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R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2010

Stav k 31.12.2010
  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    1/2010 28.01.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (OBEO  Bern,  Brusel,  Tokio, 
Kyjev,  Riga,  Haag)  ako  neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    2/2010 28.01.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok  štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    3/2010 28.01.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  nehnuteľný 
majetok štátu (podlahová plocha na Mierovej 19 
v Bratislave)  ako  dočasne  prebytočný  majetok 
štátu  v  správe  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    4/2010 28.01.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok)  ako  neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    5/2010 28.01.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová,  kancelárska 
a zabezpečovacia technika) ako neupotrebiteľný 
majetok  štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

    6/2010 01.02.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 11 
k príkazu  č.  4/2003  ministra  hospodárstva 
Slovenskej republiky z  17.06.2003 o   zriadení 
Komisie  pre  posudzovanie  žiadostí  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

    7/2010 01.02.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
rozhodnutie  ministra  hospodárstva  Slovenskej 
republiky č. 177/2003 z 26.11.2003
(zrušuje  sa  rozhodnutie  č.  25/2009  ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky)

Odbor správy 
majetku štátu

    8/2010 29.01.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zriaďuje  Komisia  na 
rozhodovanie  o  žiadostiach  o  poskytnutie 
dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  na  rok  2010 
pre  právnické  osoby  založené  alebo  zriadené 
na ochranu spotrebiteľa

Sekcia obchodu 
a ochrany 
spotrebiteľa
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  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

    9/2010 23.02.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  schvaľuje  Manuál 
riadenia  Sektorového  operačného  programu 
Priemysel  a  služby  (verzia  č.  10),  ktorým  sa 
mení  a  dopĺňa  Manuál  riadenia  Sektorového 
operačného  programu  Priemysel  a  služby 
(verzia č. 9)

Sekcia podporných 
programov

  10/2010 04.03.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č. Pk6/2009-1050 z 10.12.2009)

Sekcia legislatívy
a práva

  11/2010 04.03.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č. Pk7/2009-1050 z 15.12.2009)

Sekcia legislatívy
a práva

  12/2010 04.03.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č. Pk8/2009-1050 z 28.12.2009)

Sekcia legislatívy
a práva

  13/2010 08.04.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 11 
k  Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

  14/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o   nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť AG FOIL s.r.o. Veselé 

Sekcia podporných 
programov

  15/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť GM plus, s.r.o. Detva 

Sekcia podporných 
programov

  16/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť LUSPEK, spol. s r.o. Stará 
Ľubovňa

Sekcia podporných 
programov
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  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  17/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o  preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  NIKRO  s.r.o.  Oravská 
Poruba – Zábrež

Sekcia podporných 
programov

  18/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  TATRAMAT  QUASAR 
akciová spoločnosť Poprad

Sekcia podporných 
programov

  19/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  Slovien  ExiM,  s.r.o. 
Dunajská Streda

Sekcia podporných 
programov

  20/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  ToMac  s.r.o.  Hodruša  – 
Hámre

Sekcia podporných 
programov

  21/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  BROCH  ADLER 
SLOVAKIA, s.r.o. Žilina – Považský Chlmec

Sekcia podporných 
programov

  22/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  KABELSCHLEPP-
SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. Nové Zámky

Sekcia podporných 
programov

  23/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  MIKOV  Skalica  spol. 
s r.o. Skalica

Sekcia podporných 
programov

  24/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o   neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  SKI-BIST  s.r.o. 
Námestovo

Sekcia podporných 
programov
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  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  25/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  VSK  MINERAL  s.r.o. 
Košice

Sekcia podporných 
programov

  26/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  Výskumný  ústav 
dopravný, a.s. Žilina

Sekcia podporných 
programov

  27/2010 19.03.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  WAGNER 
SERVICECENTRUM s.r.o. Košice

Sekcia podporných 
programov

  28/2010 29.03.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č.  259/2010-3300,  Združenie  slovenských 
spotrebiteľov)

Odbor legislatívy 
a práva

  29/2010 07.04.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č.  263/2010-3300,  Asociácia  užívateľov 
služieb)

Odbor legislatívy 
a práva

  30/2010 07.04.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č.  249/2010-3300,  Asociácia  užívateľov 
služieb)

