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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2009

Stav k 31.12.2009
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    1/2009 19.01.2009 Rozhodnutie o rozklade
(info788/2008-1010)

Odbor legislatívy 
a práva

    2/2009 26.01.2009 Rozhodnutie vo  veci  podnetu  na  preskúmanie 
rozhodnutia  mimo  odvolacieho  konania  - 
k rozhodnutiu č. 34/2008 z 29.04.2008 
(ZrP04/2008-1050 z 03.03.2008)

Odbor legislatívy 
a práva

    3/2009 16.02.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  6 
k Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ 

Sekcia podporných 
programov

    4/2009 26.01.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  3 
k Organizačnému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy 
a práva

    5/2009 29.01.2009 Rozhodnutie ktorým sa určuje hnuteľný majetok 
štátu (osobné motorové vozidlá na OBEO) ako 
prebytočný majetok  štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    6/2009 29.01.2009 Rozhodnutie ktorým sa určuje hnuteľný majetok 
štátu (osobné motorové vozidlá) ako prebytočný 
majetok  štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    7/2009 29.01.2009 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (OBEO) ako neupotrebiteľný 
majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    8/2009 29.01.2009 Rozhodnutie ktorým sa určuje hnuteľný majetok 
štátu (OBEO) ako prebytočný majetok  štátu 
v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Odbor hospodárskej 
správy
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    9/2009 29.01.2009 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 2 
k Štatútu Výberovej komisie 

Sekcia podporných 
programov

  10/2009 29.01.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k Rokovaciemu poriadku Výberovej komisie 

Sekcia podporných 
programov

  11/2009 16.02.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Komisia  na 
rozhodnutie o žiadostiach o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu na rok 2009 pre právnické 
osoby  založené  alebo  zriadené  na  ochranu 
spotrebiteľa 

Sekcia obchodu 
a ochrany 
spotrebiteľa

  12/2009 11.02.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
rozhodnutie  č.  3/2008  ministra  hospodárstva 
Slovenskej republiky

 

Odbor hospodárskej 
správy

  13/2009 11.02.2009 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (rekreačné stredisko Stará Lesná) 
ako prebytočný majetok  štátu v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  14/2009 11.02.2009 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlo) ako 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  15/2009 16.02.2009 Rozhodnutie o rozklade
(info871/2008-1010)

Odbor legislatívy 
a práva

  16/2009 16.02.2009 Rozhodnutie, ktorým sa určuje hnuteľný 
majetok štátu (ZÚ SR Lisabon) ako 
neupotrebiteľný majetok štátu v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  17/2009 25.02.2009 Rozhodnutie  o zmene  organizačnej  štruktúry 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  

Odbor legislatívy 
a práva

  18/2009 11.03.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  4 
k Organizačnému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor legislatívy 
a práva

  19/2009 17.03.2009 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

  20/2009 10.03.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje 
Mechanizmus čerpania finančných prostriedkov 
z Technickej  pomoci  Operačného  programu 
Konkurencieschopnosť  a   hospodársky  rast 
(verzia 4)
(zrušuje  sa  rozhodnutie  č.  82/2008  ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky)

Sekcia podporných 
programov

  21/2009 31.03.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok)  ako  neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v   správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  22/2009 31.03.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (výpočtová technika) ako dočasne 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor hospodárskej 
správy

  23/2009 31.03.2009 Rozhodnutie o rozklade
(Pk6/2008-1050-2 z 22.01.2009)

Odbor legislatívy 
a práva

  24/2009 31.03.2009 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 10 
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 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  25/2009 31.03.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa 
rozhodnutie č.  177/2003 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky z 26.11.2003
  
(zrušuje sa rozhodnutie č. 46/2008 ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky)

Odbor správy 
majetku štátu

  26/2009 24.03.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje 
Mechanizmus čerpania finančných prostriedkov 
z Technickej  pomoci  Operačného  programu 
Konkurencieschopnosť  a  hospodársky  rast 
(verzia 4.1)
   
(zrušuje  sa  rozhodnutie  č.  20/2009  ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky)

Sekcia podporných 
programov

  27/2009 08.04.2009 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 7 k 
Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho 
výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

  28/2009 08.04.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje  Interný 
manuál procedúr Riadiaceho orgánu (verzia 3.0)

Sekcia podporných 
programov

  29/2009 16.04.2009 Rozhodnutie  o zmene  organizačnej  štruktúry 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
a o vydaní  Dodatku  č.  56  k Organizačnému 
poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky v znení Dodatkov č. 1 až 4

Odbor legislatívy 
a práva

  30/2009 11.05.2009 Rozhodnutie o rozklade
(č. 289/2009-3330 z 26.02.2009)

Odbor legislatívy 
a práva

  31/2009 11.05.2009 Rozhodnutie o rozklade
(č. 294/2009-3330 z 26.02.2009)

Odbor legislatívy 
a práva

  32/2009 Rozhodovacie  konanie  sa  k  31.12.2009 
neuzavrelo
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  33/2009 Rozhodovacie  konanie  sa  k   31.12.2009 
neuzavrelo

