020

R O Z H O D N U T I E  č. 15/2013
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

z  25. februára 2013,

ktorým sa vydáva Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podľa čl. 34 Organizačného poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
(ďalej  len  „organizačný  poriadok“),  v  nadväznosti  na  rozhodnutie  č.  39/2012  ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky o organizačnej zmene a rozhodnutie č. 42/2012 ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky o organizačnej zmene 

I.
v y d á v a m

Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku, ktorým

II.
s c h v a ľ u j e m

zmeny a doplnenia organizačného poriadku v tomto rozsahu:

1. V Obsahu Tretia časť sa vypúšťa článok 21.

2. V Obsahu Šiesta časť čl. 29 znie: 
„Čl. 29 Odbor hospodárskej správy“.

3. V Obsahu sa za článok 29 vkladá článok 29a, ktorý znie:
„Čl. 29a Odbor verejného obstarávania“. 

4. V Zozname použitých skratiek sa vypúšťajú skratky INTERACT, INTERREG, NAC a 
PHARE.

5. V Čl. 2 odsek 7 znie:
„(7) Organizačné útvary v priamom riadení ministra sú:

a) kancelária ministra, 
b) odbor bezpečnosti a krízového riadenia,
c) odbor kontroly a vládneho auditu, 
d) samostatné oddelenie vnútorného auditu, 
e) odbor výkonu obchodných opatrení,
f) sekcia stratégie,
g) sekcia podporných programov.“.



6. V Čl. 2 odsek 10 znie:
„(10) Organizačné útvary v priamom riadení vedúceho služobného úradu sú

a) sekcia rozpočtu a financovania, 
b) odbor hospodárskej správy,
c) odbor verejného obstarávania, 
d) osobný úrad, 
e) odbor informatiky.“.

7. V Čl. 5 ods. 2 písmeno a) znie:  
„a) priamo riadi 

 1. štátneho tajomníka I,
2. štátneho tajomníka II,
3. vedúceho služobného úradu,
4. riaditeľa kancelárie ministra, 
5. riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia, 
6. riaditeľa odboru kontroly a vládneho auditu,
7. vedúceho samostatného oddelenia vnútorného auditu,
8. riaditeľa odboru výkonu obchodných opatrení,
9. generálneho riaditeľa sekcie stratégie,
10. generálneho riaditeľa sekcie podporných programov,“.

8. V Čl. 7 ods. 8 písmeno a) znie:  
„a) priamo riadi

1. generálneho riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania, 
2. riaditeľa odboru hospodárskej správy,
3. riaditeľa odboru verejného obstarávania,
4. riaditeľa osobného úradu,
5. riaditeľa odboru informatiky,“.

9. Čl. 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:  
„(5) Odbor výkonu obchodných opatrení, okrem úloh v ods. 2 a 4, plní taktiež úlohy 

národnej  autority  v  medzinárodných  vzťahoch  v  oblasti  obchodovania  s  výrobkami 
obranného priemyslu. V rámci tejto svojej činnosti vydáva povolenia  na obchodovanie 
alebo  sprostredkovateľskú  činnosť  s  výrobkami  obranného  priemyslu  a  licencie 
na  konkrétnu  formu zahraničnoobchodnej  činnosti  s   výrobkami  obranného priemyslu, 
vrátane  transferu  a  realizuje  kontrolnú  činnosť  dodržiavania  národnej  legislatívy  a  
predpisov EÚ upravujúcich  oblasť  obchodovania   s  výrobkami  obranného  priemyslu. 
Odbor v  súvislosti s dohľadom nad obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu plní 
najmä tieto úlohy:

  1. realizuje plnenie všetkých úloh súvisiacich s výkonom pôsobnosti ministerstva podľa 
zákona č. 392/2011 Z. z. o  obchodovaní s  výrobkami obranného priemyslu a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon  o  obchodovaní  s  výrobkami 
obranného priemyslu“),

  2. udeľuje  a zrušuje  povolenia  na  obchodovanie  alebo  sprostredkovateľskú  činnosť 
s výrobkami  obranného  priemyslu  a  licencie  na  niektorú  z  foriem 
zahraničnoobchodnej  činnosti  s výrobkami  obranného  priemyslu  vrátane  transferu, 
v súlade so  zákonom o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,

