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     Slovenskej republiky 

P R Í K A Z Y 

ministra hospodárstva SR vydané v roku 2018 

Stav k 31.12.2018 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

1/2018 29.03.2018 Príkaz ministra, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz                        

č. 1/2016 ministra hospodárstva Slovenskej 

republiky o predkladaní materiálov právnických 

osôb v  rezorte hospodárstva na udelenie 

predchádzajúceho súhlasu v znení príkazu                    

č. 6/2016   

Odbor legislatívy 

a práva 

2/2018 29.03.2018 Príkaz ministra, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz                        

č. 6/2017 ministra hospodárstva Slovenskej 

republiky na vytvorenie opatrení súvisiacich 

s uzatváraním zmlúv o  poskytovaní právnych 

služieb  

Odbor legislatívy 

a práva 

3/2018 11.05.2018 Príkaz ministra, ktorým sa dopĺňa príkaz                        

č. 1/2016 ministra hospodárstva Slovenskej 

republiky o predkladaní materiálov právnických 

osôb v  rezorte hospodárstva na udelenie 

predchádzajúceho súhlasu v znení neskorších 

riadiacich aktov   

Odbor legislatívy 

a práva 

4/2018 11.05.2018 Príkaz ministra, ktorým sa dopĺňa príkaz                        

č. 6/2017 ministra hospodárstva Slovenskej 

republiky na vytvorenie opatrení súvisiacich 

s uzatváraním zmlúv o  poskytovaní právnych 

služieb v znení príkazu č. 2/2018   

Odbor legislatívy 

a práva  

5/2018 24.07.2018 Príkaz ministra na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou systému udeľovania licencií 

u vybraných komodít vykonanou Najvyšším 

kontrolným úradom SR v období od 07. 02. 2018                               

do 20. 06. 2018 

Odbor kontroly                 

a auditu 

6/2018 01.08.2018 Príkaz ministra na vykonanie fyzickej a 

dokladovej inventarizácie majetku štátu v správe 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

podľa § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov                 

k 31. 12. 2018 

Odbor hospodárskej 

správy  

7/2018 22.10.2018 Príkaz ministra o predkladaní materiálov 

právnických osôb v  rezorte hospodárstva                      

na  schválenie formou rozhodnutia jediného 

akcionára  

Odbor 

akcionárskych práv  

 

8/2018 22.11.2018 Príkaz ministra na vykonanie inventarizácie 

finančného majetku štátu v správe Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2018 

podľa § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov  

Sekcia rozpočtu                 

a financovania  
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P R Í K A Z Y 

ministra hospodárstva SR vydané v roku 2018 

 

Stav k 31.12.2018 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

9/2018 13.12.2018 Príkaz ministra na novelizovanie riadiacich aktov 

v platnom znení, alebo vypracovanie nových 

riadiacich aktov, ktoré upravujú druhy riadiacich 

aktov a  ich pôsobnosť, formálnu úpravu 

a administráciu riadiacich aktov, pravidlá tvorby 

riadiacich aktov a postup pri ich novelizácii 

Odbor kontroly                

a auditu  

 

 

 