Odbor legislatívy 
a práva

  31/2010 01.04.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  Vnútorný 
manuál  procedúr  platobnej  jednotky 
pre  Operačný  program  Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast – verzia č. 7

Sekcia podporných 
programov

  32/2010 14.04.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č. 261/2010-3300, Spotrebiteľský inštitút)

Odbor legislatívy 
a práva
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 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2010

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  33/2010 14.04.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č.  264/2010-3300,  Asociácia  spotrebiteľských 
subjektov Slovenska)

Odbor legislatívy 
a práva

  34/2010 22.04.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  vydáva  štatút 
a rokovací poriadok Výberovej komisie

Sekcia podporných 
programov

  35/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  36/2010 14.04.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č. ZrPO2/2008-1050-2 z 13.02.2008)

Odbor legislatívy 
a práva

  37/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť ATTACK, s.r.o. Vrútky

Sekcia podporných 
programov

  38/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  HALDY-PLUS,  spol. 
s r.o. Humenné

Sekcia podporných 
programov

  39/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  Ing.  Miroslav  Kostovčík 
CSc., ŠTRKOPIESKY Trnava

Sekcia podporných 
programov

  40/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť Ing. Ing. Vladimír Zemko- 
Si Real Myjava

Sekcia podporných 
programov
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  41/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  KOVOMONT  BM  s.r.o. 
Partizánske

Sekcia podporných 
programov

  42/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  MELICO,  s.r.o. 
Topoľčany 

Sekcia podporných 
programov

  43/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  METAL  STEEL 
INDUSTRY, spol. s r.o. Vyšný Kubín

Sekcia podporných 
programov

  44/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť METICON, a.s.  Závadka 
nad Hronom

Sekcia podporných 
programov

  45/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  MORAX,  spol.  s r.o. 
Považská Bystrica

Sekcia podporných 
programov

  46/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť RAMIRA, s.r.o. Liptovský 
Mikuláš

Sekcia podporných 
programov

  47/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť AVG group, a.s. Vlkanová

Sekcia podporných 
programov

  48/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť DARNER s.r.o. Lučenec

Sekcia podporných 
programov
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  49/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť Igor Švolík Švo-Bur plus 
Martin

Sekcia podporných 
programov

  502010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o   neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  Ing.  Stanislav  Gramata, 
CSc., PROVING Snina

Sekcia podporných 
programov

  51/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť   Július  Martinák  JUPE 
Trnava

Sekcia podporných 
programov

  52/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  KLARTEC,  spol.  s r.o. 
Trnava 

Sekcia podporných 
programov

  53/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  NOVALIM  spol.  s r.o. 
Bratislava 

Sekcia podporných 
programov

  54/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  RENOST,  s.r.o. 
Ružomberok 

Sekcia podporných 
programov

  55/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  TONRO,  s.r.o.  Plevník-
Drienové 

Sekcia podporných 
programov

  56/2010 28.04.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa  spoločnosť  COMMERC  SERVICE 
spol. s r.o. Prešov

Sekcia podporných 
programov



Ministerstvo hospodárstva                                                                                                 str. 8 
     Slovenskej republiky 

R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2010

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  57/2010 26.04.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č.  250/2010-3300,  Združenie  bratislavských 
spotrebiteľov)

Odbor legislatívy 
a práva

  58/2010 26.04.2010 Rozhodnutie o rozklade
(DREVOP, s.r.o. Dlhé nad Cirochou)

Odbor legislatívy 
a práva

  59/2010 28.04.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č. info-46/2010-1010)

Odbor legislatívy 
a práva

  60/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  61/2010 28.05.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Interný manuál 
procedúr riadiaceho orgánu (verzia 4.0)

Sekcia podporných 
programov

  62/2010 18.05.2010 Rozhodnutie o organizačnej zmene Odbor legislatívy 
a práva

  63/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (OBEO  New  York,  Ženeva, 
Brusel)  ako  neupotrebiteľný  majetok   štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  64/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok)  ako  neupotrebiteľný 
majetok   štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy
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  65/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok   štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  66/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok)  ako  neupotrebiteľný 
majetok   štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  67/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlo OBEO 
Padova)  ako  neupotrebiteľný  majetok   štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  68/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlo OBEO 
Kyjev) ako prebytočný majetok  štátu v správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  69/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (osobné motorové vozidlo OBEO 
Istambul)  ako  neupotrebiteľný  majetok   štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  70/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (OBEO  Petrohrad,  Dublin, 
Mníchov)  ako  neupotrebiteľný  majetok  štátu 
v správe  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  71/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (rôzna  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok   štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  72/2010 01.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (nábytok)  ako  neupotrebiteľný 
majetok   štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy
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 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2010

