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554
ZÁKON
z 25. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku
rodièom, ktorým sa súèasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch
rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia ïalie zákony v znení neskorích
predpisov, a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa, o príspevku rodièom, ktorým sa súèasne narodili
tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch
rokov opakovane narodili dvojèatá a ktorým sa menia
ïalie zákony v znení zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 601/2003 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 676/2006 Z. z. a zákona è. 592/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa za slová prvé diea, vkladajú slová
druhé diea alebo tretie diea,.

5d

)
)
5f
)
5g
)
5h
)
5e

§
§
§
§
§

48 zákona è. 36/2005 Z. z.
97 zákona è. 36/2005 Z. z.
103 zákona è. 36/2005 Z. z.
75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku.
56 ods. 2 zákona è. 36/2005 Z. z..

7. V § 4 ods. 1 sa suma 4 560 Sk nahrádza sumou
151,37 eura.
8. V § 4 ods. 3 sa suma 20 440 Sk nahrádza sumou
678,49 eura.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Napríklad § 49 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 121 a 122 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 2 ods.1 písm. b) druhom bode sa vypúajú slová mladie ako jeden rok.

10. V § 7 ods. 1 písm. a) sa suma 2 470 Sk nahrádza
sumou 81,99 eura.

3. V § 2 ods. 2 písm. a) a písm. b) druhom bode sa za
slová prvé diea, vkladajú slová druhé diea alebo
tretie diea,.

11. V § 7 ods. 1 písm. b) sa suma 3 050 Sk nahrádza
sumou 101,25 eura.

4. V § 3a ods. 1 písm. b) sa za slová prvého dieaa,
vkladajú slová druhého dieaa alebo tretieho dieaa,.
5. V § 3a ods. 2 sa za slovo pôrode vkladá èiarka
a slová druhom pôrode alebo treom pôrode a za slová
kadé diea sa vkladajú slová narodené z týchto pôrodov.
6. § 3a sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Nárok na príplatok k príspevku pri narodení druhého dieaa alebo tretieho dieaa nevzniká oprávnenej osobe pod¾a § 2 ods. 2 písm. a), ktorej rozhodnutím
súdu aspoò jedno z detí narodených pred narodením
druhého dieaa alebo tretieho dieaa
a) má nariadenú ústavnú starostlivos5) alebo uloenú
ochrannú výchovu,5b)
b) je zverené do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ne rodièa5c) alebo do pestúnskej starostlivosti,5d)
c) je osvojené5e) alebo je v starostlivosti budúceho osvojite¾a,5f)
d) je zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú urèil súd nariadením predbeného opatrenia,5g)
e) je v osobnej starostlivosti poruèníka.5h).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5b a 5h znejú:

5b) § 33, 102 a 105 Trestného zákona.
5c
) § 45 zákona è. 36/2005 Z. z.

12. V § 7 ods. 1 písm. c) sa suma 3 240 Sk nahrádza
sumou 107,55 eura.
13. V § 11 ods. 4 písmeno b) znie:
b) v èase rozhodovania o nároku na príspevok, o nároku na príplatok k príspevku a o nároku na príspevok
rodièom sa vypláca prídavok na diea obci pod¾a osobitného predpisu.12).
14. § 15 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Nárok na príplatok k príspevku na druhé diea
alebo tretie diea pod¾a § 3a nevzniká, ak sa diea narodilo pred 1. januárom 2009..
Èl. II
Zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea a o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 532/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
§ 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Výka prídavku a výka príplatku k prídavku
(1) Prídavok je 21,25 eura mesaène.
(2) Príplatok k prídavku je 9,96 eura mesaène.
(3) Sumy pod¾a odsekov 1 a 2 platné k 31. decembru
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kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy ivotného minima pod¾a osobitného predpisu.18e) Sumy
upravené pod¾a prvej vety sa zaokrúh¾ujú na najblií
eurocent.
(4) Sumy pod¾a odseku 3 vyhlási Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18e znie:

18e) § 5 zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 201/2008 Z. z. o náhradnom výivnom
a o zmene a doplnení zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 615/2006
Z. z. sa mení takto:

è.
è.
è.
è.
è.
è.
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356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z.,
589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z.,
125/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
585/2006 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z.,
568/2007 Z. z., zákona è. 384/2008 Z. z. a
477/2008 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 32 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) orgánu tátnej správy na úèely potvrdenia o priebehu exekuèného konania a o stave exekúcie pod¾a
osobitného predpisu.3i).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3i znie:

3i) § 12 zákona è. 201/2008 Z. z. o náhradnom výivnom a o zmene a doplnení zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 615/2006 Z. z..

