
1. 2. 3. 4.

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

1. Iveta Antošková, Bc. Vrbové 22.7.2017

2 Dávid Margitai Leopoldov 22.7.2019

3. Pavlína Vraštiaková, Ing. Sokolovce 22.7.2019

1. 2. 3. 4.

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

1. BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 17.7.2019

2.
Miloš Rydzi -                                      

STAVEBNÉ KLAMPIARSTVO
Hlohovec 17.7.2019

3. MONAGRI s.r.o. Hlohovec 17.7.2019

4. JUPER, s.r.o. Hlohovec 17.7.2019

5. Mesto Leopoldov Leopoldov 17.7.2019

1. 2. 3. 4.

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

1. Materské centrum Úsmev Piešťany 17.7.2019

1. 2. 3. 4.

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

1 Dagmar Váryová Koplotovce 22.7.2019

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 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 Piešťany 

v mesiaci júl 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 57 Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť v 

zmysle 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 Piešťany v mesiaci júl 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta 

pre ZUoZ vo veku 50 rokov a viac v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v rámci NP "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany v mesiaci júl 2019

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 52a Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby 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 Piešťany v mesiaci júl 2019

Zoznam žiadateľov


