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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2013

Stav k 31.12.2013
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    1/2013 03.01.2013 Rozhodnutie o rozklade 
(č. R-819/2010-1050 zo dňa 4. novembra 2010) 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv 

    2/2013 07.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  Rozhodnutie 
č.  26/2008  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  o  zriadení  Osobitnej  rozkladovej 
komisie  (zmena  tajomníka  Osobitnej 
rozkladovej komisie)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv 

    3/2013 07.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  Rozhodnutie 
č.  82/2004  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky o zriadení Stálej osobitnej komisie pre 
konanie  o  rozklade  (zmena  tajomníka  Stálej 
osobitnej komisie pre konanie o rozklade)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv 

    4/2013 10.01.2013 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k 
Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho 
výboru pre fondy EÚ  

Sekcia podporných 
programov   

    5/2013 15.01.2013 Rozhodnutie o rozklade 
(č. R-2126/2012-1050 zo dňa 16.11.2012)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

    6/2013 24.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  2 
k  Služobnému  poriadku   Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Osobný úrad 

    7/2013 23.01.2013 Rozhodnutie o prerušení konania 
(spoločnosť HASTRA, s.r.o., Žilina)

Sekcia podporných 
programov  

    8/2013 23.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
odboru  riadenia  obchodovania  s  citlivými 
tovarmi  MH  SR  číslo  PK  5/2008-1050-2 
z 26.03.2008
 

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 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    9/2013 31.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor 
hospodárskej správy 

  10/2013 31.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (rôzna  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor 
hospodárskej správy

  11/2013 31.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (rôzny majetok nachádzajúci sa na 
stálej  misii  Slovenskej  republiky  pri  OSN 
a ostatných  medzinárodných  organizáciách 
v  Ženeve)  ako  neupotrebiteľný  majetok  štátu 
v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Odbor 
hospodárskej správy

  12/2013 31.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
č. 3/2012 zo dňa 31. januára 2012, ktorým bol 
nehnuteľný  majetok  štátu  určený  ako  dočasne 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor 
hospodárskej správy 

  13/2013 29.01.2013 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  9 
k Rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o  zriadení  Rozkladovej 
komisie

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  14/2013 15.02.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Komisia  na 
vyhodnocovanie  žiadostí  o poskytnutie  dotácie 
na rok 2013 pre občianske  združenia  v oblasti 
ochrany spotrebiteľa  

Sekcia obchodu a 
ochrany spotrebiteľa

  15/2013 25.02.2013 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  2 
k Organizačnému  poriadku   Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 
 

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv

  16/2013 19.02.2013 Rozhodnutie o rozklade 
(Tatra, s.r.o., Bratislava)

Odbor 
právnych služieb 
a akcionárskych práv



Ministerstvo hospodárstva                                                                                                 str. 3
     Slovenskej republiky                                                                                                              
 

R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  17/2013 27.02.2013 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad 

  18/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Mesto Gbely 

Sekcia podporných
programov

  19/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Kojatice 

Sekcia podporných
programov

  20/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Varechovce

Sekcia podporných
programov

  21/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Mesto Sobrance

Sekcia podporných
programov

  22/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Breznica

Sekcia podporných 
programov

  23/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Malá Tŕňa

Sekcia podporných 
programov

  24/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Vinné 

Sekcia podporných
programov
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  25/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Mesto Spišské Podhradie 

Sekcia podporných
programov

  26/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Maršová – Rašov 2 

Sekcia podporných
programov

  27/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Čierny Balog 

Sekcia podporných
programov

  28/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Lysá pod Makytou

Sekcia podporných
programov

  29/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Horná Streda

Sekcia podporných
programov

  30/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Mestská časť Košice - Kavečany 

Sekcia podporných 
programov

  31/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Lisková 

Sekcia podporných 
programov

  32/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Ladomerská Vieska 

Sekcia podporných
programov
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  33/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Očová 

