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     Slovenskej republiky 

P R Í K A Z Y 

ministra hospodárstva SR vydané v roku 2017 

Stav k 31.12.2017 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

1/2017 12.01.2017 Príkaz ministra na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou stavu vymáhania 

neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych 

fondov vykonanou Najvyšším kontrolným 

úradom SR v období od 18.08.2016                               

do 03.11.2016 

Odbor kontroly a 

auditu 

2/2017 30.03.2017 Príkaz ministra na vykonanie mimoriadnej 

fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku štátu 

určeného na účely hospodárskej mobilizácie                  

v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky podľa § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

k 31.12.2017 

Odbor bezpečnosti 

a krízového riadenia 

3/2017 19.06.2017 Príkaz ministra na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou postupu Ministerstva 

hospodárstva SR v  rámci konania                               

o Žiadosti o  nenávratný finančný príspevok                 

č. NFP25120221335, uzatvárania Zmluvy  

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

a procesu poskytovania a využívania prostriedkov 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

a prostriedkov štátneho rozpočtu SR pri projekte 

č. 25120220654 s názvom „Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková“,                 

predloženého v rámci Výzvy: KaHR-22VS-1501 

zo dňa 30. 4. 2015, Prioritná os 2 Energetika, 

Opatrenie 2.2 Budovanie a  modernizácia 

verejného osvetlenia pre mestá a  obce 

a poskytovanie poradenstva v  energetike 

vykonanou Úradom vlády SR v období                 

od 6. 2. 2017 do 12. 4. 2017       

Odbor kontroly a 

auditu  

4/2017 05.10.2017 Príkaz ministra na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou systému uzatvárania, 

registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv 

rokov 2013 – 2016 vykonanou Najvyšším 

kontrolným úradom SR v období od 15. 3. 2017                               

do 2. 8. 2017 

Odbor kontroly a 

auditu 

5/2017 18.10.2017 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. 2017 

Odbor hospodárskej 

správy 
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Stav k 31.12.2017 

  Číslo       

         
   Dátum Názov Vecne príslušný 

organizačný útvar 

6/2017 02.11.2017 Príkaz ministra na vytvorenie opatrení  

súvisiacich s uzatváraním zmlúv o poskytovaní 

právnych služieb  

 

Odbor legislatívy a 

práva 

 

7/2017 23.11.2017 Príkaz ministra na vykonanie inventarizácie 

finančného majetku štátu v správe Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2017 

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

o účtovníctve v znení neskorších predpisov  

Sekcia rozpočtu a 

financovania  

 

 

 

 


