
1. 2. 3. 4.

P.č. PO / Názov subjektu PO / Sídlo Dátum schválenia

1.
Dom sociálnych služieb pre deti                                    

a dospelých Pastuchov
Pastuchov 25.5.2016

1. 2. 3. 4.

P.č. PO / Názov subjektu PO / Sídlo Dátum schválenia

1. MEDIPA, s.r.o., Piešťany 25.5.2016

1. 2. 3. 4.

P.č. PO / Názov subjektu PO / Miesto podnikania Dátum schválenia

1. Ing. Ján Putek Veľké Orvište 30.5.2016

2. Veronika Beňová Sokolovce 30.5.2016

1. 2. 3. 4.

P.č. PO / Názov subjektu PO / Sídlo Dátum schválenia

1. Vojtech Dekan, s.r.o., Ostrov 27.5.2016

2. ÚČTOVNÍCTVO PN s.r.o., Piešťany 27.5.2016

Zoznam schválených 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 Piešťany v mesiaci máj  2016.

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54, ods. 1 písm. a)   NP 

"Úspešne na trhu práce" Aktivita č. 2 - príspevok na podporu vytvárania pracovných miest 

prostredníctvom samozamestnania, 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 máj 2016.

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle  § 54, ods. 1 písm. a)                                                                                   

NP "Praxou k zamestnaniu"  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 máj  2016.

Zoznam žiadateľov

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 54,  ods. 1 písm. a) zákona č. 

5/2004  NP "Úspešne na trhu práce" Aktivita č. 1 - §51a príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest v prvom pracvidelne platenom zamestnaní,   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 máj 2016.

Zoznam žiadateľov



1. 2. 3. 4.

P.č. PO / Názov subjektu PO / Sídlo Dátum schválenia

1. Obec Ostrov Ostrov 26.5.2016

2. Obec Bašovce Bašovce 26.5.2016

3. Obec Chtelnica Chtelnica 26.5.2016

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle  § 54, ods. 1 písm. a)                                           

NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" 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  máj 2016.

Zoznam žiadateľov


