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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

l.? |O© ICQ

Správa z vy'konu administratívnej finančnej kontroly
pred uzatvorením dohody

v zmysle QS] zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o službách zamestnanosti “)
v nadväznosti na zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Správa“)

IDENTIFIKAČNÉÚDAJE OPRÁVNENEJOSOBY

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Sídlo F. Lehára 18, 984 01 Lučenec
IČO 307 945 36
V mene ktorej koná riaditeľ Ing. Zoltán Szabó
(ďalej len „úrad“)

IDENTIFIKAČNÉÚDAJE POVINNEJOSOBY

Povinná osoba/žiadateľ (obchodnémeno)
Rozpočtová organizácia LUKUS
Adresa sídlo
Ulica Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec
IČO
42313902

Evidenčné číslo žiadosti 2019/76834 zo dňa 11.03.2019

Právny nárok na poskytnutie finančných prostriedkov - nie je
CIEĽ ADMINISTRATÍVNEJFINANČNEJKONTROLY

Cieľom administratívnej finančnej kontroly je zabezpečiť dodržanie:
- hospodárnosti. efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami.
- zákona O službách zamestnanosti . národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie,
— podmienok poskytnutia a použitia verejných prostriedkov.

ZÁVER z ADMINISTRATÍVNEJFINANČNEJKONTROLY

Oznamujeme Vám, že vykonaním administratívnej finančnej kontroly žiadosti Oposkytnutie
finančných prostriedkov neboli zistené nedostatky. Predložená žiadosť je v súlade
s ustanoveniami _Sô zákona č. 357/2015 Z. z. O finančnej kontrole a audite aO zmene adoplnení
niektorých zákonov.

Národný projekt Absolventskáprax štartuje zamestnanie
sa realizuje vďakapodpore : Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudskézdroje
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Na základe Vašej žiadosti Vám schvaľujeme príspevok na Absolventská prax štartuje
zamestnanie vzmysle šSl zákona oslužbách zamestnanosti v predpokladanej maximálnej
sume 0 eur na obdobie od 2.4.2019 do 30.9.2019.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody 0 poskytnutí pršíspevku uzatvorenej medzi
úradom a žiadateľom (ďalej len „dohoda“). Ziadateľje povinný do kalendárnych dní od
prevzatia tejto správy dostaviť sa na úrad za účelom uzatvorenia dohody. Po uplynutí tejto lehoty
sa žiadosť stáva bezpredmetnou.

Správa je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom jeden dostane úrad ajeden žiadateľ.

Správu vyhotovil:
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Zuzana Zvarová
Dňa:

_

Ž '_ 'V' - "
v 5 Podpis: Čj

Správu overil:
Meno a priezvisko nadriadeného zamestnanca: Ing. Monika Molnárová '
Dňa:

_
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Podpis: MI
Správu schválil:
Meno a priezvisko riaditeľa úradu: Ing. Zoltán Szabó

Dňa: 7 1 1
. .] \ .' . L

umu puk,», suuáiuyuh vau a Ivdnry
Lučenec

Odtlačok pečiatky úradu F. Lchám 18, 91-14 01 LUČENEC
_ 119

lng. František Václavík //Á
Podpis riaditeľa úradu: ...........................................................A

' A/i

Národný projekt Absolventskáprax štartuje zamestnanie
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