Èl. V

1. V § 8 ods. 4 sa suma 20 Sk nahrádza sumou
0,66 eura.

Zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 410/2004 Z. z., zákona è. 453/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z. a zákona è. 592/2006 Z. z. sa mení
takto:

2. V § 13 ods. 1 sa suma 10 000 Sk nahrádza sumou
331,93 eura.

1. V § 2 písm. a) sa suma 5 390 Sk nahrádza sumou
178,92 eura.

3. V § 14 ods. 2 sa suma 5 000 Sk nahrádza sumou
165,96 eura.

2. V § 2 písm. b) sa suma 3 760 Sk nahrádza sumou
124,81 eura.

Èl. IV

3. V § 2 písm. c) sa suma 2 460 Sk nahrádza sumou
81,66 eura.

Zákon è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene
a doplnení ïalích zákonov v znení zákona
è. 211/1997 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona
è. 235/1998 Z. z., zákona è. 240/1998 Z. z., zákona
è. 280/1999 Z. z., zákona è. 415/2000 Z. z., zákona
è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z., zákona

4. V § 5 ods. 3 sa slovo desakoruny nahrádza slovom eurocenty.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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555
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 212/1997 Z. z. o povinných výtlaèkoch
periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoenín
audiovizuálnych diel v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 212/1997 Z. z. o povinných výtlaèkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoenín audiovizuálnych diel v znení zákona
è. 182/2000 Z. z., zákona è. 535/2003 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z. a zákona è. 167/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 3 znejú:

1) § 2 ods. 1 zákona è. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie,
verejného írenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
3) § 13 ods. 2 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení
neskorích predpisov..

2. V § 2 ods. 6 sa odkaz 5) nad slovom diela nahrádza odkazom 1). Poznámka pod èiarou k odkazu 5 sa
vypúa.
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 7 sa citácia Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1996
Z. z. nahrádza citáciou Zákon è. 343/2007 Z. z. a citácia Zákon è. 81/1966 Zb. v znení neskorích predpisov. sa nahrádza citáciou Zákon è. 167/2008 Z. z..

4. § 3 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) povinný výtlaèok v elektronickej forme, ak bol v takej
forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu ¼udovíta túra Slovenskej akadémie vied..
5. § 4 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) povinný výtlaèok v elektronickej forme, ak bol v takej
forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu ¼udovíta túra Slovenskej akadémie vied..
6. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon è. 618/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

7. § 7 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Jazykovedný ústav ¼udovíta túra Slovenskej
akadémie vied môe poui povinný výtlaèok, len ak je
to nevyhnutné na zabezpeèenie vlastnej odbornej alebo
vedeckej èinnosti a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.12).
8. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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556
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 327/2005 Z. z.
o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona
è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
v znení vyhláky è. 543/2006 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 26 písm. a) a d) zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v zne-

ní neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
v znení vyhláky è. 543/2006 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. § 1 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) vzor iadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej
veci pod¾a § 24b ods. 1 zákona..
2. V § 2 ods. 1 sa na konci vety pripájajú tieto slová:
è. 1.
3. § 2 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) iados o poskytnutie právnej pomoci v azylovej
veci pod¾a § 24b ods. 1 zákona sa podáva na tlaèive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2..
4. V prílohe èasti D2 sa slová 20 000 Sk nahrádzajú
slovami 500 eur.
5. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa príloha è. 2, ktorá znie:
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 544/2005 Z. z.

iados o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci
pod¾a zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 8/2005 Z. z. (ïalej len zákon o poskytovaní právnej pomoci)

A.

