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V Ý N O SV Ý N O SV Ý N O SV Ý N O SV Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyMinisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyMinisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyMinisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyMinisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikya Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikya Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikya Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikya Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003 - 100,z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003 - 100,z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003 - 100,z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003 - 100,z 9. júna 2003 č. 1813/3/2003 - 100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republikyktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskejč. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskejč. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskejč. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskejč. 2313/4/2000 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej

republiky upravujúca nápojerepubliky upravujúca nápojerepubliky upravujúca nápojerepubliky upravujúca nápojerepubliky upravujúca nápoje

54

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

Čl. IČl. IČl. IČl. IČl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000
– 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kó-
dexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje, sa
mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 1 písmeno b) sa vypúšťajú slová „pri

teplote najviac 20 oC“.
2. V § 22 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) cukor, prírodné sladidlá iné ako sacharóza,

náhradné sladidlá alebo med“.
3. § 23 odsek 4 znie:

„(4) Ak sa na prisladenie ovocnej šťavy a ze-
leninovej šťavy používajú prírodné sladidlá iné ako
sacharóza alebo náhradné sladidlá, možno po-
užívať také množstvo týchto sladidiel, ktoré zodpo-
vedá sladivosťou množstvu cukru podľa odseku 3.“.

4. V § 24 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4
až 15 sa označujú ako odseky 3 až 14.

5. § 36 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Sudy určené na balenie piva možno použí-

vať len na tento účel. Balenie iných nápojov ako pi-
va do sudov na to určených je zakázané. Sudy na
balenie piva musia byť označené tak, aby nemohlo
dôjsť k zámene pri balení nápojov.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako
odseky 3 až 6.

Čl. IIČl. IIČl. IIČl. IIČl. II

Tento výnos nadobobúda účinnosť dňom uve-
rejnenia oznámenia v Zbierke zákonov.
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