Sekcia podporných
programov

  34/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Mýtna 

Sekcia podporných
programov

  35/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Sása 

Sekcia podporných
programov

  36/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Liptovská Teplička

Sekcia podporných
programov

  37/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Jasenová 

Sekcia podporných
programov

  38/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Veľká Franková 

Sekcia podporných 
programov

  39/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Liptovský Ondrej 

Sekcia podporných 
programov

  40/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Veľký Kýr 

Sekcia podporných
programov
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  41/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Čiližská Radvaň 

Sekcia podporných
programov

  42/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Nesvady 

Sekcia podporných
programov

  43/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Jahodná 

Sekcia podporných
programov

  44/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Veľké Úľany 

Sekcia podporných
programov

  45/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Mesto Sereď 

Sekcia podporných
programov

  46/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Dolná Streda 

Sekcia podporných 
programov

  47/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Mesto Bánovce nad Bebravou 

Sekcia podporných 
programov

  48/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Vojka nad Dunajom 

Sekcia podporných
programov
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  49/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Bystričany 

Sekcia podporných
programov

  50/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť BioEkoTerm,  spol.  s r.o., 
Závadka nad Hronom 

Sekcia podporných
programov

  51/2013 15.03.2013 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa Obec Lúčka 

Sekcia podporných
programov

  52/2013 15.03.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa   vydáva  Služobný 
poriadok  Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Osobný úrad

  53/2013 26.03.2013 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad

  54/2013 11.04.2013 Rozhodnutie  o  vytvorení  funkčných 
štátnozamestnaneckých  miest  v  organizačných 
útvaroch Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Osobný úrad

  55/2013 29.04.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa   vydáva   Podpisový 
poriadok  Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

Odbor právnych 
služieb 

  56/2013 30.04.2013 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  3 
k Organizačnému  poriadku   Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor právnych 
služieb
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R O Z H O D N U T I A

 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  57/2013 03.06.2013 Rozhodnutie o rozklade
(rozhodnutie  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky č. 3329/2010-3400 zo dňa 
11.02.2013,  spoločnosť  GASBRIDGE,  s.r.o., 
Bratislava)

Odbor právnych 
služieb

  58/2013 14.06.2013 Rozhodnutie o rozklade
(spoločnosť S. M. S., spol. s r.o., Dubnica nad 
Váhom)

Odbor právnych 
služieb

  59/2013 15.07.2013 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 2 k 
Štatútu Interného dozorného a monitorovacieho 
výboru pre fondy EÚ  

Sekcia podporných 
programov

  60/2013 03.07.2013 Rozhodnutie o rozklade
(č. ZK - 43/2013, čk 2253/2012-1050)

Odbor právnych 
služieb 

  61/2013 15.07.2013 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 15 
k Rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky o zriadení Stálej osobitnej 
komisie pre konanie o rozklade 

Odbor právnych 
služieb 

  62/2013 15.07.2013 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  6 
k Rozhodnutiu č. 26/2008 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o  zriadení  Osobitnej 
rozkladovej komisie 

Odbor právnych 
služieb

  63/2013 16.07.2013 Rozhodnutie  o schválení  žiadosti  o nenávratný 
finančný  príspevok  žiadateľa  –  spoločnosti 
HASTRA, s.r.o., Žilina 

Sekcia podporných 
programov 

  64/2013 30.07.2013 Rozhodnutie o organizačnej zmene Odbor právnych 
služieb
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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  65/2013 17.07.2013 Rozhodnutie o rozklade
(spoločnosť COMPEL INDUSTRIES, s.r.o.)

Odbor právnych 
služieb

  66/2013 17.07.2013 Rozhodnutie o rozklade
(spoločnosť ELDON, s.r.o.)

