Mýtna 23, 811 07 Bratislava 1, tel. 02/ 572 045 01, fax 02/ 572 045 99

FORMULÁR RS1/2006

Ročná správa o riešení projektu
za rok 2006
Evidenčné číslo projektu:

51-000805

Názov projektu: Konštiitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so
zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe

Meno zodpovedného riešiteľa: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Organizácia žiadateľa: Ústav štátu a práva SAV

Začiatok riešenia projektu (MM/RR): 5/2006

Koniec riešenia projektu (MM/ RR ): 12/2008

1

Pridelené finančné prostriedky z APVV v roku 2006

2

Prenesené finančné prostriedky z roka 2005

3

Spolu k použitiu v roku 2006 (1+2)

v Sk na 2 des. miesta
1 880 000,00
0,00
,
1 880 000,00

4

Vyčerpané finančné prostriedky do 31.12.2006

1 547 797,30

5

Nevyčerpané finančné prostriedky do 31.12.2006 (3-4)

332 202,70

6

Vrátené finančné prostriedky do štátneho rozpočtu

332 202,70

7

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov z celkových zdrojov vrátane APVV

8

- z toho Mzdy

1 547 797,30
176 000,00

Potvrdzujeme, že údaje uvedené v správe a jej prílohách sú pravdivé a úplné.
Dátum: 23. 1. 2007
Podpis: .........................................
zodpovedný riešiteľ

Podpis a pečiatka: .........................................
štatutárny zástupca

1

Mýtna 23, 811 07 Bratislava 1, tel. 02/ 572 045 01, fax 02/ 572 045 99

Evidenčné číslo projektu:
Časť A - Stav riešenia projektu a upresnenie harmonogramu prác na ďalší rok
Uveďte podľa nasledovnej záväznej osnovy (maximálne 10 strán):
1. Postup prác pri riešení projektu na pracovisku žiadateľa a spoluriešiteľov vzhľadom na
harmonogram riešenia projektu
2. Rozbor priebežných výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele
3. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok
4. Zoznam výstupov a prínosov projektu za sledovaný rok
– uveďte v prílohe, formulár „Vystupy _a _ prinosy _projektu“
Časť B - Zdôvodnenie čerpania finančných prostriedkov z APVV a upresnenie požiadaviek na ďalší rok
Uveďte podľa nasledovnej záväznej osnovy:
1. Uveďte, či bola poskytnutá účelová podpora použitá v súlade so schváleným rozpočtom projektu
2. Dôvody odklonu skutočného čerpania od pôvodne schváleného rozpočtu (napr. v prípade realizácie
iných výdavkov ako boli deklarované v návrhu projektu resp. pri prečerpaní nákladov v jednotlivých
položkách)
3. Zdôvodnenie požadovaných zmien na nasledujúci rok oproti schválenému rozpočtu.

2

