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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Ročník XXXVII     27. máj 2005                                            Čiastka 14

O b s a h:
54. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky, z 20. apríla 2005  č. 07174/2005-SL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100,
ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 195/1996 Z. z.)

55. Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy ge-
neticky modifikovaných potravín a krmív

56. Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2865/2005-700 z 5. mája
2005 o  postupe štátnych organizácií lesného hospodárstva  na realizáciu zámeny lesných pozemkov
vo vlastníctve štátu za lesné pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb a postupe pri náj-
me lesných pozemkov vo vlastníctve štátu

57. Štatút Tokajskej správnej komisie
58. Štatút Komisie na hodnotenie vína
59. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. mája 2005 č. 2374/2005-100, ktorým

sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997
č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na
ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskor-
ších predpisov

60. Redakčné oznámenie o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Mi-
nisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2059/2005-100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty
zverejneného v č. 12/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
 a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

z 20. apríla 2005  č. 07174/2005-SL,
ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100,
ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti

 Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
(oznámenie č. 195/1996 Z. z.)

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:
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Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-
100, ktorým sa vydáva  prvá časť a prvá, druhá
a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu
Slovenskej republiky, sa dopĺňa takto:

1. § 40 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Veľké množstvo surového cukru, ktorý bez
predchádzajúcej úplnej a účinnej rafinácie nie je
určený na použitie ako potravina, ani ako prísada
do potravín, možno prepravovať námornou pre-
pravou v nádobách, kontajneroch alebo tanko-
vých lodiach, ktoré sa nepoužívajú výlučne na
prepravu potravín.

 (5) Surový cukor prepravovaný po mori v ná-
dobách, kontajneroch alebo tankových lodiach,
ktoré sa nepoužívajú výlučne na prepravu potravín,
musí byť úplne a účinne rafinovaný pred tým, než
sa použije ako potravina alebo ako prísada do
potravín.

(6) Pred nakladaním surového cukru osoba
zodpovedná za námornú prepravu posúdi potrebu
jeho čistenia, a to s ohľadom na jeho zdravotnú
neškodnosť a kvalitu podľa požiadaviek správnej
výrobnej praxe1); pritom vezme do úvahy obsah
predchádzajúceho nákladu, ktorý bol prepravo-
vaný v nádobe, kontajneri alebo tankovej lodi.“.

2. § 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Nádoby, kontajnery alebo tankové lode
podľa § 40 ods. 4 musia spĺňať tieto podmienky:

a) nádoba, kontajner alebo tanková loď pred
nakladaním surového cukru musí byť dôkladne
vyčistená od zvyškov predchádzajúceho nákla-
du a iného znečistenia; musí byť vykonaná kon-
trola potvrdzujúca, že zvyšky boli účinne od-
stránené,

b) veľkoobjemový náklad, ktorý bezprostredne
predchádzal nákladu surovému cukru, nebol
tekutý.“.

3. § 43 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Dopravca, ktorý zodpovedá za prepravu
surového cukru po mori, musí viesť presnú a po-
drobnú dokumentáciu o bezprostredne predchá-
dzajúcom náklade uloženom v nádobách, kontaj-
neroch alebo tankových lodiach a o druhu a účin-
nosti čistenia, ktoré bolo vykonané pred prepravou
surového cukru.

(5) Dokumentácia musí sprevádzať zásielku na
všetkých úsekoch prepravy do rafinérie, pričom
jednu kópiu si ponechá rafinéria. V dokumentácii
sa zreteľne, viditeľne a neodstrániteľne, v jednom
alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej
únie, uvedie: „Tento výrobok sa môže použiť ako
ľudská potrava až po rafinácii.“.

(6) Na základe žiadosti poskytne osoba zodpo-
vedná za námornú prepravu alebo za rafináciu su-
rového cukru orgánom potravinového dozoru2)

dokumentáciu uvedenú v odsekoch 4 a 5.“.

4. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

„§ 44a

Týmto výnosom sa preberá právny akt Eu-
rópskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený
v prílohe.“.

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/
1996-100 z 20.5.1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá,
druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slo-
venskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 557/1998-100 v znení neskorších
predpisov (oznámenie č. 284/1998-100).

2) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995
Z.z o potravinách v znení neskorších predpisov.
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Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uve-

rejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zá-
konov Slovenskej republiky.

Minister pôdohospodárstva           Minister zdravotníctva

   Slovenskej republiky            Slovenskej republiky

         Zsolt Simon, v. r.     Rudolf Zajac, v. r.
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Príloha k výnosu č. 07174/2005 - SL

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Smernica Komisie č. 98/28/ES z 29. apríla 1998, ktorou sa povoľuje výnimka z určitých ustanovení
Smernice č. 93/43/EHS o hygiene potravín pri námornej preprave surového cukru (Ú. v. ES L 140
z 12.5.1998).




