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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.)
Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy geneticky modifikovaných potravín a krmív
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 nájme lesných pozemkov vo vlastníctve štátu
Štatút Tokajskej správnej komisie
Štatút Komisie na hodnotenie vína
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 neskorších predpisov
Redakčné oznámenie o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva 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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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.)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 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:
1

Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996100, 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 prepravou v nádobách, kontajneroch alebo tankových lodiach, ktoré sa nepoužívajú výlučne na
prepravu potravín.
(5) Surový cukor prepravovaný po mori v nádobách, 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 prepravovaný v nádobe, kontajneri alebo tankovej lodi.“.

a) nádoba, kontajner alebo tanková loď pred
nakladaním surového cukru musí byť dôkladne
vyčistená od zvyškov predchádzajúceho nákladu a iného znečistenia; musí byť vykonaná kontrola potvrdzujúca, že zvyšky boli účinne odstránené,
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 podrobnú dokumentáciu o bezprostredne predchádzajúcom náklade uloženom v nádobách, kontajneroch alebo tankových lodiach a o druhu a účinnosti 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 zodpovedná za námornú prepravu alebo za rafináciu surového cukru orgánom potravinového dozoru2)
dokumentáciu uvedenú v odsekoch 4 a 5.“.
4. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

2. § 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Nádoby, kontajnery alebo tankové lode
podľa § 40 ods. 4 musia spĺňať tieto podmienky:
1)

2

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 Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 557/1998-100 v znení neskorších
predpisov (oznámenie č. 284/1998-100).

„§ 44a
Týmto výnosom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený
v prílohe.“.

2)

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

Čl. II

rejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uve-

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Zsolt Simon, v. r.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Rudolf Zajac, v. r.

3

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).

4
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METODICKÝ POKYN
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy geneticky modifikovaných potravín a krmív

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný
orgán štátnej správy pre potravinárstvo, vydáva k
zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov tento metodický pokyn:
Článok 1

ganizmus (ďalej len „GMO“) podľa osobitného
predpisu2).
(2) Na výrobu a dovoz geneticky modifikovaných potravín a krmív, na manipuláciu s nimi, na
ich označovanie a uvádzanie do obehu sa vzťahujú
ustanovenia
a) osobitných predpisov1),
b) prvej a druhej časti Potravinového kódexu.

(1)Tento metodický pokyn upravuje
Článok 2
a) postup podľa osobitných predpisov
1. so žiadosťou o povolenie nových geneticky
modifikovaných potravín a krmív,
2. s ohlasovaním existujúcich výrobkov,
3. s náhodnou alebo technicky nevyhnutnou
prítomnosťou geneticky modifikovaného
materiálu, ktorý mal priaznivé hodnotenie
rizika,
4. s vysledovateľnosťou a označovaním geneticky modifikovaných organizmov a
5. s vysledovateľnosťou potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov,
b) vypracovanie a prideľovanie jednoznačných
identifikátorov pre geneticky modifikovaný or1)

1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú.v. ES, L 268/1, 18.10.2003).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003
z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v.
ES, L 102/14, 18.10.2003).

(1) Pôsobnosť ministerstva v oblasti geneticky
modifikovaných potravín a krmív sa vzťahuje na
a) potraviny
1. GMO, ktoré sa používajú ako potraviny,
2. obsahujúce alebo pozostávajúce z GMO,
3. vyrobené z GMO alebo obsahujúce zložky
vyrobené z GMO,
b) krmivá
1. GMO, ktoré sa používajú ako krmivá,
2. obsahujúce alebo pozostávajúce z GMO,
3. vyrobené z GMO alebo obsahujúce zložky
vyrobené z GMO.

