
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 Môj Dom štúdio s.r.o.
Miest. priemyslu 1028, 

Námestovo 029 01
21.04.2016

Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá

2 Anton Klimčík s.r.o. Zákamenné 74, 029 56 21.04.2016 Neschválenie žiadosti riaditeľom úradu.

3 Slobyt,spol.s.r.o.
Miest. priemyslu 1140, 

Námestovo 029 01
21.04.2016

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 apríl 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 Centrum voľného času Maják 
Komenského 487, 
Námestovo 029 01

22.04.2016

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

počtu % za všetky posudzované kritéria 

2 Mesto Námestovo, 
Cyrila a Metoda 329/6, 

Námestovo 02901
22.04.2016

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

počtu % za všetky posudzované kritéria 

3 Obec Bobrov
Vyšný koniec 173, 
Bobrov 029 42

22.04.2016

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

počtu % za všetky posudzované kritéria 

4 MŠ Oslobodenia 
Oslobodenia 941, Trstená 
028 01

22.04.2016

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

počtu % za všetky posudzované kritéria 

5 Občianske združenie Zubríček
Školská 238, Zubrohlava 
029 43

22.04.2016
 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 apríl 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. Ján Maťuga
Hlavná 426, Rabča 
029 44

20.04.2016

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

% za všetky posudzované kritéria 

2. Martin Rošťák
Za vŕškom 683, 
Nižná 027 43

20.04.2016

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

% za všetky posudzované kritéria 

3. Textil Regina, s.r.o Podbiel 86, 027 42 20.04.2016

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

% za všetky posudzované kritéria 

4. Margita Plevjaková Rabča 327, 029 44 20.04.2016

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

% za všetky posudzované kritéria 

5. Jozef Obrinčák
A.Škarvana 26/23, 
Tvrdošín 027 44

20.04.2016

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

% za všetky posudzované kritéria 

6. Cukrovinky, s.r.o.
Polom 1208, 

Námestovo 029 01
20.04.2016

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

% za všetky posudzované kritéria 

7. Viera Habláková Breza 56, 029 53 20.04.2016

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

% za všetky posudzované kritéria 

8. Jana Gibasová
Oravský Biely 
Potok 94, 027 42

20.04.2016

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 apríl 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 Občianske združenie Lienka
Oravská Jasenica 245, 

029 64
25.04.2016

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 apríl 2016- NP "Šanca na 
zamestnanie".     

Zoznam žiadateľov