Údaje o iadate¾ovi (o osobe, ktorá iada o právnu pomoc)
Priezvisko: .................................................................................................................................
Rodné priezvisko: ......................................................................................................................
Meno: ........................................................................................................................................
Pohlavie:

mu
ena




Dátum narodenia: ......................................................................................................................
Miesto narodenia: ......................................................................................................................
Druh dokladu/èíslo: ...................................................................................................................
Èíslo azylového spisu: ................................................................................................................
tátna príslunos: .....................................................................................................................
Stav:

slobodná/ý



(hodiace sa oznaète kríikom)
vydatá/enatý
ovdovená/ý
rozvedená/ý
odlúèená/ý






Adresa pobytu v Slovenskej republike
Ulica: ............................................................................................. èíslo: ..................................
Obec: .........................................................................................................................................
PSÈ: ..........................................................................................................................................
Tel.: .........................................

Fax: ......................

E-mail: ..............................................

Korepondenèná adresa (ak sa líi od vyie uvedených údajov)
Ulica: ............................................................................... èíslo: ................................................
Obec: .........................................................................................................................................
PSÈ: ..........................................................................................................................................
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B.

Informácie o azylovej veci, v ktorej iadate o právnu pomoc

B.1

Ak iadate o poskytnutie právnej pomoci po doruèení rozhodnutia pod¾a § 24a písm. c) zákona
o poskytovaní právnej pomoci, prilote kópiu rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 24a písm. c) zákona o poskytovaní právnej pomoci (ïalej len rozhodnutie)
Dátum doruèenia rozhodnutia (uveïte, prosím, dátum, keï Vám bolo rozhodnutie doruèené):
..................................................................................................................................................

B.2

Dôvod odvolania (uveïte dôvod, pre ktorý chcete poda odvolanie proti rozhodnutiu, resp. dôvod, pre ktorý povaujete rozhodnutie za nesprávne):

C.

Èestné vyhlásenie
Èestne vyhlasujem, e nemám právneho zástupcu v azylovej veci pod¾a zákona è. 327/2005 Z. z. v znení zákona è. 451/2008 Z. z.

D.

Splnomocnenie
Splnomocòujem Centrum právnej pomoci na zastupovanie v konaní v mojej azylovej veci.

V ....................................................................................... dòa ..................................................................

Podpis iadate¾a/iadate¾ky:..........................................................................................................................
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.
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557
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych sluieb v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 83 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych sluieb v znení vyhláky è. 279/2005 Z. z., vyhláky è. 649/2005 Z. z.
a vyhláky è. 256/2006 Z. z. sa mení takto:
1. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej sluby z tarifnej hodnoty je
do 165,97 eura
16,60 eura,
nad 165,97 eura do 663,88 eura
16,60 eura
+ 1,66 eura
za kadých aj zaèatých
33,19 eura
prevyujúcich sumu
165,97eura,
nad 663,88 eura do 6 638,78 eura

nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura

nad 33 193,92 eura
za kadých aj zaèatých
prevyujúcich sumu

220,74 eura
+ 16,60 eura
1 659,70 eura
6 638,78 eura,

486,29 eura
+ 6,64 eura
3 319,39 eura
33 193,92 eura..

2. V § 14a odsek 1 znie:
(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny vo veci, kde predmetom konania je zaplatenie peòanej sumy, je
do 33,19 eura
nad 33,19 eura
do 165,97 eura

nad 3 319,39 eura
do 16 596,96 eura

nad 16 596,96 eura
do 99 581,76 eura

41,49 eura
+ 9,96 eura
331,94 eura
663,88 eura,

za kadých aj zaèatých
prevyujúcich sumu

za kadých aj zaèatých
prevyujúcich sumu

nad 165,97 eura
do 331,94 eura
nad 331,94 eura
do 663,88 eura
nad 663,88 eura
do 3 319,39 eura

33,19 eura,
99,58 eura,

nad 99 581,76 eura

232,36 eura,
265,55 eura,
265,55 eura
+ 33,19 eura za
kadých aj zaèatých
331,94 eura
prevyujúcich sumu
663,88 eura,
531,10 eura
+ 33,19 eura za
kadých aj zaèatých
663,88 eura
prevyujúcich sumu
3 319,39 eura,

1 194,98 eura
+ 49,79 eura za
kadých aj zaèatých
1 659,70 eura
prevyujúcich sumu
16 596,96 eura,
3 684,52 eura
+ 33,19 eura za
kadých aj zaèatých
3 319,39 eura
prevyujúcich sumu
99 581,76 eura..

