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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLVI                                30. máj 2014                               Čiastka 11

O b s a h:
            28. �tatút komisie, ktorým sa mení �tatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky na prerokovanie  �iadostí o podporu v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
predlo�ených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 25. októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
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komisie, ktorým sa mení �tatút komisie
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

na prerokovanie  �iadostí o podporu v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
predlo�ených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája

2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Čl. I

�tatút komisie Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na
prerokovanie  �iadostí o podporu v pôdohos-
podárstve a pri rozvoji vidieka predlo�ených
podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.
októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa
výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011
č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskyto-
vaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji
vidieka, ktorý bol publikovaný v čiastke 17
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vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Slovenskej republiky 19. júla 2012
sa mení takto:

1. V čl. 3 odsek 5 znie:

"(5) Podpredsedom komisie je riaditeľ od-
boru �pecifických operácií a �tátnych podpôr.".

2. V čl. 3 odsek 6 písmeno e) znie:

"e) tajomník - zamestnanec odboru �pecifických
operácií a �tátnych podpôr.".

Čl. II

Tento �tatút nadobúda účinnosť 20. mája
2014.

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister



3

Poznámky
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