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2. Ak majetok nadobudlo viac nadobúdateľov,
fond prenajme každému z nich pozemky v takej
výmere, aby boli zachované účely podľa odseku
1,  ak nie je dohodnuté inak.

3. Ak je súčasťou súboru vecí v rozhodujúcej
miere majetok v správe fondu, fond tento majetok
prenajme spolu s pozemkami  podľa odsekov 1
a 2 na účely podľa odseku1.

4. Fond neprenajme  pozemky podľa odsekov
1 a 2 ako súčasť súboru vecí, ak sa možno odô-
vodnene domnievať, že  majetok nebude použitý
na účely podľa odseku 1, alebo ak tento majetok
na tieto účely nemožno použiť.

5. Fond neprenajme pozemky podľa odsekov
1 až 3  osobe, ktorá je
a) dlžníkom fondu alebo jemu blízkej osobe6a),
b) blízkou osobou spoločníkovi, štatutárnemu

orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu
dlžníka fondu,

c) spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo čle-
nom štatutárneho orgánu osoby, ktorá bola
spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo

členom štatutárneho orgánu doterajšieho
nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu,

d) dlžníkom na daniach, odvodoch na zdravotné
poistenie a dôchodkové zabezpečenie alebo na
príspevok na poistenie v nezamestnanosti.

6. Ak ide o pozemky, ktoré nespĺňajú pred-
poklady na prenájom podľa odsekov 1 až 3,  fond
ich prenajme na základe výsledkov výberového
konania fyzickým osobám alebo právnickým
osobám uvedeným v osobitnom predpise.7)

Členom výberovej komisie je vždy starosta obce
alebo primátor mesta, na území ktorých sa po-
zemky nachádzajú.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 6a znejú:
„6) Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych po-

zemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z.

 6a) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. II

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom
uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky.

V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava

Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
označovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej

republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. februára 2005 č. 1761/2005 - 100

81

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995
Z. z. o potravinách ustanovujú:

Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004
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- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca ozna-
čovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pô-
dohospodárstva Slovenskej republiky a Minis-
terstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14.
februára 2005 č. 1761/2005 - 100, sa mení a do-
pĺňa takto:

1. § 9 sa dopĺňa odsekom 32, ktorý znie:

„(32) Zložky potravín alebo látky uvedené v prí-
lohe č. 3a sú od 25. novembra 2005 do 25. no-
vembra 2007 vylúčené z prílohy č. 3.“.

2. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá
znie:

„Príloha č. 3a
k druhej hlave druhej časti
potravinového kódexu

Zoznam zložiek potravín a látok, ktoré sú dočasne vylúčené z prílohy č. 3

Zložky potravín Výrobky vyrobené z týchto zložiek, ktoré sú dočasne
vylúčené

Obilniny obsahujúce glutén - pšeničný glukózový sirup vrátane dextrózy, ako aj výrobky z neho, ak proces,
ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti ustanovený Európskym úradom pre
bezpečnosť potravín pre príslušný výrobok, z ktorého pochádzajú

- pšeničné maltodextríny, ako aj výrobky z neho, ak proces,
ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň aler-
génnosti ustanovený Európskym úradom pre bezpečnosť po-
travín pre príslušný výrobok, z ktorého pochádzajú

- jačmenný glukózový sirup
- obilniny použité v destilátoch pri výrobe liehovín

Vajcia - vaječný lysozým použitý pri výrobe vína
- vaječný albumín použitý ako prostriedok na čírenie vína a muštu

Ryby - rybacia želatína použitá ako nosič vitamínova aromatických
látok

- rybacia želatína alebo rybací glej použité ako prostriedok na
čírenie piva, muštu a vína

Sója -    úplne rafinovaný sójový olej a tuk, ako aj výrobky z neho, ak
proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň
alergénnosti ustanovený Európskym úradom pre bezpečnosť
potravín pre príslušný výrobok, z ktorého pochádzajú

- prírodné zmiešané tokoferoly (E 306), prírodný D-alfa-toko-
ferol, prírodný D-alfa-tokoferolacetát, prírodný D-alfa-toko-
ferolsukcinát sójového pôvodu

- fytosteroly a estery fytosterolov získané z rastlinných olejov
sójového pôvodu

- fytostanolester získaný zo sterolov rastlinného oleja sójového
pôvodu
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Mlieko - srvátka použitá v destilátoch pri výrobe liehovín
- laktitol
- mliečne (kazeínové) výrobky použité ako prostriedok na

čírenie muštu a vín

Orechy - orechy použité v destilátoch pri výrobe liehovín
- orechy (mandle, vlašské orechy) použité ako aróma do liehovín

Zeler -    olej z listu a semien zeleru
- oleorezín zo zelerového semena

Horčica -    horčicový olej
- olej z horčicového semena
- oleorezín z horčicového semena“.

3. Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4
k druhej hlave druhej časti
potravinového kódexu

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Komisie 87/250/EHS z 15. apríla 1987 o uvádzaní objemovej koncentrácie alkoholu v
označení alkoholických nápojov určených na predaj konečnému spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 113, 30. 4.
1987).

2. Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny
patria (Ú. v. ES L 186, 30. 6. 1989) v znení smernice Rady 91/238/EHS z 22. apríla 1991 (Ú. v. ES
L 107, 27. 4. 1991) a smernice Rady 92/11/EHS z 3. marca 1992 (Ú. v. ES L 65, 11. 3. 1992).

3. Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných
údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (Ú. v.
ES L 300, 23. 11. 1994) v znení smernice Rady 96/21/ES z 29. marca 1996 (Ú. v. ES L 88, 5. 4.
1996) a smernice Komisie 2004/77/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ, L 162, 30. 4. 2004).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych
predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L
109, 6. 5. 2000) v znení smernice Komisie 2001/101/ES z 26. novembra 2001 (Ú. v. ES L 310, 28.
11. 2001), smernice Komisie 2002/86/ES zo 6. novembra 2002 (Ú. v. ES L 305, 7. 11. 2002),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES z 10. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 308, 25. 11.
2003) a smernice Komisie 2005/26/ES z 21. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 75, 22. 3. 2005).

5. Smernica Komisie 2002/67/EC z 18. júla 2002 o označovaní potravín obsahujúcich chinín a potravín
obsahujúcich kofeín (Ú. v. ES L 191, 19. 7. 2002).“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slo-
venskej republiky.

                    Minister zdravotníctva                                          Minister pôdohospodárstva
                     Slovenskej republiky                                                   Slovenskej republiky

                            Rudolf Zajac, v. r.                                                        Zsolt Simon, v. r.