3. V § 14b odsek 1 znie:
(1) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach urèenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo
veciach urèenia, èi tu právny vzah alebo právo je, alebo nie je, pri ktorých sa hodnota sporu nedá urèi, je:
a) ak ide o právny vzah alebo
právo k podniku
597,49 eura,
b) ak ide o právny vzah alebo
právo k nehnute¾nosti
497,91 eura,
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c) v ostatných prípadoch
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331,94 eura..

4. V § 14b odseky 3 a 4 znejú:
(3) Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach
ochrany osobnosti, vo veciach ochrany pred uverejòovaním informácií, ktoré sú zneuitím slobody prejavu
pod¾a právnych predpisov o hromadných informaèných prostriedkoch, a vo veciach vyplývajúcich z uplatòovania práv a povinností pod¾a predpisov o ochrane
osobných údajov je:
a) ak sa poaduje náhrada
nemajetkovej ujmy
663,88 eura,
b) v ostatných prípadoch
331,94 eura.
(4) Základná sadzba tarifnej odmeny je
a) vo veciach starostlivosti
o maloletých, výchovy a výivy
maloletých detí, úpravy styku
rodièov s maloletými demi,
úpravy styku blízkych osôb
s maloletými demi, osvojenia,
pestúnskej starostlivosti,
zverenia maloletého dieaa do
osobnej starostlivosti inej
fyzickej osoby ne rodièa,
spôsobilosti na právne úkony,
opatrovníckych, vyhlásenia za
màtveho, vo veci rozvodu
manelstva, vyhlásenia
manelstva za neplatné, urèenia,
èi tu manelstvo je, alebo nie je,
urèenia alebo popretia
rodièovstva a v ostatných veciach
upravených zákonom o rodine
165,97 eura,
b) vo veciach upravených
Zákonníkom práce s výnimkou
konaní, ktorých predmetom je
zaplatenie peòanej sumy
149,37 eura,
c) vo veciach nájmu alebo
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vypratania nehnute¾nosti, bytu,
nebytového priestoru a urèenia,
èi povinnos vyprata byt je
spojená s právom na bytovú
náhradu, s výnimkou konaní,
ktorých predmetom je zaplatenie
peòanej sumy
d) vo veci nahradenia prejavu vôle
e) vo veciach práv k cudzím veciam
s výnimkou konaní, ktorých
predmetom je vlastnícke právo
f) vo veciach niektorých otázok
obchodných spoloèností a
drustiev
g) vo veciach obchodného registra

165,97 eura,
165,97 eura,
149,37 eura,
248,95 eura,
116,18 eura..

5. § 14c znie:
§ 14c
Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v § 14a a 14b, základná sadzba tarifnej odmeny je:
a) ak je prísluný okresný súd
182,57 eura,
b) v ostatných prípadoch
248,95 eura..
6. V § 14d sa slová 2 000 Sk nahrádzajú slovami
66,39 eura.
7. V § 14e ods. 2 sa slová 5 500 Sk nahrádzajú slovami 182,57eura.
8. V § 14e ods. 3 sa slová 10 000 Sk nahrádzajú slovami 331,94 eura.
9. V § 14f ods. 1 sa slová 1 500 Sk nahrádzajú slovami 49,79 eura.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

tefan Harabin v. r.
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558
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 179 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych
vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 9. decembra 2008 è. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náleitostí, výstrojových náleitostí a prepravných náleitostí, pouívanie a nosenie vojenskej rovnoaty, výstrojových súèiastok a pecifických znakov vojenskej rovnoaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov.
Výnosom sa upravujú zásady poskytovania naturálneho stravovania a bezplatného stravovania profesionálnym
vojakom a zásady priznávania nároku na výstrojové náleitosti. Ïalej sa upravuje postup pri pouívaní a nosení vojenskej rovnoaty a výstrojových súèiastok, umiestnenie a nosenie vojenských medailí a odznakov na vojenskej rovnoate. V oblasti prepravných náleitostí sa upravuje bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnym vojakom, ako
aj poskytovanie peòanej náhrady cestovných výdavkov.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Výnos bude uverejnený v èiastke 102/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.

