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     Slovenskej republiky

R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

Stav k 31.12.2008
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    1/2008 09.01.2008 Rozhodnutie, ktorým sa zrušuje Pracovná skupina 
Ministerstva  hospodárstva  SR  k problematike 
ofsetových programov 

Odbor 
medzinárodného 
obchodu

    2/2008 23.01.2008 Rozhodnutie, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 
č.  17/2007  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  

Odbor hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

    3/2008 23.01.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  ako  prebytočný  majetok  štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

    4/2008 23.01.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný majetok 
štátu ako neupotrebiteľný majetok štátu v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

    5/2008 28.01.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Dodatok  č.  4 
k Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho 
výboru pre fondy EÚ 

Sekcia podporných 
programov

    6/2008 23.01.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Dodatok  č.  5 
k rozhodnutiu  č.  82/2004  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o zriadení  Rozkladovej 
komisie 

Odbor legislatívy a 
práva

    7/2008 29.01.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa mení rozhodnutie 
č.  107/2007  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  o zmene  organizačnej  štruktúry 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor legislatívy a 
práva

    8/2008 04.02.2008 Rozhodnutie o rozklade
(ZP20/2007-1040 z 26.11.2007)

Odbor legislatívy a 
práva
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    9/2008 05.02.2008 Rozhodnutie o rozklade
(info424/2005-010 z 15.06.2005)

Odbor legislatívy a 
práva

  10/2008 06.02.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  7 
k príkazu  č.  4/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  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

  11/2008 06.02.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa 
rozhodnutie  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky č. 177/2003 z 26. novembra 2003 

Odbor správy 
majetku štátu

  12/2008 14.03.2008 Rozhodnutie  o zriadení  Národného  tímu 
technických expertov na posudzovanie tovarov 
a technológií  dvojakého  použitia  a vojenského 
materiálu

Odbor riadenia 
obchodovania 
s citlivými tovarmi

  13/2008 27.02.2008 Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Medzirezortná 
ofsetová komisia 

Odbor 
medzinárodného 
obchodu

  14/2008 29.02.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Organizačný 
poriadok Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky 

Odbor legislatívy a 
práva

  15/2008 10.03.2008 Rozhodnutie o rozklade
(ZamC5/2007-1040 z 18.12.2007)

Odbor legislatívy a 
práva

  16/2008 10.03.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Pk2/2008-1050-2 z 11.02.2008)

Odbor legislatívy a 
práva
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  17/2008 04.04.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Komisia  na 
rozhodnutie o žiadostiach o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu na rok 2008 pre právnické 
osoby  založené  alebo  zriadené  na  ochranu 
spotrebiteľa   

Sekcia obchodu 
a ochrany 
spotrebiteľa

  18/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  19/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  20/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  ako  prebytočný  majetok  štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  21/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  ako  prebytočný  majetok  štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  22/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  ako  prebytočný  majetok  štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  23/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  24/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania
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 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  25/2008 27.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
rozhodnutie  č.  12/2006  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o zriadení  Útvaru 
krízového  riadenia  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  na  účely  riešenia 
krízových  situácií  spadajúcich  do  pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
v znení neskorších riadiacich aktov   

Odbor bezpečnosti 
a krízového 
riadenia

  26/2008 27.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Osobitná 
rozkladová komisia    

Odbor legislatívy a 
práva

  27/2008 27.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k Organizačnému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky   

Odbor legislatívy a 
práva

  28/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  7 
k rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky o zriadení Stálej osobitnej 
komisie pre konanie o rozklade 

Odbor legislatívy a 
práva

  29/2008 28.03.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam01/2008-1054-7343 z 08.01.2008)

 

Odbor legislatívy a 
práva

  30/2008 28.03.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam02/2008-1054-7342 z 08.01.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  31/2008 31.03.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  6 
k rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o zriadení  Rozkladovej 
komisie

   

Odbor legislatívy a 
práva
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  32/2008 22.04.2008 Rozhodnutie o rozklade 
(Pk 60/2007-1040-2 z 18.02.2008)  

Odbor legislatívy a 
práva

  33/2008 25.04.2008 Rozhodnutie o rozklade
(č. 1304/2008-3400 z 25.02.2008)     

Odbor legislatívy a 
práva

  34/2008 29.04.2008 Rozhodnutie o rozklade 
(Zr P04/2008-1050 z 03.03.2008)  

Odbor legislatívy a 
práva

  35/2008 29.04.2008 Rozhodnutie o rozklade 
(Zr P02/2008-1050 z 13.03.2008)  

Odbor legislatívy a 
práva

  36/2008 29.04.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam P01/2008-1050 z 27.02.2008)

 

Odbor legislatívy a 
práva

  37/2008 29.04.2008 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Podpisový 
poriadok Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

