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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 3 k 22. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
1. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov
na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“),
2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.
(ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“) od 1. júla 2019;
3. úprava znenia podmienok poskytnutia príspevku vo výzve a spôsobu preukazovania ich splnenia s cieľom
optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia výzvy a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pre
žiadateľov;
4. doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku (Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt) v nadväznosti na aktualizáciu
Systému riadenia;
5. aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov,
6. aktualizácia prílohy č. 6 výzvy Rozšírenie a stav biotopov a druhov európskeho významu a stanovenie
cieľov ich ochrany v rámci území európskeho významu;
7. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.
Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu
v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o príspevku z EŠIF
spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1. výzva;
2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh ŽoNFP;
3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa;
4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov;
5. príloha č. 6 výzvy – Rozšírenie a stav biotopov a druhov európskeho významu a stanovenie cieľov ich
ochrany v rámci území európskeho významu.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy
1.1. Doplnenie definície dňa pracovného pokoja
Za účelom vylúčenia pochybností sa v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP dopĺňa nová
poznámka pod čiarou s definíciou dňa pracovného pokoja. Uvedená zmena je formálneho charakteru
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a uplatňuje sa rovnako pri určovaní termínov definovaných v pracovných dňoch, a to bez ohľadu
na termín predloženia ŽoNFP.
1.2. Doplnenie informácie o postupe riadiaceho orgánu v prípade posunu termínu na vydanie
rozhodnutia o ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF bola v závere časti Časový harmonogram konania
o ŽoNFP upravená a rozšírená informácia o postupe RO v prípade posunu termínu vydania rozhodnutí
o ŽoNFP. Uvedená zmena je formálneho charakteru a nemá vplyv na vypracovanie a predkladanie
ŽoNFP žiadateľmi.
1.3. Doplnenie informácie o overovaní podmienok predloženia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme
V závere časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP sa dopĺňa informácia o tom, že v prípade, že RO má
pochybnosti o predložení ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej vo výzve, vyzve žiadateľa, aby sa
k zisteniam, resp. pochybnostiam RO v primeranej lehote vyjadril. Uvedená zmena je formálneho
charakteru a nemá vplyv na vypracovanie a predkladanie ŽoNFP žiadateľmi.
1.4. Zmena podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4
S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP z dôvodu malých nedoplatkov žiadateľa na daniach (podmienka
poskytnutia č. 2 – Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým
úradom), zdravotnom poistení (poskytnutia príspevku č. 3 – Podmienka nebyť dlžníkom na zdravotnom
poistení) alebo sociálnom poistení (podmienka poskytnutia č. 4 – Podmienka nebyť dlžníkom na
sociálnom poistení), sa Usmernením zavádza akceptovateľná výška nedoplatkov, identifikácia ktorých
nepovedie k nesplneniu príslušných podmienok poskytnutia príspevku.
1.5. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 6
S cieľom eliminácie neschválenia ŽoNFP z dôvodu výkonu relatívne malých exekúcií v pomere
k žiadanému NFP sa Usmernením zavádza akceptovateľná výška vykonávaných exekúcií.
1.6. Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku č. 12
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola doplnená nová podmienka poskytnutia príspevku
č. 12 Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako
vylúčená osoba alebo subjekt. Podmienky po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú.
1.7. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov
V nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 2.4 bola v poznámke pod
čiarou vzťahujúcej sa k opisu podmienky poskytnutia č. 16 aktualizovaná verzia uplatniteľnej Príručky pre
oprávnenosť výdavkov z verzie 2.1 na verziu 2.4.
1.8. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 21
V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia bola zmenená podmienka neporušenia zákazu nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania na podmienku neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania
štátneho príslušníka tretej krajiny.
