
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

U z n e s e n i e 
z pokračovania XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  
zo dňa 17. júna 2022       číslo: 1056 

 
 

Zmena zriaďovacej listiny Zoologická záhrada Košice  
Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany 

 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje 
 
novú zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Košice, Ulica 
k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany, IČO: 00083089 podľa Prílohy 
k uzneseniu. 
 
 
 
 
 
  Ing. Jaroslav Polaček 
  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 27.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 
 
 
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 



Príloha k uzneseniu  
 
 

Zriaďovacia listina 
príspevkovej organizácie  

Zoologická záhrada Košice 
 

Mesto Košice súlade s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu. 
 
 

Čl. I 
Identifikácia príspevkovej organizácie 

 
Zriaďovateľ:  Mesto Košice 
 IČO: 00691135  
 Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  
 zastúpená Ing. Jaroslavom Polačekom primátorom mesta Košice  
 
Názov organizácie:  Zoologická záhrada Košice 
Identifikačné číslo:  00083089 
Sídlo:   Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany 
Dátum zriadenia:  dňa 8.2.1991 (uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 3 

zo dňa 8.2.1991) 
(ďalej len „príspevková organizácia“)  

 
 

Čl. II 
Predmet činnosti 

 
1. Základný účel a predmet činnosti príspevkovej organizácie: 

a) plnenie úloh na úseku kultúrno-výchovnej, chovateľskej, výskumnej a poradenskej 
činnosti v oblasti ochrany prírody, zoológie a príbuzných prírodných vied,  hlavne 
chovom a prezentáciou živých zvierat a rastlín, ako  aj živého karpatského biómu 
v areáli zoologickej záhrady, 

b) ochrana a rozvoj domácej a cudzokrajnej fauny a flóry, 
c) chov a rozmnožovanie zvierat, za aktívneho plnenia welfare a enrichment (obohatenie 

činnosti zvierat a obohatenie výbehov a ustajnenia špecifickými doplnkami), 
d) prijímanie zvierat od občanov, po splnení zooveterinárnych a legislatívnych 

podmienok a v úzkej súčinnosti s orgánmi ochrany prírody a krajiny, 
e) spolupráca o Štátnou ochranou prírody, Slovenskou inšpekciu ochrany prírody  

a krajiny na ďalšom rozvoji fauny a flóry v SR, 
f) zúčastňovanie sa na výskume zameranom na ochranu druhov, odborných školeniach  

a tréningoch venovaných rozvoju skúseností a zručností potrebných na zachovanie 
druhu, na výmene informácií vo vzťahu k ochrane druhov živočíchov alebo na chove 
v ľudskej opatere chránených živočíchov, na ich odborne zaistenej reintrodukcii alebo  
repatriácii do voľnej prírody s cieľom uchovať biologickú rozmanitosť podľa § 44 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
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g) uskutočňovanie výchovy verejnosti k ochrane prírody a biologickej rozmanitosti,  
a to najmä poskytovaním informácií o vystavených druhoch, ich prirodzenom 
prostredí a úlohe v ekosystémoch, 

h) držba živočíchov v podmienkach, ktoré uspokojujú ich biologické, fyziologické  
a etologické potreby a vytvárajú predpoklady na ďalšie zachovanie druhu, a to najmä 
vytvorením druhovo špecifických chovných podmienok a priestorov s druhovo 
špecifickým obohatením, 

i) zabezpečovanie programu preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti  
a podávania potravy pre držané živočíchy, 

j) vedenie evidencie o držaných chránených živočíchoch podľa § 41 zákona  
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

k)  zabezpečovanie expozícií a špecializovaných kultúrno-výchovných foriem o živote 
pôvodnej a cudzokrajnej fauny a flóry za účelom popularizácie zoológie a príbuzných 
prírodných vied, 

l) vydávanie informačných, populárno-náučných a propagačných materiálov súvisiacich 
s predmetom činnosti zoologickej záhrady, 

m) zabezpečovanie lektorských, odborných  a iných služieb súvisiacich s predmetom 
činnosti zoologickej záhrady, 

n) poskytovania poradenstva školám, záujmovým organizáciám, združeniam  
aj jednotlivcom, vrátane tematických exkurzií, 

o) organizovanie samostatnej odbornej a záujmovej činnosti detí a mládeže, 
p) organizovanie prímestských táborov a ďalších zážitkových programov pre laickú 

i odbornú verejnosť (vrátane špeciálnych vzdelávacích programov), 
q) účasť na výskume prospešnom pre ochranu živočíšnych druhov alebo školeniach 

v odbore a v ochranárskej spôsobilosti a výmeny informácií vo vzťahu k ochrane 
živočíšnych druhov.  

r) chov ohrozených alebo vzácnych druhov živočíchov v ľudskej opatere s cieľom 
uchovania biologickej rozmanitosti (diverzity) mimo ich pôvodné stanovištia alebo v 
ich prirodzenom prostredí, 

s)  účasť na odborne zaistenom znovu prinavrátení druhov voľne žijúcich živočíchov  
do ich pôvodných areálov výskytu (repatriácia),  

t) spolupráca s národnými a medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti 
starostlivosti o životné  prostredie  a ochranu prírody a aktívne zapojenie sa do 
činnosti týchto organizácií prostredníctvom členstva a podpory platením členského 
príspevku v súlade s legislatívou; v prípade potreby spolupráca aj s ďalšími 
zariadeniami, ktoré zoologická záhrada pre svoju prevádzku a zabezpečenie predmetu 
činnosti potrebuje, 

u) starostlivosť o zalesnenú účelovú plochu v areáli v zoologickej záhrady,  
v) poskytovanie komplexných služieb v rámci rekreačno-oddychovej činnosti, 
w) vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi, 
x) spracovávanie drevnej hmoty a reziva a ich predaj, 
y) zabezpečovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie a realizovanie prác 

vyplývajúcich z funkcie investora, investorského dozoru a budúceho užívateľa 
v plnom rozsahu, vykonávanie stavebného dozoru a celej investičnej výstavby v areáli 
zoologickej záhrady. 

