
Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie
príspevku AOTP v zmysle § 49 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 Senica v mesiaci
august 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.
Dana
Kosorínová,
Mgr.

Brodské 8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

2. Milan Kadlečík Senica 8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

         

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie
príspevku AOTP v zmysle §50j 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 Senica v mesiaci
august 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. Obec Čáry
Martina Kollára

8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej          



53, 908 43 Čáry kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

2.

Obec Prietržka

Prietržka 57, 908
49 Vrádište

8/23/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

3.

Obec Kúty

Nám.
Radlinského 981,
908 01 Kúty

8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

4.

Obec Smrdáky

181, 906 03
Smrdáky

8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

5.

MŠ v Kútoch

Dr.Štefana Heska
921, 908 01 Kúty

8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

6.

Obec Dojč

125, 906 02 Dojč 8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

         

         

              

Zoznam neschválených žiadosti 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 Senica v mesiaci
august 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.
EuroGen, spol. s
r.o.

326, 906 34
Prievaly

8/23/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

              

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 Senica v mesiaci
august 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.

Stredná odborná
škola,
V.Paulínyho
Tótha
31/5,Senica

V.P.Tótha 31/5,
905 01 Senica

8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

2. Obec Vrádište
136, 908 49
Vrádište

8/23/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

3.
Zariadenie pre
seniorov Skalica

Pod Hájkom 36,
909 01 Skalica

8/23/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení

         



niektorých predpisov

4.
Základná škola s
materskou
školou Gbely

Pionierska 697,
908 45 Gbely

8/23/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

5.
Základná škola,
V.P.Tótha
Senica

V.P.Tótha 32, 905
01 Senica

8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

6. ZŠ s MŠ Cerová
277, 906 33
Cerová

8/24/2016

nesúlad s
ustanoveniami §6
zákona č.357/2015
Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o
zmene a doplnení
niektorých predpisov

         

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

             
             
             