2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004,
ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jedinečných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy
(Ú.v. ES, L 10/5, 16.1.2004).
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(2) Ministerstvo podľa osobitných predpisov3),
ako národný orgán pre styk s Európskym úradom
pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“),
a) písomne potvrdí žiadateľovi príjem žiadosti na
výrobu, dovoz alebo uvádzanie geneticky modifikovaných potravín alebo krmív (ďalej len „žiadosť“) do 14 dní od jej prijatia, pričom potvrdenie obsahuje dátum prijatia žiadosti,
b) vykoná kontrolu správnosti a úplnosti žiadosti,
c) bezodkladne informuje úrad,
d) poskytne úradu žiadosť a každú doplňujúcu
informáciu dodanú žiadateľom,
e) vedie register žiadateľov a vydaných povolení,
f) vedie register existujúcich výrobkov.
(3) Ak je to potrebné, úrad si vyžiada od žiadateľa doplnenie informácií sprevádzajúcich žiadosť.
Článok 3
(1) Žiadosť podľa osobitných predpisov4) obsahuje tieto údaje:
a) meno a adresu žiadateľa,
b) identifikáciu potraviny, jej špecifikáciu vrátane
použitých transformačných dejov,
c) ak je to možné, informácie poskytnuté na tento
účel o dodržiavaní Kartágenského protokolu,

d) ak je to možné, podrobný opis metód produkcie a výroby,
e) kópiu analýz, vrátane analýz vykonaných nezávislými akreditovanými laboratóriami, ktoré boli
vykonané a všetky materiály, ktoré sú dostupné
na dokázanie, že potravina spĺňa kritériá,
f) analýzu podporenú primeranými informáciami
a údajmi dokazujúcu, že vlastnosti geneticky
modifikovanej potraviny nie sú odlišné od jej
tradičného ekvivalentu s ohľadom na obmedzenia prirodzených variantov pre takéto vlastnosti a kritériá alebo návrh na označenie potraviny,
g) tam, kde je to potrebné, podmienky na umiestnenie potraviny alebo potravín vyrobených z nej
na trh, vrátane osobitných podmienok na použitie a zaobchádzanie,
h) metódy na detekciu, odber vzoriek a identifikáciu transformačných dejov a kde je to možné
aj na detekciu a identifikáciu transformačných
dejov v potravine a/alebo v potravinách vyrobených z nej,
i) vzorky potravín a ich kontrolné vzorky a informácie týkajúce sa miesta, kde môže byť uvedený materiál získaný, tam, kde je to potrebné,
návrh monitoringu po predaji, vzhľadom na použitie potravín na konzumáciu ľudí,
j) súhrn dokumentov v štandardnej forme.
(2) Odsek 1 sa primerane vzťahuje aj na krmivo.
(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú

3)

4)

6

Čl. 5 ods. 2 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. ES, L 268/1, 18.10.2003).
Odd. 2 čl. 5 ods. 2 a čl. 6 ods. 2 Nariadenia Komisie (ES)
č. 641/2004 zo 6. apríla 2004 o podrobných pravidlách na
vykonávanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č.1829/2003 v súvislosti so žiadosťou o povolenie nových
geneticky modifikovaných potravín a krmív, ohlasovanie existujúcich výrobkov a náhodnú alebo technicky nevyhnutnú prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, ktorý mal priaznivé hodnotenie rizika (Ú. v. ES, L 102/14, 7.4.2004).
Čl. 5 ods. 3 a ods. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách. (Ú. v. ES, L 268/1, 18. 10.
2003).
Čl. 5 ods. 2 a čl. 6 ods. 2 Nariadenia Komisie (ES) č. 641/
2004 zo 6. apríla 2004 o podrobných pravidlách na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č.1829/2003 v súvislosti so žiadosťou o povolenie nových
geneticky modifikovaných potravín a krmív, ohlasovanie
existujúcich výrobkov a náhodnú alebo technicky nevyhnutnú
prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, ktorý mal
priaznivé hodnotenie rizika. (Ú. v. ES, L 102/14, 7.4.2004).

a) úradne overená kópia rozhodnutia Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu5) o tom, že geneticky
modifikovaný organizmus môže byť uvedený
do obehu v Slovenskej republike vrátane podmienok jeho uvedenia,
b) systémy a štandardizované postupy na zabezpečenie požiadaviek na vysledovateľnosť6).
5)

6)

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších
predpisov.
Čl. 4 A ods. 4 a čl. 5 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov
a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. ES, L 102/14, 18.10.2003).

(4) Jedinečný identifikátor podľa osobitného
predpisu4) prideľuje žiadateľ každému GMO použitému pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu ako geneticky modifikovanej potraviny alebo
krmiva.

