
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 Ľudovít Urbaník Breza 23.03.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium "Regionálny 

aspekt", Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritéria 

2 Ing. Dušan Miškovčík Námestovo 23.03.2016

Získanie nedostatočného počtu % za kritérium "Regionálny 

aspekt", Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritéria 

3 Vladimír Bolek BVM Novoť 23.03.2016
 Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritéria

4 SLOBYT, spol.s.r.o. Námestovo 23.03.2016
 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 § 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 marec 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 KVAPKA, nezisková organizácia Trstená 22.03.2016
 Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritéria

2 ZŠ s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 22.03.2016

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

posudzované kritéria 

3 ZŠ a MŠ Mútne Mútne 22.03.2016
 Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritéria

4 Rodinné centrum Motýlik Hruštín 22.03.2016
 Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritéria

5 Materská škola Oslobodenia Trstená 22.03.2016

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

posudzované kritéria 

6 ZŠ s MŠ Rabčice Rabčice 22.03.2016

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

počtu % za všetky posudzované kritéria 

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 marec 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
Yanfeng Slovakia Automotive Interiors 

System s.r.o.
Námestovo 21.03.2016 Neschválenie žiadosti riaditeľom úradu

                  

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 § 53b 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 marec 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 3o media, s.r.o. Habovka 24.03.2016

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

posudzované kritéria 

2 Roman Oles Zetor servis Trstená 24.03.2016

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

posudzované kritéria 

3 STAVPOČ s.r.o. Námestovo 24.03.2016

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

posudzované kritéria 

4 Martin Rošťák Nižná 24.03.2016

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

posudzované kritéria 

5 Ľubica Boková, zubný technik Tvrdošín 24.03.2016

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

posudzované kritéria 

6 Peter Verníček Námestovo 24.03.2016

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

posudzované kritéria 

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 marec 2016- NP "Cesta z 
kruhu nezamestnanosti".                                                                                                        

Zoznam žiadateľov