  3. potvrdzuje, resp. vydáva Medzinárodný dovozný certifikát,  Vyhlásenie o konečnom 
užívateľovi výrobkov obranného priemyslu a Certifikát o overení dodávky výrobkov 
obranného priemyslu,
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4.  registruje   zberateľov  znehodnotených  výrobkov  obranného  priemyslu  a vydáva 
povolenie na nákup, resp. predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu,

5.  vykonáva certifikáciu podnikateľských subjektov podľa § 30 zákona o obchodovaní 
s výrobkami  obranného  priemyslu,  vydáva  certifikát  a  pozastavuje  alebo  zrušuje 
platnosť certifikátu,  

  6. zabezpečuje  zahraničnú  spoluprácu  v príslušných  medzinárodných  a medzivládnych 
organizáciách a príslušných medzinárodných kontrolných režimoch,

  7. realizuje výkon  kontrolnej  činnosti  zameraný  na  dodržiavanie  právnych  predpisov 
upravujúcich obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu povinnými subjektmi,

  8. iniciuje začatie správnych konaní pri zistení porušení právnych predpisov regulujúcich 
obchodovanie  s  výrobkami  obranného  priemyslu  a  ukladá  sankcie  za  priestupky 
a správne delikty súvisiace s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu,

  9. zúčastňuje  sa  medzinárodných  inšpekcií  vykonávaných  v  súlade  so  Zmluvou 
o konvenčných  ozbrojených  silách  v   Európe  realizovaných  na  území  Slovenskej 
republiky,

  10. vedie štatistické prehľady o obchode s výrobkami obranného priemyslu a vypracúva 
Výročnú správu o obchode s výrobkami obranného priemyslu,

  11. vyhodnocuje využiteľnosť licencií udelených žiadateľom,
  12. vykonáva  metodickú  a  koordinačnú  činnosť  v  oblasti  štatistického  vykazovania 

o vývoze a dovoze výrobkov obranného priemyslu podľa udelených licencií,
  13. pripravuje  a  zasiela  štatistické  hlásenia  o   realizovaných  dovozoch  a  vývozoch 

výrobkov  obranného  priemyslu  OSN,  OBSE, príslušným orgánom EÚ a  orgánom 
medzinárodných kontrolných režimov,

  14. zabezpečuje  zasielanie  informácií  o národných  zamietnutiach  podaných  licenčných 
žiadostí oprávneným subjektom,

  15. podieľa  sa  na  príprave  vecných  návrhov  národných  právnych  predpisov  v oblasti 
obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a právnych predpisov v pôsobnosti 
orgánov EÚ,

  16. zastupuje Slovenskú republiku v pracovných skupinách, medzinárodných kontrolných 
režimoch a výboroch EÚ v oblasti pôsobnosti odboru,

      17. spolupracuje s  bezpečnostnou radou, Výborom pre zahraničnú politiku národnej rady, 
Výborom  pre  obranu  a  bezpečnosť  národnej  rady,  zastupuje  ministerstvo 
v Medzirezortnej  komisii  pre  boj  proti  terorizmu  a  v  ďalších  medzinárodných 
orgánoch, činnosť ktorých súvisí s oblasťami v pôsobnosti odboru.“.

10. Čl. 21 sa vypúšťa.  

11. V Čl. 24 odsek 3 znie:
„(3) Sekcia podporných programov sa člení na  

a) odbor riadenia operačných programov a metodiky, 
b) odbor programových a podporných činností ŠF,
c) oddelenie overovania OP.“. 

12. V Čl. 24 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)  v oblasti iniciatívy JEREMIE zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

1.   koordináciu   postupov  prác  v  oblasti  iniciatívy  JEREMIE  v  súvislosti 
s implementáciou OP KaHR v pôsobnosti ministerstva,

2.   zabezpečovanie   zasadnutí   Pracovnej  skupiny   JEREMIE   v  súvislosti 
s implementáciou OP KaHR v pôsobnosti ministerstva, 

3.     zabezpečovanie funkcie sekretariátu Pracovnej skupiny JEREMIE ako poradného 
orgánu ministra, 
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4.   spoluprácu  v   rámci iniciatívy JEREMIE na národnej a medzinárodnej  úrovni 
a spoluprácu s organizačnými útvarmi ministerstva,

5.   vypracúvanie materiálov a správ za oblasť iniciatívy JEREMIE,
6. vypracúvanie  písomného  vyzvania,  vykonávanie  formálnej  kontroly  žiadosti 

o NFP, administratívnej kontroly žiadosti o  platbu a  ďalších úloh súvisiacich 
s implementáciou iniciatívy JEREMIE,

7. zastupovanie ministerstva na zasadnutiach iniciatívy JEREMIE.“.