Článok 5
(1) Geneticky modifikované potraviny, okrem
požiadaviek ustanovených osobitným predpisom9)
a krmivá sa označujú podľa osobitných predpisov10) takto:

Článok 4
(1) Držiteľ povolenia zabezpečuje, aby podnikateľovi bola k potravine alebo krmivu doručená
sprievodná dokumentácia obsahujúca informácie
o
a) tom, že potravina alebo krmivo obsahuje alebo
sa skladá z GMO,
b) jedinečnom identifikátore pridelenému tomuto
GMO.
(2) Ak ide o výrobky, ktoré sa skladajú alebo
ktoré obsahujú zmesi GMO na výlučné a priame
použitie ako potraviny alebo krmivá, alebo na
spracovanie, písomná informácia podľa odseku 1
sa môže nahradiť prehlásením držiteľa povolenia
o použití, doloženým zoznamom jedinečných identifikátorov pre všetky GMO, ktoré boli použité
na vytvorenie zmesi.
(3) Po umiestnení výrobkov na trh, ktoré sú
vyrobené z GMO, držiteľ povolenia zabezpečuje,
aby sa podnikateľovi, ktorému je výrobok doručený, zaslala písomná informácia podľa osobitného
predpisu7), ktorá obsahuje označenie každej zložky
v potravine, ktorá je vyrobená z GMO, označenie
každej látky v krmive alebo zložky, ktorá je vyrobená z GMO; v prípade výrobkov, pre ktoré neexistuje zoznam zložiek, označenie, že výrobok je
vyrobený z GMO.
(4) Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v prípadoch,
ktoré ustanovuje osobitný predpis8).
7)

8)

Čl. 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú.v. ES, L 268/1, 18. 10.
2003).
Čl. 4 C a čl. 6 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. ES, L 268/
1, 18.10.2003).

a) na etikete balených výrobkov pozostávajúcich
z GMO alebo obsahujúcich GMO slovami:
„Tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy“ alebo „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikovaný (názov organizmu)“,
b) nebalené výrobky alebo výrobky v malých nádobách, ktorých najväčší povrch je menší ako
10 cm2 ponúkané konečnému spotrebiteľovi
slovami: „Tento výrobok obsahuje geneticky
modifikované organizmy“ alebo „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikovaný (názov
organizmu)“ a to buď priamo na výrobku, alebo
výveske spojenej s výrobkom, alebo baliacom
materiáli.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na potraviny alebo krmivá obsahujúce materiál, ktorý obsahuje,
pozostáva alebo je vyrobený z GMO v rozsahu
nie vyššom ako 0,9 % zložiek potraviny alebo krmiva, braných do úvahy jednotlivo alebo zložených
z jednej zložky, pre ktorú je stanovené, že jej prítomnosť je náhodná alebo technicky nevyhnutná.
9)

10)

§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
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 (oznámenie č. 265/2004 Z. z.).
Čl. 12 ods. 1a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. ES, L 268/
1, 18.10.2003).
Čl. 4B Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z (ES)
č. 1830/2003 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica
2001/18/ES (Ú. v. ES, L 102/14, 18.10.2003).
Čl. 15 ods. 1 a čl. 25 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. ES, L 268/
1, 18.10.2003).

7

(3) Žiadateľ v prípade potreby doplní dôkazy
o tom, že prítomnosť GMO je náhodná a technicky nevyhnutná a že sa vykonali primerané kroky,
aby sa vyhlo prítomnosti takéhoto materiálu.

Článok 6
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť
dňom zverejnenia vo Vestníku ministerstva.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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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 nájme lesných pozemkov
vo vlastníctve štátu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“), s cieľom zjednotiť postup štátnych organizácií lesného hospodárstva pri zámenách lesných pozemkov vo vlastníctve štátu za lesné pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb podľa § 611 Občianskeho zákonníka a postup pri nájme lesných
pozemkov vo vlastníctve štátu vydáva tento metodický pokyn:
Čl. I
A. Zámena lesných pozemkov vo vlastníctve
štátu za pozemky vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Zámenu lesných pozemkov1) vo vlastníctve
štátu v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je ministerstvo, možno vykonať v súlade s
§ 611 Občianskeho zákonníka. Zámennou zmluvou si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to
tak, že sa na ňu primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve (§ 588 až
§ 610). Každá zo zmluvných strán sa považuje
ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu
1)