  34/2009 20.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  odborná 
komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie na základe Programu vyššieho využitia 
biomasy  a slnečnej  energie  v domácnostiach 
a vydáva  Štatút  a rokovací  poriadok  uvedenej 
odbornej komisie

Sekcia energetiky

  35/2009 08.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  7 
k rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o zriadení  Rozkladovej 
komisie

Odbor legislatívy 
a práva

  36/2009 15.05.2009 Rozhodnutie  o zmene  organizačnej  štruktúry 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy 
a práva

  37/2009 21.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (OBEO)  ako  neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v   správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  38/2009 21.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (rôzna  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  39/2009 21.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (osobné  motorové  vozidlo 
a pneumatiky OBEO Helsinki)  ako prebytočný 
majetok  štátu  v   správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  40/2009 21.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu  (osobné motorové vozidlo)   ako 
prebytočný majetok štátu v  správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  41/2009 21.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  42/2009 21.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (ZÚ  SR  Lisabon)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  43/2009 21.05.2009 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 9 
k rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky o zriadení Stálej osobitnej 
komisie pre konanie o rozklade

Odbor legislatívy 
a práva

  44/2009 26.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje  Zámer 
zabezpečovania  technického  zhodnotenia, 
modernizácie  a výstavby  Integrovaných 
bezpečnostných  systémov  ochrany  objektov 
osobitnej  dôležitosti  a ďalších  dôležitých 
objektov  v rezorte  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky v rokoch 2009-2013

Odbor bezpečnosti 
a krízového riadenia

  45/2009 21.05.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k rozhodnutiu č. 26/2008 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o zriadení  Osobitnej 
rozkladovej komisie

Odbor legislatívy 
a práva

  46/2009 15.05.2009 Rozhodnutie  o zmene  organizačnej  štruktúry 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy 
a práva

  47/2009 10.06.2009 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 8 k  
Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho 
výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

  48/2009 01.06.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  6 
k Organizačnému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

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 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  49/2009 10.06.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (OBEO Teherán a Helsinki) ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  50/2009 10.06.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (OBEO Teherán a Helsinki) ako 
prebytočný majetok štátu v  správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  51/2009 10.06.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (  OBEO  Budapešť,  Madrid, 
Mníchov,  Oslo  a  Viedeň)  ako  prebytočný 
majetok  štátu  v   správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  52/2009 10.06.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (OBEO Teherán a Helsinki) ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  53/2009 08.06.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k rozhodnutiu č. 34/2009 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o zriadení  odbornej 
komisie na posudzovanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie na základe Programu vyššieho využitia 
biomasy  a slnečnej  energie  v domácnostiach 
a vydaní  Štatútu  a rokovacieho  poriadku 
uvedenej odbornej komisie

Sekcia energetiky

  54/2009 16.06.2009 Rozhodnutie o rozklade
(DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou)

Odbor legislatívy 
a práva

  55/2009 29.06.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  2 
k Štatútu  Riadiacej  komisie  pre  programy 
interregionálnej spolupráce

Sekcia podporných 
programov
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  56/2009 09.07.2009 Rozhodnutie a rozklade
(č. 6009/2008-3400 z 28.05.2009)

Odbor legislatívy 
a práva

  57/2009 13.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok)  ako  neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v   správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  58/2009 13.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  59/2009 13.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (mobilné  telefóny)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  60/2009 13.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (ZÚ  SR  Londýn)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  61/2009 13.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (ZÚ  SR  Budapešť)  ako 
prebytočný majetok štátu v  správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  62/2009 13.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  (vzdelávacie  zariadenie  Senec) 
ako  prebytočný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

(zrušuje  sa  rozhodnutie  č.  283/2001  ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky)

Odbor hospodárskej 
správy
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  63/2009 13.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (vzdelávacie stredisko Senec) ako 
prebytočný majetok štátu v  správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  64/2009 13.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (ZÚ  SR  Mexiko)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  65/2009 29.07.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Štatút 
Výberovej  komisie  a  Rokovací  poriadok 
Výberovej komisie

Sekcia podporných 
programov

  66/2009 16.07.2009 Rozhodnutie o rozklade
(č. 2032/2009-3400 z 15.05.2009)

Odbor legislatívy 
a práva

  67/2009 21.07.2009 Rozhodnutie o rozklade
(info395/2009-1010) 

Odbor legislatívy 
a práva

  68/2009 03.08.2009 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 9 k  
Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho 
výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

  69/2009 19.08.2009 Rozhodnutie o rozklade
(info426/2009-1010)

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 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  70/2009 03.08.2009 Rozhodnutie o rozklade
(č. bio/740/0/09/Z z 27.05.2009)

