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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Roèník XXXIX                10. december 2007                              Èiastka 20

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

republiky zo 17. mája 2007 è. 08704/2007-OL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 è. 1799/
2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály
a predmety urèené na styk s potravinami v znení neskor�ích predpisov

69. Register krmivárskych podnikov � (Stav k 30. novembru 2007)

68

VÝNOS

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. mája 2007 è. 08704/2007-OL,
ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 è. 1799/2003 - 100,

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca materiály a predmety urèené na styk s potravinami

v znení neskor�ích predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskor�ích predpisov usta-
novujú:

Èl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 9. júna 2003 è. 1799/2003 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu  Slo-
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venskej republiky  upravujúca materiály a pred-
mety urèené na styk s potravinami v znení výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej repub-
liky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky z 8. decembra 2004 è. 14911/2004 � OAP,
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 23. marca 2005 è. 28576/
2004 - SL a  výnosu Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej republiky  z 26. júla 2006
è. 13760/2006 - SL sa mení a dopåòa takto:

1. Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý znie:

�§ 43b

Tento výnos bol prijatý v súlade s právne zá-
väzným aktom Európskych spoloèenstiev a oso-
bitnými predpismi o poskytovaní informácií v ob-
lasti technických noriem a technických predpisov3)

pod èíslom notifikácie 2007/0404/SK.�.

   Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

�3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna
1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti tech-
nických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zá-
kon è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na výrob-
ky a o posudzovaní zhody a o zmene a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskor�ích predpisov, nariadenie vlády
Slovenskej republiky è. 453/2002 Z. z. o postupoch pri posky-
tovaní informácií v oblasti technických predpisov a tech-
nických noriem.�.

2. V § 43c sa vypú��a nadpis.

3. V prílohe è. 3  èasti I  sa na konci pripája bod
10, ktorý znie: �zliatina britanium pou�ívaná
v meradlách liehu ako tepelná poistka.�.

Èl. II

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

         Minister zdravotníctva                                                   Ministerka pôdohospodárstva
          Slovenskej republiky                                                           Slovenskej republiky
           Ivan Valentoviè, v.r.                                                            Zdenka Kramplová, v.r.