§ 2 ods. 1 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších
predpisov.

stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za
kupujúcu stranu. Zámenná zmluva musí byť v písomnej forme.
(2) Pri zámenách lesných pozemkov sa neuplatňuje postup podľa § 45 a 45a zákona č. 92/1991
Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby v znení neskorších predpisov.
(3) Zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve
štátu nemožno vykonať v územiach s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany.2)
(4) Zámena lesných pozemkov vo vlastníctve
štátu na účely pozemkových úprav sa realizuje
podľa osobitných predpisov.3)
(5) Zámena lesných pozemkov vo vlastníctve
štátu realizovaná pri usporiadaní vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom sa realizuje podľa osobitných predpisov.4)
2)

3)

4)

§ 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení
neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení
vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorších predpisov.
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Čl. 2
Cieľ realizácie zámeny lesných pozemkov
(1) Zámeny lesných pozemkov vo vlastníctve
štátu za lesné pozemky vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb možno realizovať s cieľom:

lesných pozemkov vo vlastníctve štátu viac ako
100 m,
b) o výmere do 1 ha vzdialené od komplexu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu viac ako
500 m,
c) o výmere do 10 ha vzdialené od komplexu
lesných pozemkov vo vlastníctve štátu viac ako
3000 m.

a) zabezpečenia racionálneho obhospodarovania
lesných pozemkov a s tým súvisiacim usporiadaním lesných pozemkov vo vlastníctve štátu
a neštátnych subjektov,
b) využitia lesných pozemkov, ktoré boli dočasne
vyňaté z lesného pôdneho fondu alebo bolo
rozhodnuté o ich obmedzení na využívanie funkcií lesa podľa osobitného predpisu5) (napr. rekreačné oblasti, ochranné pásma, zastavané
územia obcí a podobne), v súlade s ich určením.

Komplexom lesa vo vlastníctve štátu sa rozumie
súvislý les o výmere väčšej ako 10 ha. Súvislosť
komplexu lesa nie je prerušená pozemnou komunikáciou, vodným tokom, správnou hranicou,
oplotením, alebo podobnými stavbami.
Vzdialenosťou sa rozumie najkratšia vzdialenosť zistená z mapy medzi hranicou komplexu
lesa a vzdialeným lesným pozemkom.

(2) Zámeny lesných pozemkov podľa ods. 1
písmena a) možno realizovať v týchto prípadoch:

(4) Zámeny lesných pozemkov podľa ods. 1
písmena b) do 10 ha možno realizovať takto:

a) v komplexe štátneho lesného majetku sa nachádzajú drobné rozptýlené lesné pozemky vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb,
b) v komplexe štátneho lesného majetku sa nachádza väčší súvislý lesný pozemok (spravidla
nad 50 ha) vo vlastníctve neštátneho subjektu,
c) v komplexe neštátneho lesného majetku sa nachádzajú drobné rozptýlené lesné pozemky vo
vlastníctve štátu,
d) v komplexe neštátneho lesného majetku sa nachádza väčší súvislý lesný pozemok (spravidla
nad 50 ha) vo vlastníctve štátu,
e) ak lesné pozemky netvoria súvislé komplexy
podľa vlastníctva, sú striedavo rozptýlené a nedá sa vytvoriť lesný celok nad 50 ha, a ak ide
o lesné pozemky, ktoré nemožno racionálne
obhospodarovať.

a) lesné pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sa
nachádzajú v zastavanom území obce za lesné
pozemky vo vlastníctve obce, v záujme komplexnej bytovej výstavby, výstavby spoločenských zariadení v zastavanom území obce na
základe schváleného územného plánu obce
alebo zóny,
b) lesné pozemky vo vlastníctve štátu za lesné
pozemky fyzických alebo právnických osôb
v záujme urýchleného riešenia ochranných
pásiem vodných zdrojov, líniových stavieb,
produktovodov a pod.

(3) Za lesné pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré
nemožno racionálne obhospodarovať sa považujú
lesné pozemky:

Čl. 3
Podmienky zámen lesných pozemkov

(5) Zámeny lesných pozemkov podľa ods. 1
písmena b) s výmerou nad 10 ha sa môžu uskutočniť až po predchádzajúcom posúdení opodstatnenosti zámeny ministerstvom.