Odbor legislatívy 
a práva

  71/2009 24.08.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  kontrolná 
komisia na preskúmanie príčin vzniku a postupu 
vyšetrovacích  orgánov  počas  vyšetrovania 
udalosti  zo  dňa  10.08.2009,  pri  ktorej  došlo 
v organizácii  Hornonitrianske  bane  Prievidza, 
a.s. Prievidza na Bani Handlová

Sekcia energetiky

  72/2009 09.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu ako neupotrebiteľný majetok štátu 
v   správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  73/2009 09.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  rozhodnutie 
č.  5/2009  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  o určení  hnuteľného  majetku  štátu 
(osobné motorové vozidlo) ako neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  74/2009 09.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (osobné  motorové  vozidlo)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  75/2009 09.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (OBEO  Lisabon  a Tokio)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  76/2009 09.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (ZÚ SR Lisabon) ako prebytočný 
majetok  štátu  v   správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy
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  77/2009 09.09.2009 Rozhodnutie  o zmene  organizačnej  štruktúry 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy 
a práva

  78/2009 18.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  9 
k príkazu  č.  5/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  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

  79/2009 22.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje  Interný 
manuál procedúr riadiaceho orgánu (verzia 3.1)

Sekcia podporných 
programov

  80/2009 28.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  7 
k Organizačnému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy 
a práva

  81/2009 24.09.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Komisia 
„High level group – Manufuture SK“

Sekcia stratégie

  82/2009 09.10.2009 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 10 
k Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

  83/2009 28.10.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  Komisia  pre 
tvorbu  systému  stredoškolského  odborného 
vzdelávania  v  odvetviach  v  pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

(zrušuje  sa  rozhodnutie  č.  75/2007  ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky)

Sekcia stratégie



Ministerstvo hospodárstva                                                                                              str. 12 
     Slovenskej republiky 

R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  84/2009 29.10.2009 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  2 
k Podpisovému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  v znení 
Dodatku č. 1

Odbor legislatívy 
a práva

  85/2009 28.10.2009 Rozhodnutie  o   organizačnej  zmene  na 
Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor legislatívy 
a práva

  86/2009 03.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  87/2009 03.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
č.  5/2009  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky,  ktorým bol  hnuteľný  majetok  štátu 
(osobné  motorové  vozidlo  OBEO  Bukurešť) 
určený  ako  prebytočný  majetok  štátu  v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  88/2009 03.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlá OBEO 
Pretória a Kodaň) ako prebytočný majetok štátu 
v   správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  89/2009 03.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (frankovací  stroj)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  90/2009 03.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (ZÚ  SR  Oslo)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy
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  91/2009 03.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (ZÚ  SR  Madrid)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  92/2009 03.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (ZÚ  SR  Ženeva)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  93/2009 03.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (rôzna telekomunikačná technika) 
ako  neupotrebiteľný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  94/2009 18.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Osobitná 
komisia  pre preskúmanie rozhodnutí  vydaných 
podľa  zákona  č.  528/2008  Z.z.  a vydáva  jej 
štatút a rokovací poriadok

Sekcia podporných 
programov

  95/2009 10.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje  Interný 
manuál procedúr riadiaceho orgánu (verzia 3.2), 
ktorým  sa  mení  a dopĺňa  Interný  manuál 
procedúr riadiaceho orgánu (verzia 3.1)

Sekcia podporných 
programov

  96/2009 19.11.2009 Rozhodnutie o rozklade
(info 533/2009-1010 z 07.09.2009)

Odbor legislatívy 
a práva

  97/2009 18.11.2009 Rozhodnutie  o   zrušení  Rady  ministra 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  pre 
problematiku  obchodovania  s vojenským 
materiálom ako odborného a poradného orgánu 
ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
a Stálej  expertnej  skupiny  pre  posudzovanie 
žiadostí  o   udelenie  licencií  na 
zahraničnoobchodnú  činnosť  s  vojenským 
materiálom

(zrušuje  sa  rozhodnutie  č.  147/2003  ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky a  rozhodnutie       č. 
25/2004 ministra hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia 
obchodovania 
s citlivými tovarmi
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  98/2009 30.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
č.  151/2006  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky, ktorým bol nehnuteľný majetok štátu 
(časť  objektu  –  kancelárie  na  1.  poschodí 
v budove  D  na  Mierovej  ulici  č.  17  v 
 Bratislave)  určený  ako  dočasne  prebytočný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  99/2009 30.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok štátu (časť objektu na prízemí v budove 
D  na  Mierovej  ulici  č.  17  v  Bratislave)  ako 
dočasne  prebytočný  majetok  štátu  v   správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

100/2009 30.11.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (OBEO Viedeň, Damašek, Káhira, 
Belehrad,  Tokio)  ako neupotrebiteľný majetok 
štátu  v   správe  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

101/2009 14.12.2009 Rozhodnutie o rozklade
(Zam4/2009-1054 z 09.11.2009)

Odbor legislatívy 
a práva

102/2009 22.12.2009 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje  Interný 
manuál procedúr riadiaceho orgánu (verzia 3.3)

Sekcia podporných 
programov
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