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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva a výstavby SR vydané v období od 01.07.2010 do 31.10.2010

Stav k 31.10.2010
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    1/2010 02.07.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Manuál riadenia 
Sektorového  operačného  programu  Priemysel 
a služby (verzia 11)

Sekcia podporných 
programov

    2/2010 06.07.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 12 
k  Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

    3/2010 09.07.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  Podpisový 
poriadok Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky  z  29.  apríla  2008  v znení  Dodatku 
č. 1 a Dodatku č. 2 

Sekcia legislatívy
a práva

    4/2010 20.07.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o   nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Slopná

Sekcia podporných 
programov

    5/2010 20.07.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o   nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Stránske

Sekcia podporných 
programov

    6/2010 20.07.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o   nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Slavošovce

Sekcia podporných 
programov

    7/2010 20.07.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o   nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Záriečie 

Sekcia podporných 
programov

    8/2010 20.07.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o   nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Mesto Prešov

Sekcia podporných 
programov

    9/2010 19.07.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
rozhodnutie  č.  62/2010  ministra  hospodárstva 
Slovenskej republiky o organizačnej zmene 

Sekcia legislatívy 
a práva
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva a výstavby SR vydané v období od 01.07.2010 do 31.10.2010

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  10/2010 25.08.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  prvostupňové 
rozhodnutie  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  č.  5/2008 z  3.  júla  2008 
v plnom rozsahu

Sekcia legislatívy 
a práva

  11/2010 13.08.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o   nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Mesto Ružomberok

Sekcia podporných 
programov

  12/2010 30.09.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 13 
k  Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

  13/2010 05.08.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a 
dopĺňa  rozhodnutie  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  č.  177/2003  zo  dňa 
26. novembra 2003

Odbor správy 
majetku štátu 

  14/2010 05.08.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 12 
k  príkazu  č.  4/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  zo  dňa  17.  6.  2003 
o zriadení  Komisie  pre  posudzovanie  žiadosti 
likvidátora štátneho podniku o spôsobe prevodu 
majetku  v správe štátneho podniku v likvidácii 
podľa  §  47b  zákona  č.  92/1991  Zb.  v  znení 
neskorších predpisov

Odbor správy 
majetku štátu 

  15/2010 05.08.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 10 
k  príkazu  č.  5/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  zo  dňa  17.  6.  2003 
o zriadení  Komisie  pre  posudzovanie  žiadosti 
na  transformáciu  majetku  štátu  v  správe 
ministerstva podľa § 47c zákona č. 92/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov

Odbor správy 
majetku štátu 

  16/2010 12.08.2010 Rozhodnutie  o  zriadení  Útvaru  krízového 
riadenia  Ministerstva  hospodárstva  a výstavby 
Slovenskej  republiky  na  účely  riešenia 
krízových  situácií  spadajúcich  do  pôsobnosti 
Ministerstva  hospodárstva  a  výstavby 
Slovenskej republiky 

Odbor bezpečnosti 
a krízového riadenia
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva a výstavby SR vydané v období od 01.07.2010 do 31.10.2010

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  17/2010 30.08.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  rozhodnutie 
č.  48/2008  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  o  ochrane  utajovaných  skutočností 
v  pôsobnosti  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky

Odbor bezpečnosti 
a krízového riadenia

  18/2010 20.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  5 
k   Štatútu  Monitorovacieho  výboru 
pre Sektorový operačný program 

Sekcia podporných 
programov

  19/2010 22.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým sa  zrušuje  od  1.  januára 
2011 deväť funkčných miest  pri  výkone práce 
vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 
Z.  z.  o  výkone  práce  vo  verejnom  záujme 
v znení  neskorších  predpisov  v organizačných 
útvaroch  Ministerstva  hospodárstva  a výstavby 
Slovenskej republiky

Osobný úrad 

  20/2010 30.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  hospodárskej  mobilizácie  (rôzne 
súčasti  integrovaných  bezpečnostných 
systémov)  ako  neupotrebiteľný  majetok   štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  a výstavby 
Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy  

  21/2010 30.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (OBEO Rím, Padova, Bukurešť) 
ako  neupotrebiteľný  majetok   štátu  v  správe 
Ministerstva  hospodárstva  a  výstavby 
Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy  

  22/2010 30.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č. 
107/2005  z  20.  septembra  2005,  ktorým  bol 
hnuteľný  majetok  štátu  (nábytok,  počítače, 
tlačiarne,  telefóny  a  software)  určený  ako 
dočasne  prebytočný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy  

  23/2010 30.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika,  nábytok, 
telefóny,  tlačiarne  a  software)  ako  prebytočný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy  
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva a výstavby SR vydané v období od 01.07.2010 do 31.10.2010

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  24/2010 30.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok štátu (podlahová plocha na Mierovej 17 
v Bratislave)  ako  dočasne  prebytočný  majetok 
štátu  v  správe  Ministerstva  hospodárstva  a 
výstavby Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy  

  25/2010 30.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva  hospodárstva  a  výstavby 
Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy  

  26/2010 30.09.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (OBEO Káhira,  Londýn,  Atény, 
Petrohrad,  Budapešť,  Praha,  Oslo,  Kyjev, 
Peking,  Ottawa,  Moskva,  Alma  Ata,  Záhreb, 
Jakarte,  Brusel,  Riga,  Madrid)  ako 
neupotrebiteľný  majetok   štátu  v  správe 
Ministerstva  hospodárstva  a  výstavby 
Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy  

  27/2010 22.10.2010 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  Európskej  únie  v znení 
neskorších predpisov   
(zrušuje  sa  Štatút  a  rokovací  poriadok  Osobitnej 
komisie  vydaný  rozhodnutím  č.  94/2009  ministra 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  z  18.  novembra 
2009)

Sekcia podporných 
programov

  28/2010 11.10.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a 
dopĺňa  rozhodnutie  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  č.  177/2003  zo  dňa 
26. novembra 2003
(zrušuje  sa  rozhodnutie  ministra  hospodárstva 
a výstavby SR č. 13/2010 zo dňa 5. augusta 2010)

Odbor správy 
majetku štátu 

  29/2010 11.10.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 13 
k  príkazu  č.  4/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  zo  dňa  17.  6.  2003 
o zriadení  Komisie  pre  posudzovanie  žiadosti 
likvidátora štátneho podniku o spôsobe prevodu 
majetku  v správe štátneho podniku v likvidácii 
podľa  §  47b  zákona  č.  92/1991  Zb.  v  znení 
neskorších predpisov

Odbor správy 
majetku štátu
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R O Z H O D N U T I A
ministra hospodárstva a výstavby SR vydané v období od 01.07.2010 do 31.10.2010

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  30/2010 11.10.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 11 
k  príkazu  č.  5/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  zo  dňa  17.  6.  2003 
o zriadení  Komisie  pre  posudzovanie  žiadosti 
na  transformáciu  majetku  štátu  v  správe 
ministerstva podľa § 47c zákona č. 92/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov

Odbor správy 
majetku štátu

  31/2010 21.10.2010 Rozhodnutie o organizačnej zmene Sekcia legislatívy 
a práva

  32/2010 28.10.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č. info-53/2010-1010-HV)

Sekcia legislatívy 
a práva

  33/2010 29.10.2010 Rozhodnutie o organizačnej zmene Sekcia legislatívy 
a práva
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