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     Slovenskej republiky

V Ý N O S Y
Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2009

Stav k 31.12.2009
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    1/2009 15.01.2009 Výnos,  ktorým  sa  mení a  dopĺňa  výnos 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. 
o chemických látkach a chemických prípravkoch 
v znení neskorších predpisov

Odbor legislatívy 
a práva

    2/2009 04.03.2009 Výnos,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  výnos 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č.  1/2005  o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
v znení neskorších predpisov 

Odbor legislatívy 
a práva

    3/2009 03.04.2009 Výnos,  ktorým  sa  mení  výnos  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  1/2005 
o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  v znení 
neskorších predpisov

Odbor legislatívy 
a práva

    4/2009 15.04.2009 Výnos,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  výnos 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č.  1/2005  o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
v znení neskorších predpisov

Odbor legislatívy 
a práva

    5/2009 15.04.2009 Výnos,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  výnos 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. 
o chemických látkach a chemických prípravkoch 
v znení neskorších predpisov

Odbor legislatívy 
a práva

    6/2009 03.06.2009 Výnos o slávnostných baníckych uniformách Odbor legislatívy 
a práva

    7/2009 12.08.2009 Výnos,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  výnos 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č.  1/2005  o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
v znení neskorších predpisov

Odbor legislatívy 
a práva
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V Ý N O S Y
Ministerstva hospodárstva SR vydané v roku 2009

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    8/2009 19.10.2009 Výnos,  ktorým  sa  ustanovujú  vzory  žiadostí 
o licenciu,  hlásenie  o  využívaní  licencie, 
vyhlásenie  o  konečnom  užívateľovi 
a medzinárodný  dovozný  certifikát  pre  určené 
výrobky

Odbor legislatívy 
a práva
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