   

Odbor legislatívy a 
práva

  38/2008 15.05.2008 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č.5 k 
štatútu Interného dozorného a monitorovacieho
výboru pre fondy EÚ
   

Sekcia podporných 
programov
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  39/2008 19.05.2008 Rozhodnutie o rozklade
(info304/2008-1010 z 18.03.2008)   

Odbor legislatívy a 
práva

  40/2008 19.05.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zr P01/2008-1050-2 z 25.02.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

  41/2008 04.06.2008 Rozhodnutie  –  podnet  na  preskúmanie 
rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(Po16/2005-020 z 15.08.2005)

Odbor legislatívy a 
práva

  42/2008 26.05.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Poradná 
komisia  na  preskúmanie  postupu  vyšetrovania 
mimoriadnej  udalosti  v   organizácii 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza

Sekcia energetiky

  43/2008 10.06.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Pk4/2008-1050-2 z 26.03.2008)

 

Odbor legislatívy a 
práva

  44/2008 10.06.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Pk5/2008-1050-2 z 26.03.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  45/2008 04.06.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  8 
k príkazu  č.  4/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  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 SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  46/2008 04.06.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa 
rozhodnutie č.  177/2003 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky    

Odbor správy 
majetku štátu

  47/2008 04.06.2008 Rozhodnutie, ktorým sa  vydáva Dodatok č. 8 
k príkazu  č.  5/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o zriadení  Komisie  pre 
posudzovanie žiadosti na transformáciu majetku 
štátu v správe ministerstve podľa § 47c zákona 
č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Odbor správy 
majetku štátu

  48/2008 04.06.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  zoznam 
utajovaných  skutočností  a určuje  zoznam 
funkcií  (pozícií)  v  pôsobnosti  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky, pri ktorých 
výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami   

Odbor bezpečnosti 
a krízového 
riadenia

  49/2008 10.06.2008 Rozhodnutie o rozklade
(č. 792/2008-3330 z 22.04.2008) 

Odbor legislatívy a 
práva

  50/2008 10.06.2008 Rozhodnutie o rozklade
(č. 793/2008-3330 z 22.04.2008)

 

Odbor legislatívy a 
práva

  51/2008 10.06.2008 Rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie č. 25/2007 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky 

   

Sekcia podporných 
programov

  52/2008 19.06.2008 Rozhodnutie o rozklade
(ZamC1/2008-1054 z 27.02.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  53/2008 19.06.2008 Rozhodnutie o rozklade
(ZamC2/2008-1054 z 27.02.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  54/2008 18.06.2008 Rozhodnutie o rozklade
(č. 1605/2006-3400 z 13.03.2008)    

Odbor legislatívy a 
práva

  55/2008 18.06.2008 Rozhodnutie o rozklade
(č. 2359/2007-3400 z 28.03.2008)    

Odbor legislatívy a 
práva

  56/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(ZrP05/2008-1050 z 25.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  57/2008 10.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
(nábytok MH SR) v správe MH SR

 

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  58/2008 10.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
(telefónna ústredňa MH SR) v správe MH SR

   

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  59/2008 10.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
(osobné motorové vozidlá MH SR) v správe 
MH SR

Odbor 
hospodárskej 
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 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

 60/2008 10.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
(osobné motorové vozidlo MH SR) v správe 
MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  61/2008 10.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
(osobné motorové vozidlá MH SR) v správe 
MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  62/2008 10.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
(osobné motorové vozidlá MH SR) v správe 
MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  63/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam03/2008-1054-7511 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  64/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam04/2008-1054-7512 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  65/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam05/2008-1054-7513 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  66/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam06/2008-1054-7521 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva
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R O Z H O D N U T I A
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  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  67/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam07/2008-1054-7522 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  68/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam08/2008-1054-7527 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  69/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam09/2008-1054-7509 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  70/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam10/2008-1054-7510 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  71/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam11/2008-1054-7505 z 08.07.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  72/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam12/2008-1054-7506 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  73/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam13/2008-1054-7514 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  74/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam14/2008-1054-7515 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  75/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam15/2008-1054-7516 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  76/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam16/2008-1054-7507 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  77/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam17/2008-1054-7508 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  78/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam18/2008-1054-7517 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  79/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam19/2008-1054-7518 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  80/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam20/2008-1054-7519 z 18.04.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2008

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  81/2008 08.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zam21/2008-1054-7520 z 18.07.2008)

   

Odbor legislatívy a 
práva

  82/2008 10.07.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje 
Mechanizmus  čerpania  prostriedkov 
z Technickej  pomoci  Operačného  programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Sekcia podporných 
programov

  83/2008 10.07.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k Štatútu Výberovej komisie

(zrušené rozhodnutím č. 115/2008)