1.9. Zmena podmienky poskytnutie príspevku č. 23
S cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru pre žiadateľov na dôkladnú prípravu verejného
obstarávania sa mení termín, do ktorého je žiadateľ povinný (v zmysle opisu PPP Oprávnenosť z hľadiska
VO na hlavné aktivity projektu) mať vyhlásené verejné obstarávania na všetky zákazky hlavných aktivít
projektu, a to zo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„ŽoNFP“) na deň doplnenia ŽoNFP v rámci administratívneho overovania ŽoNFP.
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1.10. Vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 27
Vzhľadom na skutočnosť, že zákaz predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu je obsiahnutý
v PPP č. 15 - Podmienka, že žiadateľovi / partnerovi nebol poskytnutý, resp. nežiada o príspevok na
aktivitu totožnú s predmetom projektu, sa PPP č. 27 - Podmienka zákazu predloženia ŽoNFP s rovnakým
predmetom projektu vypúšťa.
1.11. Vypustenie zásobníka projektov
Vzhľadom na skutočnosť, že RO rozhodol o nevyužívaní inštitútu zásobníka projektov v rámci tejto výzvy,
ustanovenia opisujúce zásobník boli z výzvy vypustené.

2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh
ŽoNFP
2.1. Doplnenie inštrukcie k tabuľkám 1 a 2 v rámci záväzného formulára ŽoNFP
Z dôvodu umožnenia overovania podmienky bezúhonnosti fyzickej osoby oprávnenej konať v mene
žiadateľa (podmienka poskytnutia príspevku č. 10) prostredníctvom integračnej funkcie ITMS 2014+ bola
doplnená inštrukcia pre žiadateľa na doplnenie osoby splnomocnenej konať v mene žiadateľa do
štatutárneho orgánu žiadateľa v evidencii ITMS 2014+. Uvedené nie je žiadnej z podmienok poskytnutia
príspevku, doplnenie inštrukcie dáva žiadateľovi návod, ako pri splnení určitých podmienok nemusí
preukazovať bezúhonnosť fyzickej osoby v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 10 bez potreby
predloženia výpisu z registra trestov aj v prípade osoby, ktorá nie je členom štatutárneho orgánu
žiadateľa.
2.2. Doplnenie inštrukcie k doručovaniu písomností
V tabuľke 4 formulára ŽoNFP bola doplnená inštrukcia pre žiadateľa v súvislosti s udávaním údajov
potrebných pre zabezpečenie zasielania písomností príslušnej osobe. Uvedené doplnenie nemá vplyv na
vypracovanie a predloženie ŽoNFP.
2.3. Doplnenie inštrukcie k tabuľke 12 v rámci záväzného formulára ŽoNFP
Z dôvodu odstránenia pochybností sa rozširuje inštrukcia vzťahujúca sa k tabuľke 12 ŽoNFP v tom
zmysle, že do tejto tabuľky sa uvádzajú aj také zákazky, ktoré nespadajú pod zákon o verejnom
obstarávaní a zároveň boli, pre jednoznačnosť, doplnené typy, resp. skupiny výdavkov, vyskytujúca sa
v podrobnom rozpočte projektu, ktoré sa v tejto časti formulára ŽoNFP neuvádzajú.
2.4. Rozšírenie spôsobov určenia výšku oprávneného výdavku
V nadväznosti na aktualizáciu uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov bola v tabuľke 12
v rámci záväzného formulára doplnená inštrukcia na určenie výšky hodnoty zákazky v prípade, ak bol
výber úspešného uchádzača v procese VO ukončený, avšak zmluva s úspešným uchádzačom nebola
uzavretá. Zároveň boli doplnené inštrukcie aj pre prípady zákaziek, na ktoré sa VO nevzťahuje.
2.5. Zmeny v zozname povinných príloh ŽoNFP
V nadväznosti na zmeny vyplývajúce z bodov 1.4 až 1.1 sa primeraným spôsobom upravujú názvy
podmienok poskytnutia príspevku a k ním prislúchajúce prílohy ŽoNFP uvádzané v tabuľke č. 14
formulára ŽoNFP.