13. V Čl. 24 sa vypúšťajú odseky 6 a 7. 
  Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 9.

14. V  Čl.  24  sa  v  novom  odseku 6 slová „Odbor monitorovania, hodnotenia, publicity 
a programovania  ŠF“  nahrádzajú  slovami  „Odbor  programových  a  podporných 
činností  ŠF“. 

15. V  Čl.  24  sa  v  novom  odseku 7 slová „Odbor monitorovania, hodnotenia, publicity 
a programovania  ŠF“  nahrádzajú  slovami  „Odbor  programových  a  podporných 
činností  ŠF“. 

16. V Čl. 24 sa nový odsek 7 dopĺňa písmenami n) až q), ktoré znejú:
„n)   zabezpečuje úlohy sekretariátu pre Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy 

EÚ,
o)    zabezpečuje úlohy v oblasti implementácie programu interregionálnej spolupráce, 
p)  zastupuje ministerstvo na zasadnutiach monitorovacieho výboru pre Finančný nástroj 

Švajčiarskej  konfederácie,  Finančný  nástroj  Európskeho  hospodárskeho  priestoru 
a Finančný nástroj Nórskeho kráľovstva,

q) zabezpečuje ďalšie úlohy súvisiace s agendou finančných prostriedkov EÚ a  tretích 
krajín.“.

17. V Čl. 24 nové odseky 8 a 9 znejú:
„(8)  Oddelenie  overovania  OP zabezpečuje  v  spolupráci  s  vecne  príslušnými 

organizačnými  útvarmi  ministerstva  koordináciu  prác  v oblasti  kontroly  SOP PS a OP 
KaHR,  koordinuje  práce  v  oblasti  kontroly  SOP  PS  a OP  KaHR  vo  vzťahu  k EÚ, 
EK, Ministerstvu  dopravy,  výstavby a  regionálneho  rozvoja  Slovenskej  republiky  ako 
Centrálneho  koordinačného  orgánu,  Ministerstvu  financií  Slovenskej  republiky,  úradu 
vlády,  ostatným  ústredným  orgánom  štátnej  správy,  organizáciám  v  pôsobnosti 
ministerstva  poverených  výkonom  kontroly  SOP  PS  a  OP  KaHR,  koordinuje 
a zabezpečuje práce súvisiace s   ochranou finančných záujmov EÚ, najmä komunikáciu 
s  orgánmi  činnými  v  trestnom konaní,  Ministerstvom financií  Slovenskej  republiky  a 
odborom ochrany finančných záujmov a boja proti korupcii úradu vlády a Úradom boja 
proti  korupcii  EK.  Vypracúva  jednotné/odborné  pozície  a  stanoviská  ministerstva 
vo  vzťahu  k auditom a kontrolám EK a EÚ a aktívne  sa  zúčastňuje  rokovaní  s týmito 
inštitúciami.  Zabezpečuje  a koordinuje  spoluprácu  s  externou  právnickou  kanceláriou 
a zabezpečuje jej komplexnú agendu (jej kompletizáciu, evidenciu, vedenie) a to v  rámci 
sekcie  podporných  programov.  Pre  zabezpečenie  výkonu  úloh  a právomocí,  ktoré 
ministerstvo  ako  Riadiaci  orgán  deleguje  na  jednotlivé  SO/RO,  vykonáva  kontrolu 
dodržiavania plnenia delegovaných právomocí a usmernení na SO/RO. Spracúva návrhy 
a odporúčania  k ďalšiemu  postupu  v prípadoch  projektov,  kde  sú  identifikované 
podozrenia z nezrovnalostí, resp. nezrovnalosti.