Odbor právnych 
služieb

  67/2013 23.07.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor 
hospodárskej správy 

  68/2013 23.07.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (rôzna  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor 
hospodárskej správy

  69/2013 23.07.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor 
hospodárskej správy

  70/2013 23.07.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (laboratórny  anal.  prístroj)  ako 
prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor 
hospodárskej správy

  71/2013 14.08.2013 Rozhodnutie o  trvalom upustení od vymáhania 
pohľadávky štátu 

Sekcia rozpočtu a
financovania 

  72/2013 26.08.2013 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 2013

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  73/2013 28.08.2013 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 14 
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 

  74/2013 28.08.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
rozhodnutie  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky  č.  177/2003  zo  dňa  26.  novembra 
2003

Odbor  správy
majetku štátu 

  75/2013 28.08.2013 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 15 
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 

  76/2013 10.09.2013 Rozhodnutie o rozklade
(rozhodnutie  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky č. 3665/2013-4100 zo dňa 
18.07.2013,  spoločnosť  Západoslovenská 
distribučná,  a.s.,  Bratislava  a  spoločnosť 
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava)

Odbor právnych 
služieb

  77/2013 28.08.2013 Rozhodnutie o rozklade
(spoločnosť S. M. S., spol. s r.o.)

Odbor právnych 
služieb

  78/2013 10.09.2013 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  4 
k Organizačnému  poriadku   Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky 

Odbor právnych 
služieb

  79/2013 28.10.2013 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad 

  80/2013 28.10.2013 Rozhodnutie o obnove konania 
(spoločnosť S. M. S., spol. s r.o.)

Odbor právnych 
služieb
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  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  81/2013 19.11.2013 Rozhodnutie o rozklade
(rozhodnutie  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky č. 3776/2013-4100 zo dňa 
13.09.2013,  spoločnosť  Brahia,  s.r.o., 
Bratislava) 

Odbor právnych 
služieb

  82/2013 22.11.2013 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad 

  83/2013 28.11.2013 Rozhodnutie o ukončení pôsobnosti  Slovenskej 
agentúry  pre  cestovný  ruch  ako 
Sprostredkovateľského  orgánu  pod  Riadiacim 
orgánom pre OP KaHR a  SOP  PS a o presune 
činností  

Sekcia podporných
programov 

  84/2013 16.12.2013 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  1 
k Štatútu  a  Rokovaciemu  poriadku  Osobitnej 
komisie  pre preskúmanie rozhodnutí  vydaných 
podľa zákona č. 528/2008 Z. z. 

Sekcia podporných
programov 

  85/2013 17.12.2013 Rozhodnutie o organizačnej zmene Osobný úrad a Odbor 
právnych služieb

  86/2013 18.12.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
o neschválení  žiadosti  o nenávratný  finančný 
príspevok  žiadateľa  –  spoločnosti  ORAVA 
SKIPARK, a.s., Oravský Podzámok 

Sekcia podporných
programov 

  87/2013 18.12.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
o neschválení  žiadosti  o nenávratný  finančný 
príspevok  žiadateľa  –  spoločnosti  GOIMPEX 
BRATISLAVA, a.s., Bratislava 

Sekcia podporných
programov 

  88/2013 18.12.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
o neschválení  žiadosti  o nenávratný  finančný 
príspevok žiadateľa – spoločnosti MOUNTAIN 
GATE Suites & Spa, s.r.o., Liptovský Mikuláš 

Sekcia podporných
programov 
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   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  89/2013 18.12.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
o neschválení  žiadosti  o nenávratný  finančný 
príspevok  žiadateľa  –  spoločnosti 
ThermalKesov, s.r.o., Poľný Kesov 

Sekcia podporných
programov 

  90/2013 18.12.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušuje  rozhodnutie 
o neschválení  žiadosti  o  nenávratný  finančný 
príspevok  žiadateľa  –  spoločnosti  K 33,  s.r.o., 
Bratislava 

Sekcia podporných
programov 

  91/2013 20.12.2013 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Registratúrny 
poriadok Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky 

Odbor hospodárskej 
správy
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