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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. júla 2007 è. 1750/2007-100,

ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000

è. 2313/4/2000 � 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca nápoje v znení neskor�ích predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky pod¾a § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskor�ích
predpisov ustanovujú:

Èl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 è. 2313/
4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravi-
nového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
nápoje (oznámenie è. 357/2000 Z. z.) v znení
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 9. júna 2003 è. 1813/3/
2003�100 (oznámenie è. 351/2003 Z. z.), v znení
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 15.marca 2004 è. 608/9/
2004�100 (oznámenie è. 198/2004 Z. z.) a výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 21. 7. 2004 è. 1882/2004 � 100 (ozná-
menie è. 473/2004 Z. z.) sa mení a dopåòa
takto:

1. V § 36 odsek 1 znie:

�(1) Pivo sa plní do umytých, èistých, zdravotne
ne�kodných a funkène vyhovujúcich obalov.�.

2. V § 36 sa vypú��a odsek 5.

3. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

�§ 40a

Tento výnos bol prijatý v súlade s právne záväz-
ným aktom Európskych spoloèenstiev a osobit-
nými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a technických predpisov6)  pod
èíslom notifikácie 2007/0424/SK.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

�6) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na vý-

robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 453/2002 Z. z. o
postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických
predpisov a technických noriem.�.

ÈI. II

Tento výnos nadobúda úèinnos� dòom uverej-
nenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

           Minister zdravotníctva                               Minister pôdohospodárstva
            Slovenskej republiky             Slovenskej republiky
               Ivan Valentoviè, v. r. Miroslav Jureòa, v. r.



37
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