2.6. Zmena čestného vyhlásenie vo formulári ŽoNFP
V nadväznosti na zmeny vyplývajúce z bodov 1.4 až 1.11 sa vyhlásenia, ktoré sa pri žiadateľovi uplatňujú
za každých okolností presúvajú z prílohy č. 3 ŽoNFP do tabuľky č. 15 formulára ŽoNFP.
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2.7. Zmena formulárov príloh č. 3 a 4 ŽoNFP
V nadväznosti na zmeny vyplývajúce z bodov 1.4 až 1.11 a 2.6 sa primerane upravujú formuláre príloh
č. 3 a 4 ŽoNFP, teda súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa a súhrnného čestného vyhlásenia
partnera.
2.8. Zmena záväzného formulára prílohy č. 9 ŽoNFP
V nadväznosti na novelu zákona o EŠIF, ktorou sa menia podmienky pre získanie výpisu z registra
trestov, definované v § 47a, sa mení názov prílohy č. 9 ŽoNFP z pôvodného „Udelenie súhlasu pre
poskytnutie výpis z registra trestov“ na „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a zároveň sa
pôvodný formulár „Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpis z registra trestov“ nahrádza formulárom „Údaje
na vyžiadanie výpisu z registra trestov“. Názov predmetného formulára, resp. prílohy č. 9 ŽoNFP sa týmto
mení v celej dokumentácii výzvy. Uvedená zmena sa vzťahuje výlučne na ŽoNFP predkladané po
vydaní tohto Usmernenia, a teda v prípade predloženia ŽoNFP pred vydaným tohto Usmernenia nie
je potrebné dotknutý formulár nahrádzať novým.
2.9. Zmena záväzných formulárov prílohy č. 10 ŽoNFP
V nadväznosti na aktualizáciu uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov sa primerane
upravuje formulár Podrobného rozpočtu (časť realizovaná žiadateľom i partnerom), kde sa upravujú
spôsoby stanovenia výšky výdavku a k tomu prislúchajúce inštrukcie, zároveň sa upravuje formulár
prieskumu trhu (z dôvodu zmeny určenia výšky zákazky na základe priemeru predložených cenových
ponúk).
2.10. Doplnenie inštrukcie do formulára prílohy č. 13 ŽoNFP
Z cieľom vylúčenia pochybností sa inštrukcia k výmere (v hárku „vysvetlivky a skratky“) dopĺňa v tom
zmysle, aby bolo zrejmé, že do výmery parcely, na ktorej sa realizuje projekt realizuje, sa nezapočítava
výmera územia, na ktorom sa má realizovať len udržiavací manažment, a teda by realizovaným opatrením
nedochádzalo k zlepšeniu stavu biotopov, resp. druhov (vrátane vtákov).

3. Zmeny prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
3.1. Doplnenie definície dňa pracovného pokoja
V nadväznosti na bod 1.1 tohto usmernenia sa do kapitoly 1.2 Definícia pojmov a použité skratky a pojmy
dopĺňa definícia pojmu „Deň pracovného pokoja“. Uvedená zmena je formálneho charakteru
a uplatňuje sa rovnako pri určovaní termínov definovaných v pracovných dňoch, a to bez ohľadu
na termín predloženia ŽoNFP.
3.2. Zmena rozsahu predkladanej dokumentácie na preukázanie splnenia PPP č. 1
S cieľom zníženia administratívnej záťaže, žiadateľ nepredkladá na overenie splnenia PPP č. 1 žiadne
doklady, s výnimkou prípadov, kedy z verejných registrov nie je možné overiť štatutárny orgán žiadateľa.
V nadväznosti na uvedené bol primeraných spôsobom upravený aj opis príloh č. 1 a prílohy č. 2 ŽoNFP.
