
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

●Nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti;                 

●Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                     

●Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení 

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 Zvolen za rok 2015.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2015



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

●Nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti;                 

●Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                     

●Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení 

2

●Nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti;                 

●Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá                                                                     

●Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení 

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 Zvolen za rok 2015.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2015



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

●Nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti;                 

●Nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá 

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 J&M-Group, s.r.o. Letná 47, Spišská Nová Ves 11.3.2015

●Získanie nedostatočného počtu  % za kritérium "regionálny 

aspekt"                                             ●Nedosiahnutie 

minimálneho počtu % za všetky posudzované kritériá                                                                     

●Neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení 

Zoznam neschválených žiadosti 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 Zvolen za rok 2015.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2015

Zoznam žiadateľov v mesiaci 3/2015



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 ●Nesúlad žiadosti s podnikateľkým zámerom

Zoznam neschválených žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 56 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 Zvolen za rok 2015.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2015



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 ●Nesúlad žiadosti s podnikateľkým zámerom

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 Digitall, s.r.o. Letná 47, Spišská Nová Ves 13.3.2015

• získanie nedostatočného počtu % za kritérium                    „ 

Regionálny aspekt“

• nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky 

posudzované kritériá

• neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

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

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 Zvolen za rok 2015.

Zoznam žiadateľov v mesiaci 1/2015

Zoznam žiadateľov v mesiaci 3/2015

Zoznam žiadateľov v mesiaci 4/2015



1 CCLevel Group s.r.o. Námestie SNP 74/28, Zvolen 17.4.2015

• nesúlad s prioritami podpory zamestnanosti                         • 

nedosiahnutie minimálneho počtu % za všetky posudzované 

kritériá

• neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

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 SAGITÁRIUS PLUS, s.r.o. M.R.Štefánika 3230/72, 962 12  Detva 17.7.2015

• neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

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 SAGITÁRIUS PLUS, s.r.o. M.R.Štefánika 3230/72, 962 12  Detva 22.10.2015

• neefektívne a neúčelné vynaloženie finančných 

prostriedkov v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

Zoznam žiadateľov v mesiaci 10/2015

Zoznam žiadateľov v mesiaci 7/2015