Podmienky zámen lesných pozemkov sú tieto
a) o výmere do 0,30 ha vzdialené od komplexu
5)

§ 4 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
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a) zamieňané pozemky musia byť porovnateľné,
zámena musí byť obojstranne výhodná; porov-

b)

c)
d)

e)

f)
g)

nateľnosť sa posudzuje podľa druhu pozemku,
ocenenia lesného pozemku a lesného porastu
na ňom podľa platných cenových predpisov6 );
pozemok vo vlastníctve štátu nemožno zameniť
za iný druh pozemku,
rozdiel v hodnote zamieňaných lesných
pozemkov a lesných porastov na nich hradia
účastníci v peniazoch, ak sa nedohodnú inak.
Štátna organizácia lesného hospodárstva môže
takto získané peniaze použiť len na kúpu
lesných pozemkov a lesných porastov,
zaplatenie ceny pri zámenách a úhradu daní
a poplatkov s nimi súvisiacich,
náklady na znalecké posudky znáša ten, kto
zámenu inicioval, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
predpokladom uzatvorenia zámennej zmluvy je
identický stav v katastri nehnuteľností, alebo
vyhotovenie geometrických plánov zamieňaných lesných pozemkov; náklady na ich vyhotovenie hradí účastník zámennej zmluvy, ktorý
zámenu inicioval, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
lesné pozemky sa môžu zamieňať v tom istom
katastrálnom území obce, ak to nie je možné
a obe strany s tým súhlasia, lesné pozemky sa
môžu zameniť aj v inom katastrálnom území,
musia však spĺňať podmienku podľa čl. 2 ods.
1 písmena a),
návrh na vklad do katastra nehnuteľností predkladá iniciátor zámennej zmluvy, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak,
zámenná zmluva sa považuje za ukončenú
realizovaním vkladu v zmysle zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov.

ších predpisov na zámenu lesných pozemkov
predkladá riaditeľ štátnej organizácie lesného hospodárstva ministerstvu v štyroch vyhotoveniach
vrátane príloh.
(2) Žiadosť o udelenie súhlasu na zámenu lesných pozemkov obsahuje:
a) zdôvodnenie zámeny lesných pozemkov,
b) vymedzenie lesných pozemkov určených na zámenu a ich výmery vo vlastníctve štátu podľa
registra „C“ katastra nehnuteľností a pozemkov
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
(priložia sa LV), geometrické plány, znalecké
posudky,
c) identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej
osoby, ktorá lesné pozemky zamieňa,
d) prehlásenie fyzickej alebo právnickej osoby, že
na zamieňaných pozemkoch neviaznu ťarchy.
Čl. 5
Posudzovanie žiadosti o udelenie súhlasu
na zámenu lesných pozemkov
(1) Komplexnosť žiadosti o udelenie súhlasu
na zámenu lesných pozemkov posúdi ministerstvo.
Ak je táto žiadosť neúplná alebo neobsahuje
všetky podklady, ministerstvo vyzve žiadateľa na
jej doplnenie.
(2) Sekcia lesnícka ministerstva posúdi
opodstatnenosť zámennej zmluvy a odporučí (alebo neodporučí) ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky, udeliť súhlas na zámenu lesných
pozemkov.
(3) Po udelení súhlasu, ministerstvo zašle žiadateľovi súhlas, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
zámennej zmluvy.

Čl. 4
Žiadosť o udelenie súhlasu na zámenu
lesných pozemkov

B. Nájom lesných pozemkov vo vlastníctve
štátu

(1) Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 11 ods.
4 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskor-

Čl. 6
Nájom lesných pozemkov

6)

