Kancelária ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Číslo: 180/2018-100

Program

4. porady vedenia ministerstva
12. apríla2018
o 9:00 hodine


01. Informácia o priebehu elektronického  aukčného predaja dreva v štátnom podniku LESY 
	Slovenskej republiky, štátny podnik za rok 2017, č.: 4279/2018-740

Ref.: P. Kicko

02. Správa o plnení schválených eradikačných programov v Slovenskej republike k 31.12.2017, 
	č.: 1451/2018-520

Ref.: Š. Ryba

03. Návrh osnovy harmonogramu prípravy Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 
	za 	rok 2017 a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017, č. 1277/2018-310

Ref.: M. Deneva

04. Návrh záverečného účtu za rok 2017, č.: 1461/2018-330

Ref.: M. Deneva

05. Informácia o úhrade členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií v gescii 
	Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2018, č.: 1537/2018-060

Ref.: B. Zemko

06. Hodnotenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami v odbornej gescii Ministerstva
	pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, č. 1142/2018-060 (materiál 
	rozdaný na 3. PVM)

Ref.: B. Zemko

07. Komplexné hodnotenie spolupráce Slovenskej republiky s FAO za rok 2017 , 
	č.: 1133/2018-060 (materiál rozdaný na 3. PVM)

Ref.: B. Zemko

08. Návrh zamerania hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov a riaditeľov
	príspevkových organizácií na rok 2018, č. 1169/2018-210

Ref.: J. Regec
09. Informácia o postupe ministerstva pri koordinovaní hospodárskeho nakladania s majetkom 
	štátu v správe organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva 
	a v správe ministerstva za rok 2017, č.: 1233/2018-250 (materiál rozdaný na 3. PVM)

Ref.: J. Regec

10. Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
	nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných 
	rastlín v znení neskorších predpisov, č.: 1342/2018-510

Ref.: Š. Ryba

11. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
	Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach 
	prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým 
	fondom v znení neskorších predpisov, č. 1085/2018-410 

Ref.: J. Puškáč

12. Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
	ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií 
	a stanovenia obvyklej výšky nájomného  , č.: 1508/2018-430

Ref.: J. Puškáč

13. Informácie z rokovaní orgánov a porád (ústne)

Ref.: p. ministerka
  št. tajomníci

14. Rôzne








Gabriela Matečná
podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