(9) Oddelenie overovania OP plní najmä tieto úlohy:
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a) koordinuje  aktivity  súvisiace  s procesmi  kontroly  a overovania  v rámci  OP  KaHR 
a SOP  PS  a spracúva  odborné  vyjadrenia  a jednotné  pozície  pre  kontrolné  orgány 
Slovenskej republiky a EÚ,

b) koordinuje  integrovanie  postupov  kontroly  do  programových  dokumentov 
v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, Ministerstvom 
dopravy,  výstavby  a regionálneho  rozvoja  Slovenskej  republiky  ako  Centrálnym 
koordinačným orgánom a Ministerstvom financií  Slovenskej  republiky  –  Orgánom 
auditu,

c)  vypracúva  metodiku  pre  kontrolu  dodržiavania  pravidiel,  predpisov,  postupov 
a usmernení zo strany RO pre OP KaHR a SOP PS,

d) koordinuje  a  vypracúva  metodiku  sledovania  a  vyhodnocovania  rizikovosti 
realizovaných  projektov  a  vypracovanú  metodiku  následne  zavádza  do  postupov 
pre výkon kontroly,

e) vykonáva  kontrolu  dodržiavania  plnenia  delegovaných  právomocí  a usmernení 
na SO/RO, kontrolu dodržiavania  rámcových dohôd o vzájomnej  spolupráci  k  OP 
KaHR  uzatvorených  s jednotlivými  VÚC  ako  informačnými  centrami  prvého 
kontaktu, ako aj kontrolu dodržiavania ustanovení zmlúv o spolupráci a spoločnom 
postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a ďalšie kontroly 
podľa pokynu nadriadeného,

f)   zabezpečuje výkon kontroly na jednotlivých SO/RO, 
g)  zabezpečuje  výkon  kontroly  na  mieste,  v prípade  potreby  v súčinnosti  so  SO/RO 

a/alebo vecne príslušnou sekciou alebo príslušným kontrolným útvarom ministerstva,
h) spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, EK a ostatnými vecne 

príslušnými  organizačnými  útvarmi  ministerstva  pri  výkone  následnej  finančnej 
kontroly a auditov v rámci Riadiaceho orgánu pre OP KaHR, a koordinuje spoluprácu 
pri výkone následnej finančnej kontroly vykonávanej týmito orgánmi u SO/RO,

i) sumarizuje  a   zhromažďuje  správy  z  vykonaných  priebežných  finančných  kontrol 
vykonaných v   rámci SO/RO, priebežných kontrol vykonaných SO/RO a   Riadiacim 
orgánom  pre  OP  KaHR,  následných  finančných  kontrol  vykonaných  na  SO/RO, 
Riadiacom orgáne a u prijímateľov, ktoré tieto subjekty Riadiacemu orgánu odosielajú 
na informáciu,  vnútorných auditov Riadiaceho orgánu pre OP KaHR, systémových 
auditov  a externých  auditov  Riadiaceho  orgánu  pre  OP  KaHR  a  SO/RO,  sleduje 
plnenie odporúčaní a odstraňovanie nedostatkov a ich príčin. O týchto skutočnostiach 
posiela informácie Ministerstvu financií Slovenskej republiky – Orgánu auditu,

j) zabezpečuje v  spolupráci   s   vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva, 
príslušnými ústrednými orgánmi štátnej  správy, EK a   organizáciami v  pôsobnosti 
ministerstva koordináciu, prevenciu, evidenciu a riešenie nezrovnalostí v rámci SOP 
PS a OP KaHR, 

k) koordinuje a zabezpečuje práce súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ, najmä 
komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní, Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky a odborom ochrany finančných záujmov a boja proti korupcii úradu vlády 
a úradom boja proti korupcii EK,

l)  spracúva jednotnú/odbornú pozíciu ministerstva  vo vzťahu k auditom a kontrolám EK 
a EÚ  a  aktívne  sa  zúčastňuje  rokovaní  s týmito  inštitúciami  ako  aj  s ostatnými 
kontrolnými orgánmi Slovenskej republiky, 

m) zabezpečuje a koordinuje spoluprácu s externou právnickou kanceláriou a zabezpečuje 
jej komplexnú agendu (kompletizáciu, evidenciu, vedenie) v  rámci sekcie podporných 
programov,