Sekcia podporných 
programov

  84/2008 10.07.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje  Postup 
výberu  a vymenovania  členov  Výberových 
komisií

(zrušené rozhodnutím č. 115/2008)

Sekcia podporných 
programov

  85/2008 17.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(k č. 809/2008-3400 z 23.05.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

  86/2008 17.07.2008 Rozhodnutie o rozklade
(k č. 704/2008-3400 z 02.05.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

  87/2008 31.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania
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  88/2008 31.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
štátu v správe MH SR
(ZÚ SR Užhorod)

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  89/2008 31.07.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako prebytočný majetok  štátu 
v správe MH SR
(ZÚ SR Užhorod)

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  90/2008 24.07.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  8 
k rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky 

Odbor legislatívy a 
práva

  91/2008 08.08.2008 Rozhodnutie  o rozklade  proti  rozhodnutiu  č. 
5/2008 MH SR
 

Odbor legislatívy a 
práva

  92/2008 13.08.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok 
štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  93/2008 13.08.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlá) ako 
prebytočný majetok  štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  94/2008 13.08.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlá ) ako 
neupotrebiteľný majetok  štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania
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  95/2008 13.08.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlá) ako 
prebytočný majetok  štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  96/2008 13.08.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (chladničky ) ako neupotrebiteľný 
majetok  štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  97/2008 13.08.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (nábytok ) ako neupotrebiteľný 
majetok  štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

  98/2008 13.08.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  9 
k príkazu  č.  4/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej republiky

Odbor správy 
majetku štátu

  99/2008 26.08.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Zr PO6/2008-1050 z 27.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

100/2008 Rozhodovacie  konanie  sa  k   31.12.2008 
neuzavrelo

101/2008 28.08.2008 Rozhodnutie o rozklade
(k č. 58/2008-1020-17 z 08.07.2008)

Odbor legislatívy a 
práva
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102/2008 26.09.2008 Rozhodnutie o rozklade
(k rozhodnutiu MH SR č. 5/2008)

Odbor legislatívy a 
práva

103/2008 26.09.2008 Rozhodnutie o rozklade
(k č. 3093/2008-3400 z 16.07.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

104/2008 26.09.2008 Rozhodnutie o obnove konania
(Zam PO1/2008-1050 z 27.02.2008, č. 36/2008)

Odbor legislatívy a 
práva

105/2008 14.10.2008 Rozhodnutie o rozklade
(k rozhodnutiu MH SR č. 6/2008)

Odbor legislatívy a 
práva

106/2008 09.10.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Pk 13/2008-1050-2 z 30.07.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

107/2008 14.10.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  2 
k Organizačnému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy a 
práva

108/2008 15.10.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (telefaxy a faxy ) ako 
neupotrebiteľný majetok  štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

109/2008 15.10.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlá na 
OBEO) ako prebytočný majetok  štátu v správe 
MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania
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110/2008 15.10.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (OBEO ) ako neupotrebiteľný 
majetok  štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

111/2008 22.11.2008 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (výpočtová technika) ako 
prebytočný majetok  štátu v správe MH SR

Odbor 
hospodárskej 
správy a verejného 
obstarávania

112/2008 23.10.2008 Rozhodnutie o rozklade
(k rozhodnutiu MH SR č. 2359/2007-3400)

Odbor legislatívy a 
práva

113/2008 04.11.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Vnútorný 
manuál  procedúr  platobnej  jednotky  pre 
Operačný  program  Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 

Sekcia rozpočtu a 
financovania

114/2008 14.11.2008 Rozhodnutie o rozklade
(Pk 10/2008-1050-2 z 21.08.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

115/2008 27.11.2008 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje  Interný 
manuál procedúr Riadiaceho orgánu

Sekcia podporných 
programov

116/2008 18.12.2008 Rozhodnutie o rozklade
(ZrP07/2008-1050 z 14.10.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

117/2008 18.12.2008 Rozhodnutie o rozklade
(ZamC3/2008-1054 z 01.10.2008)

Odbor legislatívy a 
práva
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118/2008 18.12.2008 Rozhodnutie o rozklade
(ZamP01/2008-1050 z 30.09.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

119/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL05/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

120/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL06/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

121/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL07/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

122/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL08/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

123/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL09/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

124/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL10/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

125/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL11/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva
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126/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL12/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

127/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL13/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

128/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL14/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

129/2008 18.12.2008 Rozhodnutie – preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania
(ZrL15/2008-1050 z 05.06.2008)

Odbor legislatívy a 
práva

130/2008 18.12.2008 Rozhodnutie  o zmene  organizačnej  štruktúry 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy a 
práva

131/2008 19.12.2008 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k Podpisovému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy a 
práva
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