
1. 2. 3. 4. 5.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa, /FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/PO Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia žiadosti o poskytnutie príspevku

1. Bôžek Marek 281 Vitanová 027 12 24.02.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 

"Regionány aspekt", Nedosiahnutie minimálneho počtu 

% za všetky posudzované kritériá

2. Support Q s.r.o. 623 Rabčice 029 45 24.02.2016
Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

                  

Vysvetlivky:

Stĺpec č. 2 - v prípade ak je žiadateľ PO, uviesť názov subjektu

Stĺpec č. 3 - v prípade ak je žiadateľ FO/PO uviesť sídlo alebo miesto prevádzky

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 51a  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v 

mesiaci február 2016.

Zoznam žiadateľov



1. 2. 3. 4. 5.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa, /FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/PO Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia žiadosti o poskytnutie príspevku

1.
Základná škola s materskou školou 
Zubrohlava

Školská 285, Zubrohlava 029 43 24.02.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium " 
Regionálny aspekt", Nedosiahnutie minimálneho 

počtu% za všetky posudzované kritéria

                  

Vysvetlivky:

Stĺpec č. 2 - v prípade ak je žiadateľ PO, uviesť názov subjektu

Stĺpec č. 3 - v prípade ak je žiadateľ FO/PO uviesť sídlo alebo miesto prevádzky

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 52a  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v 

mesiaci február 2016.

Zoznam žiadateľov



1. 2. 3. 4. 5.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa, /FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/PO Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia žiadosti o poskytnutie príspevku

1. Šimurda Stanislav Nová Bobrovská 107, Zubrohlava 029 43 25.02.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium " 
Regionálny aspekt ", Nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritéria

2. Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567, Námestovo 029 01 25.02.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium " 
Regionálny aspekt ", Nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritéria

3. Gura Zdenko 479 Lokca 029 51 25.02.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium " 
Regionálny aspekt ", Nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritéria

                  

Vysvetlivky:

Stĺpec č. 2 - v prípade ak je žiadateľ PO, uviesť názov subjektu

Stĺpec č. 3 - v prípade ak je žiadateľ FO/PO uviesť sídlo alebo miesto prevádzky

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v 

mesiaci február 2016 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti

Zoznam žiadateľov



1. 2. 3. 4. 5.

P.č. Meno, priezvisko, titl. žiadateľa, /FO/PO FO Mesto (bez uvedenia ostatnej adresy)/PO Sídlo
Dátum 

neschválenia
Dôvod neschválenia žiadosti o poskytnutie príspevku

1. ZŠ s MŠ Novoť 315 Novoť 029 55 25.02.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 
"Regionálny aspekt", Nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá

2. ZŠ s MŠ Zubrohlava školská 238, Zubrohlava  029 43 25.02.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium 
"Regionálny aspekt", Nedosiahnutie minimálneho 

počtu % za všetky posudzované kritériá

                  

Vysvetlivky:

Stĺpec č. 2 - v prípade ak je žiadateľ PO, uviesť názov subjektu

Stĺpec č. 3 - v prípade ak je žiadateľ FO/PO uviesť sídlo alebo miesto prevádzky

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54   zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v 

mesiaci február 2016 - NP Šanca na zamestnanie.

Zoznam žiadateľov