n) zabezpečuje  evidenciu  a sledovanie  nezrovnalostí  v rámci  projektov  SOP PS  a OP 
KaHR,

o) spracúva návrhy a  odporúčania k ďalšiemu postupu v prípadoch projektov,  kde sú 
identifikované podozrenia z nezrovnalostí, resp. nezrovnalosti,
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p) podľa  pokynu   generálneho  riaditeľa  sekcie  zabezpečuje  plnenie   aj  ďalších  úloh 
súvisiacich s agendou štrukturálnych fondov EÚ.“.

18. V   Čl.  27 ods. 6  písm.  b)  sa slová  „oddelenie  preferenčných  vzťahov, analýz a 
obchodno-politických nástrojov“ nahrádzajú slovami „oddelenie preferenčných vzťahov 
a obchodných nástrojov“. 

19. Čl. 29 vrátane nadpisu znie:

„Čl. 29
Odbor hospodárskej správy 

 (1)  Odbor  hospodárskej  správy   je   organizačne  začlenený  do  priamej  riadiacej 
pôsobnosti vedúceho služobného úradu.

 (2)  Odbor hospodárskej  správy  plní úlohy v  oblasti  správy majetku  štátu  v správe 
odboru  hospodárskej  správy ministerstva  podľa  zákona  č.  278/1993  Z.  z.  o  správe 
majetku  štátu  v znení  neskorších  predpisov, bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci, 
požiarnej  ochrany a prevencii,  v  oblasti  správy registratúry  a v oblasti  dopravných služieb 
ministerstva.

(3) Odbor hospodárskej správy sa člení na
a) oddelenie správy majetku a prevádzky,
b) oddelenie dopravy.

(4) Odbor hospodárskej správy plní najmä tieto úlohy:
a) v oblasti správy majetku a prevádzky

1. spravuje  a  nakladá  s  hnuteľným a  nehnuteľným majetkom  štátu  v správe  odboru 
hospodárskej  správy  ministerstva,  vedie  evidenciu  majetku  a  zabezpečuje  jeho 
efektívne využívanie a vyraďovanie,

2. zabezpečuje  nákup  investičného  a  neinvestičného  majetku,  skladovanie, 
rozdeľovanie a výdaj materiálu,

3. vykonáva delimitáciu majetku štátu v rozpočtových organizáciách  a  príspevkových 
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,

4. zabezpečuje  prevádzku  budov  v  správe  odboru  hospodárskej  správy  ministerstva, 
údržbu  a  opravy,  telekomunikačné  služby,  parkovaciu  službu,  prevádzku 
odovzdávajúcej  stanice  tepla,  trafostanice,  prevádzku  výťahov  a vzduchotechniky, 
údržbu  a  opravy  elektrických rozvodov,  ústredného  kúrenia   a  vody,  zodpovedá 
za plochy priľahlé k budovám ministerstva a parkovisko,

 5. zabezpečuje  bezpečnosť a ochranu zdravia  pri  práci,  požiarnu ochranu  a  prevenciu 
ministerstva,

 6. dodávateľsky zabezpečuje upratovanie vnútorných priestorov v objektoch ministerstva 
a upratovanie okolia ministerstva, 

 7. dodávateľsky zabezpečuje opravy  kancelárskej, reprografickej a inej techniky,
 8. dodávateľsky zabezpečuje ochranu majetku ministerstva,
 9. zabezpečuje  podateľňu  ministerstva,  donášku,  expedíciu  a  rozdeľovanie  listových 

zásielok a balíkov a rozmnožovanie písomností,
10. zabezpečuje správu registratúry ministerstva, 
11. zabezpečuje  úlohy  energetika  za  ministerstvo  podľa platných predpisov, zodpovedá 

za hospodárne využívanie všetkých druhov energie pri prevádzke budov ministerstva,
12. zabezpečuje  štandardné  vybavenie  pre  pracovisko  mimo  sídla  služobného  úradu 

v cudzine (stála misia Ženeva) v súlade s internými predpismi, 
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13. zabezpečuje  výkon  práv  vlastníka  k majetku  štátu  v  správe odboru hospodárskej 
správy  vrátane  tvorby  legislatívy  v  oblasti  dispozičných  oprávnení  o  nakladaní 
s majetkom štátu,