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

(1) Nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov sa riadi ustanoveniami § 663 a nasl.
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Občianskeho zákonníka, zákonom č. 504/2003
Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona
č. 549/2004 Z. z. a § 11 ods. 4 zákona č. 61/
1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
(2) Nájomná zmluva, ktorou sa dávajú lesné
pozemky do nájmu podlieha súhlasu ústredného
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa
§ 11 ods. 4 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení
neskorších predpisov. Žiadosť o udelenie súhlasu
sa predkladá ministerstvu v štyroch vyhotoveniach
aj s prílohami.
Čl. II
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 149/1999-730 na disponovanie s lesným majetkom štátu, lesným pôdnym
fondom s nezisteným vlastníctvom, ktorého vlastníctvo nie je evidované a ku ktorému vlastníci svoje
práva neuplatnili a na vydávanie majetku v ucelených lesných častiach z 29. júla 1999 sa mení
a dopĺňa takto:
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1. V časti II. 1. „Správa lesného majetku štátu“
sa vypúšťa bod 7.
2. V časti II. „Disponovanie s lesným majetkom
štátu“ sa vypúšťa bod 3 „Zámeny LPF“.
3. V čl. II bod 2 sa vypúšťajú odseky 3 až 9.
4. V časti III. „Disponovanie a užívanie lesného
pôdneho fondu s nezisteným vlastníctvom,
ktorého vlastníctvo nie je evidované a ku ktorému vlastníci si svoje práva neuplatnili“ v bode
2 odsek 4 znie: „Štatutárny zástupcovia štátnych
organizácií lesného hospodárstva sa splnomocňujú na vydanie súhlasu s uzatvorením zmluvy
o spoločnom obhospodarovaní lesného pôdneho fondu“.
Čl. III
Účinnosť
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť
dňom zverejnenia vo Vestníku ministerstva.

Zsolt Simon, v. r.
minister
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ŠTATÚT
Tokajskej správnej komisie

Štatút Tokajskej správnej komisie (ďalej len
„komisia“) sa vydáva podľa § 34 ods. 3 zákona
č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
(ďalej len „zákon“):

muštu a vína určeného na ďalšie spracovanie
nad 50 l na územie vinohradníckej oblasti Tokaj
(§ 39 ods. 4 zákona),
f) iniciuje zmeny štatútu komisie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Čl. 3
Podmienky členstva a zloženie komisie

(1) Komisia je nezávislý, odborný a rozhodovací orgán, ktorý sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi vinohradníctvo a vinárstvo.

(1) Členov komisie navrhujú zainteresované
organizácie a tokajské združenie.

(2) Komisia za svoju činnosť zodpovedá Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Predsedu a podpredsedu komisie menuje
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „minister“). Zástupcu tokajského združenia pre jednotlivé zasadania komisie menuje
Združenie vinohradníkov a vinárov vinohradníckej
oblasti Tokaj.

Čl. 2
Pôsobnosť komisie
Komisia plní tieto úlohy:
a) zabezpečuje úlohy súvisiace s vykonávaním
činností vo vinohradníckej oblasti Tokaj, pri
pestovaní viniča, pri zbere hrozna a výrobe tokajského vína vrátane dodržiavania technologického postupu (§ 34 ods. 3 zákona),
b) odporúča kontrolnému ústavu zaradenie tokajských honov do akostných kategórií (§ 34 ods.
4 zákona),
c) vyhlasuje začiatok zberu hrozna po posúdení
zrelosti (§ 36. ods. 6 zákona),
d) eviduje a sústreďuje hlásenia o vývoze hrozna,
muštu, a vína z vinohradníckej oblasti Tokaj
v nenafľašovanom stave (§ 39 ods. 3 zákona),
e) vydáva povolenie na dovoz hrozna nad 75 kg,

(3) Minister odvolá člena komisie:
a) na vlastnú žiadosť člena komisie,
b) ak bolo proti členovi komisie vznesené obvinenie z trestného činu súvisiaceho s činnosťou
komisie,
c) z dôvodu porušenia zákona, tohto štatútu alebo
rokovacieho poriadku komisie.
(4) Členstvo v komisii končí dňom:
a)
b)
c)
d)

