
Povinná osoba: PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 

 

Žiadateľ: Ivan Kuhn 

 

Vec: žiadosť o informácie 

 

Od 1. januára 2018 by malo byť o euroagrodotáciách zverejňovaných viac informácií než doteraz. A to 
vďaka zneniu § 17 ods. 5 zákona 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, podľa ktorého „Platobná agentúra zverejňuje údaje evidované v informačnom 
systéme podľa odseku 1 elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,83) a to v rozsahu 
dostupnej funkcionality informačného systému; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené 
podľa osobitných predpisov.84)“ 

 

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. vás v tejto súvislosti týmto žiadam o poskytnutie nižšie 
uvedených informácií: 

1. špecifikovanie, ktoré nové typy informácií sú v informačnom systéme PPA verejne dostupné 
v súvislosti s účinnosťou novely zákona od 1.1.2018 a špecifikovanie, aký je aktuálny rozsah 
nových funkcionalít informačného systému PPA, ktoré umožňujú zverejňovanie nových typov 
informácií, ktoré pred rokom 2018 zverejňované neboli, 

2. špecifikovanie, ktoré typy informácií, ktorých zverejňovaniu hromadným prístupom nebráni 
osobitný predpis, nie sú aktuálne verejné, teda špecifikovanie, ktoré typy informácií nie sú 
aktuálne v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému PPA, ako i zdôvodnenie, 
prečo je to tak, 

3. špecifikovanie (vrátane zaslania odkazu vo forme hyperlink), kde sú na internete 
zverejňované informácie v súlade s vyššie zmieneným § 17 ods. 5 príslušného zákona, 

4. špecifikovanie, kedy a kde boli zverejnené datasety o prerozdeľovaní a využívaní 
euroagrofondov v programovacom období 2014 až 2020 vo forme otvorených dát (vrátane 
zaslania odkazu vo forme hyperlink), 

5. ak dosiaľ neboli zverejnené datasety o prerozdeľovaní a využívaní euroagrofondov v 
programovacom období 2014 až 2020 vo forme otvorených dát, špecifikovanie, prečo sa tak 
nestalo a nedeje, 

6. ak nie sú datasety o prerozdeľovaní a využívaní euroagrofondov v programovacom období 
2014 až 2020 verejne dostupné, žiadam o ich zaslanie v elektronickej forme (formát .xls alebo 
.csv) 

7. špecifikovanie (vrátane zaslania odkazu vo forme hyperlink), kedy a kde boli zverejnené 
datasety týkajúce sa poskytovania priamej podpory (tzv. priame platby) poľnohospodárom vo 
forme otvorených dát (vrátane zaslania odkazu vo forme hyperlink), 

8. ak dosiaľ neboli zverejnené datasety týkajúce sa poskytovania priamej podpory (tzv. priame 
platby) poľnohospodárom vo forme otvorených dát, špecifikovanie, prečo sa tak nestalo 
a nedeje, 

9. špecifikovanie, prečo PPA na internete zverejňuje len základné informácie o prijímateľoch z 
EPZF a EPFRV, 

10. špecifikovanie, prečo PPA na internete zverejňuje základné informácie o prijímateľoch z EPZF 
a EPFRV len za predchádzajúce dva finančné roky, teda prečo neostávajú verejné aj 
informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV staršie ako dva roky, keď už raz boli zverejnené 
 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-280/znenie-20180101#p17-5


Uvedené informácie žiadam zaslať elektronickou formou. 

V súlade s § 14 ods. 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám vás žiadam o písomné potvrdenie 
podania tejto žiadosti. 

Ivan Kuhn 

8. marca 2018 


