
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.
Stredná odborná škola hotelových 

služieb a obchodu Nové Zámky 
Nové Zámky 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

2. Občianske združenie DOS  DANUBIA Čadca 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

3. Obec Horná Kráľová Horná Kráľová 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

4. Materské centrum MAMY MAMÁM Šaľa 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

5.
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta 

Šaľa
Šaľa 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

6. Materská škola Nové Zámky 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

7. Základná škola Lipová 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

8. Základná škola s materskou školou Bánov 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

9. Obec Kmeťovo Kmeťovo 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

10.
Základná škola Ányosa Jedlika s VJM - 

Jedlik Ányos Alapiskola
Zemné 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

11.
Sociálne centrum - Útulok spolok Sv. 

Vincenta de Paul
Bratislava 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

12. Mesto Štúrovo Štúrovo 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

13. Obec Nová Vieska Nová Vieska 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

14.  LIPKA , Zariadenie sociálnych služieb Lipová 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

15. Mesto Šaľa Šaľa 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

16. Obec Vlčany Vlčany 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

17. Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

18. Obec Bánov Bánov 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

19. Obec Kmeťovo Kmeťovo 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

20. Obec Bíňa Bíňa 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

21. Obec Úľany nad Žitavou Uľany nad Žitavou 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

22. Obec Jasová Jasová 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

23. Obec Branovo Branovo 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

24. Katolícka spojená škola           Nové Zámky 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

25. Materská škola                                    Nové Zámky 05.09.2016

Z hľadiska aktuálnej situácie na regionálnom trhu práce uzatvorenie 

dohody v zmysle § 52a zákona o službách zamestnanosti nie je v 

súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti 

vynaloženia finančných prostriedkov.

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 žiadosti 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 Nové Zámky v mesiaci 

august 2016.

Zoznam žiadateľov


