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      Slovenskej republiky

R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2012

Stav k 31.12.2012
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    1/2012 24.01.2012 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 12 
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  

    2/2012 31.01.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č. 42/2011 zo dňa 8. augusta 2011 (príloha č. 1), 
ktorým  bol  hnuteľný  majetok  štátu  –  trezor, 
určený  ako  dočasne  prebytočný  majetok  štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania 

    3/2012 31.01.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok  štátu  –  časť  objektu  v  budove 
na  Mierovej  č.  19  v  Bratislave,  ako  dočasne 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

    4/2012 03.02.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (kuchynské vybavenie, elektrické 
a plynové  spotrebiče)  ako  dočasne  prebytočný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

    5/2012 30.01.2012 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  3 
k Rozhodnutiu č. 26/2008 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o  zriadení  Osobitnej 
rozkladovej komisie 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

    6/2012 30.01.2012 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 11 
k Rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky o zriadení Stálej osobitnej 
komisie pre konanie o rozklade 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

    7/2012 07.02.2012 Rozhodnutie o rozklade 
(MSM Martin, s.r.o., Martin)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

    8/2012 31.01.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Dodatok 
č.  1  k  Služobnému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky
 

Osobný úrad
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     Slovenskej republiky

R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2012

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    9/2012 10.02.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Komisia 
na  vyhodnocovanie  žiadostí  o  poskytnutie 
dotácie  na  rok  2012  pre  občianske  združenia 
v oblasti ochrany spotrebiteľa

Sekcia obchodu a 
ochrany spotrebiteľa 

  10/2012 29.02.2012 Rozhodnutie o rozklade
(č.  1627/2011-3200  zo  dňa  04.01.2012, 
BSZ, a.s., Košice)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  11/2012 05.03.2012 Rozhodnutie o rozklade 
(č. Zam 014/2012-1060 zo dňa 10.01.2012)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  12/2012 05.03.2012 Rozhodnutie o rozklade
(č. Zam 015/2012-1060 zo dňa 10.01.2012)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  12/2012 03.04.2012
číslo spisu:
444/2012-1000

Rozhodnutie o ukončení pôsobnosti  Slovenskej 
agentúry  pre  cestovný  ruch  (SACR)  ako 
Sprostredkovateľského  orgánu  pod  Riadiacim 
orgánom  pre  Operačný  program  KaHR  a 
Sektorový  operačný  program  Priemysel 
a Služby a o presune činností 

Sekcia podporných 
programov

  13/2012 12.03.2012 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 12 
k Rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky o zriadení Stálej osobitnej 
komisie pre konanie o rozklade 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  14/2012 29.03.2012 Rozhodnutie o rozklade  
(rozhodnutie  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  č.  9/2012  zo  dňa 
10.02.2012, občianske združenie Klub 500) 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  15/2012 Rozhodnutie pod týmto číslom nebolo vydané 

  16/2012 11.04.2012 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2012

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  17/2012 15.05.2012 Rozhodnutie o rozklade
(rozhodnutie  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  č.  19/2012  zo  dňa 
15.03.2012,  občianske  združenie  Greenpeace 
Slovensko) 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  18/2012 21.05.2012 Rozhodnutie  (č.  Zam  025/2012-1060  zo  dňa 
27.03.2012,  o  nepredĺžení  doby  platnosti 
licencie)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  19/2012 21.05.2012 Rozhodnutie  (č.  Zam  026/2012-1060  zo  dňa 
27.03.2012,  o  nepredĺžení  doby  platnosti 
licencie)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  20/2012 23.05.2012 Rozhodnutie  (č.  RP  04/2012  -  1050  zo  dňa 
30.03.2012, o udelení pokuty)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  21/2012 28.05.2012 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad 

  22/2012 31.05.2012 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Štatút Interného 
dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy 
EÚ

Sekcia podporných 
programov

  23/2012 26.06.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  Rozhodnutie 
č.  12/2012   ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  z  3.  apríla  2012,  číslo 
spisu:  444/2012-1000,  o  ukončení  pôsobnosti 
Slovenskej  agentúry  pre  cestovný  ruch  ako 
Sprostredkovateľského  orgánu  pod  Riadiacim 
orgánom  pre  Operačný  program  KaHR  a 
Sektorový  operačný  program  Priemysel 
a Služby a o presune činností 

Sekcia podporných 
programov

  24/2012 11.06.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
rozhodnutie  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  č.  177/2003  zo  dňa  26.  novembra 
2003

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 2012

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  25/2012 11.06.2012 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 14 
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

  26/2012 11.06.2012 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 13 
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

  27/2012 12.06.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
o neschválení  žiadosti  o  nenávratný  finančný 
príspevok zo dňa  2.  marca  2012 na realizáciu 
projektu  „Modernizácia  verejného  osvetlenia 
v obci Zbudza“

Sekcia podporných 
programov

  28/2012 22.06.2012 Rozhodnutie o rozklade
(č. info 125/2012-1010)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  29/2012 07.09.2012 Rozhodnutie o rozklade
(č.  5732/2012-3200  zo  dňa  30.05.2012, 
VSD, a.s., Košice)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  30/2012 01.08.2012 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k Organizačnému  poriadku  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  31/2012 07.08.2012 Rozhodnutie o rozklade
(rozhodnutie  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  č.  25/2012  zo  dňa 
04.06.2012, Radoslav Kišík, Dúbravka 146) 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  32/2012 14.08.2012 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 13 
k Rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky o zriadení Stálej osobitnej 
komisie pre konanie o rozklade 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2012

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  33/2012 14.08.2012 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  4 
k Rozhodnutiu č. 26/2008 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o  zriadení  Osobitnej 
rozkladovej komisie 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  34/2012 20.08.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  hospodárskej  mobilizácie  (rôzne 
súčasti  integrovaných  bezpečnostných 
systémov, počítačová technika a software) ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  35/2012 20.08.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (2  ks  mobilných  telefónov)  ako 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  36/2012 20.08.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  Rozhodnutie 
č.  29/2011  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky zo dňa 31. mája 2011 

Sekcia vnútornej 
správy a verejného 
obstarávania

  37/2012 19.09.2012 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Pracovná 
skupina JEREMIE, ako expertný poradný orgán 
ministra hospodárstva Slovenskej republiky 

Sekcia podporných 
programov

  38/2012 28.09.2012 Rozhodnutie o rozklade 
(č. RP 25/2012 - 1050 zo dňa 13.07.2012)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  39/2012 18.10.2012 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad 

  40/2012 12.10.2012 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k Rokovaciemu poriadku Výberovej komisie 

Sekcia podporných 
programov
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R O Z H O D N U T I A

 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2012

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  41/2012 26.10.2012 Rozhodnutie o rozklade 
(č. info 426/2012-1010)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  42/2012 25.10.2012 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad 

  43/2012 Rozhodnutie pod týmto číslom nebolo vydané 

  44/2012 Rozhodnutie pod týmto číslom nebolo vydané 

  45/2012 20.12.2012 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Interný manuál 
procedúr riadiaceho orgánu (verzia 4.3)

Sekcia podporných 
programov
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