odvolania z funkcie,
ukončenia pracovného pomeru,
úmrtia,
pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e) keď nastanú iné skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre činnosť komisie.
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Čl. 4
Práva a povinnosti členov komisie
(1) Členovia komisie sú povinní zúčastniť sa
rokovania komisie a riadiť sa štatútom komisie
a rokovacím poriadkom komisie.
(2) Členovia komisie majú právo podávať návrhy, predkladať vyjadrenia a odporúčania k činnosti komisie.
(3) Členovia komisie posudzujú materiály zaradené na rokovanie komisie a zaujímajú k nim
stanoviská.
(4) Členovia komisie navrhujú prizývanie ďalších
osôb na rokovanie komisie.
(5) Ak sa člen komisie nemôže zo závažných
dôvodov zúčastniť zasadania komisie, je povinný
túto skutočnosť včas oznámiť predsedovi komisie.
(6) Výsledky rokovania komisie sa formulujú
do záverov a sú prijímané nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov komisie.
(7) Členovia komisie a osoby prizvané na rokovanie komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť
o prerokovávaných skutočnostiach a bez súhlasu
komisie nesmú zverejňovať žiadne údaje získané
pri práci a rokovaniach komisie, s výnimkou tých,
ktoré sú verejne známe.
Čl. 5
Prizývanie externých odborníkov
(1) Komisia môže požiadať o spoluprácu externých odborníkov. Externí odborníci nie sú členmi komisie.
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(2) Externí odborníci sa môžu na pozvanie
predsedu komisie ako hostia zúčastniť rokovania
k príslušnému bodu.
(3) V konkrétnom konaní je predseda komisie
oprávnený požiadať tokajské združenie o určenie
nového člena komisie, ak sa v tomto konaní rozhoduje o činnosti podniku, ktorého vlastníkom alebo štatutárnym zástupcom je menovaný člen komisie.
Čl. 6
Rokovanie komisie
Komisia zasadá najmenej štyrikrát ročne a podľa potreby, ak si to vyžaduje dodržanie právnych
predpisov v jednotlivých prípadoch vo vinohradníckej oblasti Tokaj.
Čl. 7
Spoločné ustanovenia
Členovia komisie sú aj po zániku svojej funkcie
povinní zachovávať mlčanlivosť o hlasovaní v komisii, o rozhodnutí vo veci a o tých skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie v komisii
a ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných právnych predpisov.
Čl. 8
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

Zsolt Simon, v. r.
minister
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ŠTATÚT
Komisie na hodnotenie vína

Štatút Komisie na hodnotenie vína (ďalej len
„komisia“) sa vydáva podľa § 27 ods. 4 zákona
č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
(ďalej len „zákon“):
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Úlohou komisie je zmyslovo preskúšať
a zatriediť vína podliehajúce zatriedeniu na základe
žiadosti vinára alebo inej osoby, ktorá uvádza
vinárske produkty do obehu. Komisia pôsobí pri
Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „kontrolný ústav“).
(2) Komisia je nezávislý, odborný a rozhodovací orgán, ktorý sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi vinohradníctvo a vinárstvo.
(3) Činnosť komisie organizačne zabezpečuje
kontrolný ústav, ktorý tiež uhrádza náklady spojené
s činnosťou komisie. Komisia zodpovedá za svoju
činnosť Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Čl. 2
Zloženie komisie
(1) Komisiu tvorí 30 členov v tomto zložení:
a)
b)
c)
d)
e)

predseda,
dvaja podpredsedovia,
tajomník,
členovia,
pracovné komisie zložené z členov.