3.3. Zmena podmienok poskytnutia príspevku č. 2, 3 a 4
V nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia sa primerane upravujú opisy PPP č. 2 - Podmienka nebyť dlžníkom
na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom, č. 3 – Podmienka nebyť dlžníkom na
zdravotnom poistení) a č. 4 - Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení v kapitole 3 Príručky pre
žiadateľa.
3.4. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 6
V nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia sa primerane upravuje opis PPP č. 6 Podmienka zákazu vedenia
výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi / partnerovi.
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3.5. Úprava upozornenia v podmienke poskytnutia príspevku č. 8
Z upozornenia v podmienke poskytnutia príspevku č. 8 – Podmienka finančnej spôsobilosti
spolufinancovania projektu bol vyňatý text týkajúci sa záložného práva, resp. zabezpečovacích
prostriedkov. Uvedená otázka je riešená v podmienke poskytnutia príspevku č. 22, resp. v kapitole 5
Príručky pre žiadateľa. Uvedená zmena je formálna a nemá vplyv na vypracovanie a predloženie
ŽoNFP.
3.6. Úprava preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 10
V nadväznosti na body 2.1 a 2.9 Usmernenia sa primerane upravuje opis PPP č. 10 - Podmienka, že
štatutárny orgán žiadateľa / partnera, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa / partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo
za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Zároveň sa primerane upravuje opis
prílohy č. 9 ŽoNFP.
3.7. Doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku č. 12
V nadväznosti na bod 1.6 Usmernenia sa dopĺňa nová PPP č. 12 - Podmienka, že žiadateľ / partner nie je
evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt.
Podmienky po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú.
3.8. Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov
V nadväznosti na body 1.7 a 2.9 Usmernenia bola (najmä) v PPP č. 16 - Podmienka, že výdavky projektu
sú oprávnené aktualizovaná uplatniteľná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov z verzie 2.1 na verziu
2.4. Zároveň bol primeraným spôsobom upravený opis prílohy č. 10 ŽoNFP.
3.9. Doplnenie informácií k podmienke poskytnutia príspevku č. 18
S cieľom zvýšenia transparentnosti boli v rámci PPP č. 18 – Podmienka splnenia kritérií pre výber projektu
doplnené informácie o uplatňovaných všeobecných usmerňujúcich zásad a osobitných zásad
definovaných v rámci OP v tejto výzve. Uvedené doplnenie je formálneho charakteru a nie je zmenou
podmienky poskytnutia príspevku.
3.10. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 21
V nadväznosti na bod 1.8 Usmernenia sa primerane upravuje názov (z podmienky neporušenia zákazu
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na podmienku neporušenia zákazu nelegálneho
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny) a opis PPP.
3.11. Zmena podmienky poskytnutia príspevku č. 23 PPP
V nadväznosti na bod 1.9 Usmernenia sa primerane upravuje opis PP Oprávnenosť z hľadiska VO na
hlavné aktivity.
3.12. Zmena podmienky poskytnutie príspevku č. 8 a 22 vo vzťahu k záložnému právu
Podmienka zákazu založenia majetku nadobudnutého v rámci projektu spolu s príslušným upozornením
v rámci opisu PPP č. 8 bola vypustená a presunutá do kapitoly 5. Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP,
keďže uvedené nie je PPP overovanou v konaní o ŽoNFP. Vzhľadom na charakter podporovaných aktivít
v rámci tejto výzvy boli z opisu prílohy č. 13 ŽoNFP v rámci kapitoly 3.1 vypustené špecifické podmienky
pre predkladaní dokumentov preukazujúcich vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov týkajúcich sa
zákazu záložného práva na hnuteľných veciach. V nadväznosti na uvedené boli primerane upravené
formuláre príloh č. 3 a 4 ŽoNFP Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. partnera žiadateľa.
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3.13. Vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 27
V nadväznosti na bod 1.11 Usmernenia sa vypúšťa PPP č. 27 - Podmienka zákazu predloženia ŽoNFP s
rovnakým predmetom projektu vypúšťa.
