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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLIII                              3. október 2011                             Čiastka 32

O b s a h:
56. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. septembra 2011 č. 01242-OL-2011, ktorým sa mení výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 5. septembra 2011 č. 01242-OL-2011,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006
č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej

republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny
a na obaly na ich balenie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky a Ministerstvo zdra-
votníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1
a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
zákona č. 195/2007 Z. z.  ustanovujú:

Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky zo 6. februára 2006
č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Po-
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travinového kódexu Slovenskej republiky upra-
vujúca mikrobiologické požiadavky na potra-
viny a na obaly na ich balenie (oznámenie
č. 134/2006 Z. z.) sa mení takto:

1. § 7 znie:

"§ 7

Tento výnos bol prijatý v súlade s právne
záväzným aktom Európskej únie v oblasti tech-

nických noriem a technických predpisov.5)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

"5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998,
ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa
na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.".

2. V prílohe č. 16 časť III. vrátane nadpisu
znie:

"III. Čaj, čajové extrakty a prípravky z nich, bylinné a ovocné čaje vrátane aromatizovaných
a prípravky z nich, v suchom stave

1. Čaj (zelený, žltý, čierny)
n  c  m  M

Escherichia coli 5 2 103 104

Plesne 5 2 105 106

2. Bylinné a ovocné čaje a ich zmesi s čajom pravým
Escherichia coli 5 2 103 104

Plesne 5 2 105 106

3. Instantné čaje vrátane čajových extraktov
Koliformné baktérie 5 2 0b 102

4. Bylinné a ovocné čaje a ich zmesi s čajom pravým pre deti
Escherichia coli 5 2 102 104

Plesne 5 2 104 105  .".

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

Minister zdravotníctva Minister pôdohospodárstva
 Slovenskej republiky          a rozvoja vidieka

     Slovenskej republiky
     Ivan Uhliarik, v. r.  Zsolt Simon, v. r.
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Poznámky:
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