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  73/2010 14.06.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť STELIT s.r.o. Trenčín

Sekcia podporných 
programov

  742010 14.06.2010 Rozhodnutie  vo  veci  podania  žiadosti 
o preskúmanie  rozhodnutia  o  neschválení 
žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok 
žiadateľa spoločnosť BK group, a.s. Piešťany

Sekcia podporných 
programov

  75/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  76/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  77/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  78/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  79/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  80/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo



Ministerstvo hospodárstva                                                                                               str. 11 
     Slovenskej republiky 

R O Z H O D N U T I A
 ministra hospodárstva SR vydané v roku 2010

  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
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  81/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  82/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  83/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  84/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  85/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  86/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  87/2010 Rozhodovacie  konanie  sa   k  31.12.2010 
neuzavrelo

  88/2010 10.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  zrušujú  a delimitujú 
funkčné miesta

Osobný úrad
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  Číslo 
        

   Dátum Názov Vecne príslušný 
organizačný útvar

  89/2010 16.06.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č. Zam4/2010-1054 z 01.06.2010)

Odbor legislatívy 
a práva

  90/2010 29.06.2010 Rozhodnutie o rozklade
(č.  info  205/2010-1010,  Asociácia 
spotrebiteľských subjektov Slovenska)

Odbor legislatívy 
a práva

  91/2010 30.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok štátu (OBEO Mexiko, Soul, Riga) ako 
neupotrebiteľný  majetok   štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  92/2010 30.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok   štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  93/2010 30.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (výpočtová  technika)  ako 
neupotrebiteľný  majetok   štátu  v  správe 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  94/2010 30.06.2010 Rozhodnutie,  ktorým  sa  určuje  hnuteľný 
majetok  štátu  (rozhlasová  ústredňa  a  rôzna 
ozvučovacia   technika)  ako  neupotrebiteľný 
majetok   štátu  v  správe  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor hospodárskej 
správy

  95/2010 15.11.2010 Rozhodnutie o rozklade 
(TRADEUNION s.r.o. Vranov nad Topľou)

Sekcia legislatívy
a práva

  96/2010 15.11.2010 Rozhodnutie o rozklade 
(Miroslav Kozubaľ, Hanušovce nad Topľou)  

Sekcia legislatívy
a práva

  97/2010 15.11.2010 Rozhodnutie o rozklade 
(Ing. Matúš Šandor, Vranov nad Topľou)  

Sekcia legislatívy
a práva
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  98/2010 15.11.2010 Rozhodnutie o rozklade
(Ing. Tibor Kolesár, Vranov nad Topľou)

Sekcia legislatívy 
a práva

  99/2010 15.11.2010 Rozhodnutie o rozklade
(GAJUS, a.s. v likvidácii, Snina)

Sekcia legislatívy 
a práva

100/2010 15.11.2010 Rozhodnutie o rozklade
(GABANA, a.s. v likvidácii, Snina)

Sekcia legislatívy 
a práva

101/2010 17.12.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 14 
k  Štatútu  Interného  dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

Sekcia podporných 
programov

102/2010 16.12.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Interný manuál 
procedúr riadiaceho orgánu (verzia 4.1) 

Sekcia podporných 
programov

103/2010 15.12.2010 Rozhodnutie o organizačnej zmene Sekcia legislatívy 
a práva

104/2010 22.12.2010 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  8 
k Rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o  zriadení  Rozkladovej 
komisie

Sekcia legislatívy
a práva

105/2010 22.12.2010 Rozhodnutie,  ktorým sa  vydáva  Dodatok  č.  2 
k Rozhodnutiu č. 26/2008 ministra hospodárstva 
Slovenskej  republiky  o  zriadení  Osobitnej 
rozkladovej  komisie 

Sekcia legislatívy
a práva

106/2010 22.12.2010 Rozhodnutie, ktorým sa vydáva Dodatok č. 10 
k Rozhodnutiu č. 82/2004 ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky o zriadení Stálej osobitnej 
komisie pre konanie o rozklade

Sekcia legislatívy
a práva
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