3.14. Doplnenie informácie o postupe riadiaceho orgánu v prípade posunu termínu na vydanie
rozhodnutia o ŽoNFP
V nadväznosti na body 1.2 a 1.3 Usmernenia sa primerane upravuje a dopĺňa postup RO v kapitole 4.
Schvaľovanie ŽoNFP a podkapitole 4.1 Administratívne overovanie. Uvedená zmena je formálneho
charakteru a nemá vplyv na vypracovanie a predkladanie ŽoNFP žiadateľmi.
3.15. Úprava kapitoly 4.2.1 Odborné hodnotenie ŽoNFP´
Pre jednoznačnosť bola doplnená informácia o lehote uplatňovanej pri využití možnosti doplnenia
chýbajúcich informácií v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP. Uvedená zmena je formálneho
charakteru a nemá vplyv na vypracovanie a predkladanie ŽoNFP žiadateľmi.
3.16. Úprava kapitoly 4.2.2 Výber ŽoNFP´
Pre jednoznačnosť bol spresnený opis uplatňovaných doplňujúcich a rozlišovacích kritérií v kontexte tejto
výzvy. Uvedená zmena je formálneho charakteru a nemá vplyv na vypracovanie a predkladanie
ŽoNFP žiadateľmi.
3.17. Úprava kapitoly 4.4.1 Odvolanie (riadny opravný prostriedok)
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF od 1. júla 2019 sa zo
zoznamu rozhodnutí, voči ktorým nie je prípustné odvolanie vypúšťa rozhodnutie o neschválení ŽoNFP
vydaného len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve a dopĺňa sa rozhodnutie
o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na konanie a rozhodnutie. Zároveň bol primeraným spôsobom
upravený opis postupu RO v tejto kapitole. Uvedená zmena je formálneho charakteru a nemá vplyv na
vypracovanie a predkladanie ŽoNFP žiadateľmi.
3.18. Doplnenie postupov pri uzatváraní zmluvy o NFP v kapitole 5
Kapitola 5. Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP sa formálne rozčlenila na niekoľko podkapitol
s podrobnejšie rozpracovaným postupom sprostredkovateľského orgánu pri overovaní podmienok pre
uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP a samotnom uzatváraní zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň bolo
doplnené upozornenie s informáciou o možnosti uplatnenia záložného práva na krytie budúcej možnej
pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedená zmena je formálneho charakteru a nemá vplyv na
vypracovanie a predkladanie ŽoNFP žiadateľmi.
4. Zmeny prílohy č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
V nadväznosti na bod 1.7 tohto usmernenia bola upravená uplatniteľná verzia Príručky k oprávnenosti výdavkov
pre dopytovo orientované projekty OP KŽP z verzie 2.1 na verziu 2.4.
5. Zmeny prílohy č. 6 výzvy – Rozšírenie a stav biotopov a druhov európskeho významu a stanovenie
cieľov ich ochrany v rámci území európskeho významu
V prílohe č. 6 výzvy bol aktualizovaný stav a prioritizácia potreby podpory biotopov a druhov, na základe ktorej
sú uplatňované vybrané hodnotiace a výberové kritériá. Zároveň bol doplnený osobitný hárok zameraný na
druhy vtákov.
Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto
usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien (s výnimkou zmien v prílohe č. 6 výzvy a formulára záznamu
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z prieskumu trhu v rámci prílohy č. 10 ŽoNFP, ktoré vzhľadom na formát prílohy, nie sú zaznamenané formou
sledovania zmien).
ÚČINNOSŤ ZMIEN A ICH VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 20. marca 2020.
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po termíne zverejnenia tohto
usmernenia, t.j. po 20. marci 2020, s výnimkou formálnych, resp. iných úprav, ktoré nemajú vplyv na
vypracovanie ŽoNFP.
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