14. zabezpečuje poistenie majetku,

b) v oblasti dopravy
1. zabezpečuje  dopravné  služby  pre  ministerstvo,  prevádzku  motorových 

vozidiel, 
2. dodávateľsky zabezpečuje obnovu motorových vozidiel, údržbu a opravy, 
3. vyhodnocuje  náklady  na  autoprevádzku,  nákupu  a  zúčtovanie  pohonných  látok 

a mazadiel,
4. zabezpečuje poistenie vozidiel.“.

20. Za Čl. 29 sa vkladá Čl. 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Čl. 29a
Odbor verejného obstarávania

(1)  Odbor  verejného  obstarávania   je   organizačne  začlenený  do  priamej  riadiacej 
pôsobnosti vedúceho služobného úradu.

(2)  Odbor  verejného  obstarávania plní  úlohy  v  oblasti  zabezpečenia  realizácie 
verejného  obstarávania  pre  všetky  organizačné  útvary  ministerstva  v súlade  so  zákonom 
o verejnom obstarávaní a internými riadiacimi dokumentmi.

(3) Odbor verejného obstarávania plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje  realizáciu verejného obstarávania pre všetky organizačné útvary ministerstva 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internými riadiacimi dokumentmi,
b) spolupracuje  s  Úradom   pre   verejné   obstarávanie   v   oblasti   verejného   obstarávania 
     a školiacej  činnosti,  vykonáva  v  procese  verejného  obstarávania  všetky   činnosti 

verejného obstarávateľa stanovené zákonom o verejnom obstarávaní,
c)  tvorí,   vydáva  a  aktualizuje   interné  riadiace akty používané  v  procese  verejného 

obstarávania na ministerstve,
d) zabezpečuje vypracovanie plánu verejného obstarávania na príslušný rok,
e) realizuje  a  zodpovedá  za  transparentný  proces  verejného   obstarávania   elektronických 
    aukcií odborne spôsobilou osobou,
f) zabezpečuje  evidenciu,   ukladanie   a   ochranu   registratúrnych   záznamov   o   verejnom 
    obstarávaní v súlade s registratúrnym poriadkom ministerstva,
g) zabezpečuje  úplnosť,  pravdivosť  a  zhodnosť  podkladov  pre   zverejňovanie   informácií 
     o verejnom obstarávaní na webovej  stránke ministerstva s inými  dokumentmi o  verejnom 

obstarávaní,  najmä  s  predbežnými  oznámeniami,  oznámeniami  o   vyhlásení verejného 
obstarávania a oznámeniami o výsledku verejného obstarávania zverejnenými vo  Vestníku 
verejného obstarávania a v Úradnom vestníku Európskej únie,

h) zabezpečuje včasné doručenie podkladov  odboru   informatiky   určených  na   zverejnenie 
    na webovej stránke ministerstva v položke verejného obstarávania,
i) informuje  príslušných  odborných  gestorov   o   schválení   predbežného   plánu  verejného 

obstarávania a plánu verejného obstarávania na príslušný rok,
j) monitoruje celkovú finančnú výšku realizovaných obstarávaní v bežnom roku   v delení   na 
   jednotlivé druhy tovarov a služieb.“.
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21.  „Organizačná  schéma  MH SR“,  ktorá  bola  prílohou  č.  1  k Organizačnému  poriadku 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  vydaného  rozhodnutím  ministra 
č. 26/2011 v znení Dodatku č. 1, sa nahrádza novou „Organizačnou schémou MH SR“, 
ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto rozhodnutia.

22. „Schéma organizácií v pôsobnosti MH SR“, ktorá bola prílohou č. 2 k Organizačnému 
poriadku  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  vydaného  rozhodnutím 
ministra  č.  26/2011  v  znení  Dodatku  č.  1,  sa  nahrádza  novou  „Schémou  organizácií 
v pôsobnosti MH SR“, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto rozhodnutia.

III.
ú č i n n o s ť 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

                                                                                                               Tomáš  M a l a t i n s k ý 
                                                                                                                            minister
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