(2) Členovia komisie sú odborne spôsobilí zástupcovia orgánov štátneho odborného dozoru,
združení pestovateľov hrozna a výrobcov vína, obchodníkov s vínom, samosprávnych vinohradníckych a vinárskych organizácií a zástupcov odborných škôl.
(3) Členov komisie vymenúva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“ ) na návrh riaditeľa kontrolného ústavu pri
splnení týchto podmienok:
a) má najmenej sedemročnú odbornú prax v
zmyslovom hodnotení vína,
b) má osvedčenie hodnotiteľa na zmyslové hodnotenie vína podľa ISO 8586–1 vyhotovené
po absolvovaní senzorických skúšok a získaní
minimálne 65 bodov,
c) má písomné poverenie vysielajúcej organizácie.
(4) Predseda komisie skladá sľub do rúk ministra. Ostatní členovia komisie skladajú sľub za
prítomnosti predsedu komisie do rúk riaditeľa
kontrolného ústavu, že budú svoju funkciu vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia,
dodržiavať príslušné právne predpisy a zachovávať mlčanlivosť o činnosti komisie. Každý člen
zloženie sľubu potvrdí svojím podpisom.
(5) Minister odvolá člena komisie:
a) na vlastnú žiadosť člena komisie,
b) ak sa po uplynutí piatich rokov nepodrobí opätovnému odbornému preskúšaniu, ktoré zabezpečuje kontrolný ústav,
c) ak bolo proti členovi komisie vznesené obvi-
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nenie z trestného činu súvisiaceho s činnosťou
v komisii,
d) z dôvodu porušenia zákona a tohto štatútu.
(6) Členstvo v komisii sa končí dňom:
a) odvolania z funkcie,
b) úmrtia,
c) pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
d) zrušenia poverenia zastupovať organizáciu,
e) vyskytnutia sa iných skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre činnosť komisie.
(7) Členstvo v komisii je nezastupiteľné a trvá
päť rokov. Členovia komisie majú nárok na úhradu
nákladov spojených s vykonávaním funkcie člena
komisie.
Čl. 3
Práva a povinnosti členov komisie
(1) Predsedom komisie je zamestnanec kontrolného ústavu.
(2) Predseda komisie
a) určuje z členov pracovné komisie na hodnotenie
vín s minimálne piatimi členmi,
b) zvoláva členov pracovných komisií na zasadanie
a riadi činnosť pracovnej komisie počas jej zasadania,
c) vyhodnocuje a oznamuje výsledok zmyslového
hodnotenia vína členom pracovnej komisie,
d) ustanovuje predsedu pracovnej komisie z členov komisie na jej riadenie,
e) usmerňuje činnosť tajomníka komisie.
(3) Podpredsedami komisie sú menovaní štátni
zamestnanci kontrolného ústavu a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky,
ktorí zastupujú predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
(4) Tajomník komisie je zamestnanec kontrolného ústavu a plní najmä tieto úlohy:
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a) preberá žiadosti na preskúšanie a zatriedenie
vína a zabezpečuje odber vzoriek vín od žiadateľov,
b) zodpovedá za správne skladovanie a prípravu
vzoriek na hodnotenie do komisií,
c) zabezpečuje anonymitu prevzatých a následne
predkladaných vzoriek vín na hodnotenie v komisii,
d) organizačne pripravuje zasadania pracovných
komisií,
e) vykonáva administratívne práce spojené s činnosťou komisie a pracovných komisií,
f) plní úlohy, ktorými ho poveruje predseda komisie,
g) nezúčastňuje sa na samotnom hodnotení vína.
(5) Členovia komisie sú povinní zúčastňovať
sa na zasadaniach pracovných komisií, na ktoré
boli pozvaní, a riadiť sa štatútom komisie. Ak sa
člen komisie nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť zasadania komisie, je povinný túto skutočnosť včas oznámiť predsedovi komisie alebo
tajomníkovi komisie.
(6) Členovia komisie majú povinnosť podrobovať sa každých päť rokov senzorickým skúškam, ktoré organizuje kontrolný ústav.
(7) Členovia komisie majú právo podávať návrhy, predkladať vyjadrenia a odporúčania na činnosť komisie.
(8) Členovia komisie o návrhoch hlasujú. Návrhy sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Čl. 4
Spoločné ustanovenia
(1) Členovia komisie sú aj po zániku členstva
v komisii povinní zachovávať mlčanlivosť o hlasovaní v komisii, o rozhodnutí vo veci a o tých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie
v komisii a ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných právnych predpisov.

(2) Zmeny štatútu iniciuje komisia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie a schvaľuje ich minister.
Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie

terstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z januára 1998.
Čl. 6
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

Zrušuje sa Štatút komisie na hodnotenie vín
č. 1/1998, uverejnený v čiastke 1 Vestníka MinisZsolt Simon, v. r.
minister
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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 neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 12 ods. 5 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/
1993 Z. z. o krmivách ustanovuje:
Čl. I
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 výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. februára 2004 č. 150/2004–100, sa
mení takto:
V prílohe č. 1 sa vypúšťa časť A.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
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
V tretej časti sa nadpis „Tridsiata tretia hlava“ nahrádza novým nadpisom „Tridsiata štvrtá hlava“.
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