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Rozhodnutie
o povolení výnimky zo zákazu dovozu muštu
(č. 9539/2003-510)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 24 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov
a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní na základe žiadosti Zväzu výrobcov hrozna
a vína so sídlom Matúškova 25, 833 11 Bratislava
zo dňa 24. júla 2003, doručenej dňa 28. júla 2003
pod č. 2551/2003-100

povoľuje výnimku
zo zákazu dovozu muštu (CN 2204 30) v množstve 160 000 hl, s delením 80 000 hl pre biely
hroznový mušt a 80 000 hl pre červený hroznový
mušt s účinnosťou od 1. septembra 2003 do
31. októbra tohto kalendárneho roka pre dovoz
muštu z krajín Európskej únie a krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Odôvodnenie:

Poučenie:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. sa
odôvodnenie rozhodnutia nevyhotovuje.

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. sa vylučuje odkladný účinok odvolania.
Ing. Zsolt Simon, vv.. rr..
minister
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