
 
 
 

 
  DODATOK  č. 3  
 

Kód projektu: SK 2009 EIF P1/7 IP 
Názov projektu: Vybudovanie kultúrno-informačného a vzdelávacieho centra Afričanov 

v SR 
 

 
uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „Dodatok č. 3“) 
 

 
Zmluvné strany: 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
IČO:         00151866 
Sídlo:         Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SR 
zastúpené:    Ing. Marcelom Klimekom 
funkcia: vedúci služobného úradu MV SR splnomocnený ministrom vnútra   

SR na základe plnomocenstva pod č.p.: KM-OPVA2-2010/001131 zo 
dňa 6. septembra 2010             

   
(ako „zodpovedný orgán“) 
 
a 
Občianske Združenie Afričanov na Slovensku 
IČO:             30799554 
DIČ:             2022569901 
Sídlo:   Pavla Horova 7, Bratislava 84 108 
Právna forma:  občianske združenie 
zastúpený:  Ing. Ndikuriyo Pamphile, PhD. 
funkcia:        predseda občianskeho združenia 

 
     
(ako „konečný príjemca“) 

 
sa dohodli na tomto dodatku: 

Článok 7 ods. 15 grantovej zmluvy č. SK 2009 EIF P 1/7 IP konečného príjemcu Občianske 
Združenie Afričanov na Slovensku znie nasledovne: „Konečný príjemca je povinný 
predložiť záverečné zúčtovanie všetkých oprávnených výdavkov za celé obdobie 
implementácie Projektu. Záverečné zúčtovanie musí byť doložené záverečnou správou v 
súlade s ustanoveniami článku 8 Zmluvy. Záverečné zúčtovanie musí byť predložené 
najneskôr do 29. júla 2011. V prípade predĺženia doby realizácie Projektu podľa článku 4 
ods. 4 Zmluvy musí byť záverečné zúčtovanie predložené najneskôr posledný deň piateho 
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mesiaca po mesiaci, kedy bola realizácia Projektu ukončená. Na kontrolu záverečného 
zúčtovania sa vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy o žiadostiach o platbu primerane.“  
 
 
Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť grantovej zmluvy č. SK 2009 EIF P 1/7 IP. 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.  

Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, pričom  jedno vyhotovenie obdrží 
zodpovedný orgán, druhé konečný príjemca a  tretie platobná jednotka. 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho 
zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
 

 

 

V Bratislave dňa ......................  V Bratislave dňa ...................... 

 

zodpovedný orgán konečný príjemca 

  
Meno a priezvisko: Ing. Marcel Klimek Meno a priezvisko: Ing. Ndikuriyo Pamphile PhD. 

 

Funkcia:  
vedúci služobného úradu MV SR 
splnomocnený ministrom vnútra   SR na 
základe plnomocenstva pod č.p.: KM-OPVA2-
2010/001131 zo dňa 6. septembra 2010  
 
       

Funkcia:  
predseda občianskeho združenia 
 

Podpis: Podpis: 
 

Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
 
 