 
2. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie: 
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a) predaj rýchleho občerstvenia, sladkostí, slaného pečiva, mraziarenských výrobkov, 
tabakových výrobkov, balených nápojov, 

b) predaj upomienkových predmetov, suvenírov, pohľadníc, plagátov a iných tovarov, 
c) predaj zvierat z odchovu v zoologickej záhrade, 
d) predaj rastlín,  maštaľnej mrvy a kompostu z vlastnej produkcie,  
e) ťažba a predaj drevnej hmoty, v tom konároviny a haluzoviny triedy neštandard 

a štandard, 
f) reštauračná a pohostinská činnosť- poskytovanie jedál a pohostenia vo vlastnom 

zariadení (reštaurácia zoologickej záhrady, zooshop) a v prenajatých zariadeniach 
(stánky, bufety a pod.),  

g) reklamná činnosť,  marketing,  mediálne zastupovanie, organizovanie eventov,  
h) prenájom poľnohospodárskej techniky s obsluhujúcim personálom, 
i) prenájom dopravných zariadení na prepravu zvierat s obsluhujúcim personálom, 
j) sprostredkovanie predaja, obchodu a služieb, služby inde nezaradené, 
k) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 
l) nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami,  
m) ubytovacie služby,  
n) prenájom parkovacích plôch a prevádzkovanie parkovísk, 
o) prenájom zverených nebytových priestorov,  
p) zasielateľstvo a zastupovanie v colnom konaní, (pre vysvetlenie jedná sa o dovážanie 

a vyvážanie preclievaných zvierat), 
q) prenájom služobného bytu na dobu určitú maximálne jedného roka  (bytová jednotka 

v Administratívnej budove zoologickej záhrady),  
r) prevádzkovanie chovnej stanice v nadväznosti na rozhodnutie štátnej správy SR. 

 
 

Čl. III 
Forma hospodárenia 

 
1. Zoologická záhrada Košice je príspevkovou organizáciou mesta Košice, ktorá je zapojená 

na rozpočet mesta Košice príspevkom. Hospodárenie príspevkovej organizácie sa riadi 
zákonom č. 523/2004 Z. z.. 

 

2. Príspevková organizácia môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej 
činnosti v zmysle zákona  č. 523/2004 Z. z. so súhlasom zriaďovateľa a v rozsahu 
uvedenom v tejto zriaďovacej listine. 

 

3. Príspevková organizácia môže využívať doplnkové formy financovania zo štátneho 
rozpočtu, grantových schém, fondov EÚ a pod.. 

 
 

Čl. IV 
Štatutárny orgán 

 
1. Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora 

vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. 
 

2. Riaditeľ je oprávnený konať v mene príspevkovej organizácie vo všetkých veciach, 
týkajúcich sa jej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade 
s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
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3. Riaditeľ riadi príspevkovú organizáciu a zodpovedá za jej činnosť a hospodárenie 
zriaďovateľovi. Postup pri zabezpečovaní činnosti príspevkovej organizácie vydaný 
zriaďovateľom, ktorý je pre organizáciu záväzný, podrobnejšie upravuje pravidlá 
pri schvaľovaní a predkladaní žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu 
zriaďovateľa v prípade právnych úkonov, transakcií, výdavkov a iných postupov 
organizácie. 

 

4. Vnútorné organizačné vzťahy v príspevkovej organizácii upravuje organizačný poriadok, 
ktorý vydá riaditeľ. 

 
 

Čl. V 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

 
1. Príspevková organizácia hospodári s majetkom vo vlastníctve mesta Košice, ktorý mu bol 

zverený na plnenie predmetu činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám 
vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku. 

 

2. Súpis nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie, ktorý  
bol zverený do správy príspevkovej organizácie ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny,  
je uvedený v prílohe tejto zriaďovacej listiny, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

 
 

Čl. VI 
Určenie doby, na ktorú sa príspevková organizácia zriaďuje 

 

Príspevková organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Touto zriaďovacou listinou sa ruší zriaďovacia listina príspevkovej organizácie vydaná dňa 

8.7.1997 so spätnou platnosťou od 08.02.1991 na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach č. 3 z 8.2.1991 bodu C v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.5.2007, 
dodatku č. 2 zo dňa 11.6.2007, dodatku č. 3 zo dňa 15.10.2008, dodatku č. 4 zo dňa 
15.10.2008, dodatku č. 5 zo dňa 16.6.2009, dodatku č. 6 zo dňa 17.2.2011, dodatku č. 7  
zo dňa 13.12.2012 a dodatku č. 8 zo dňa 22.2.2019. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny je príloha – súpis nehnuteľného majetku 
a hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie (čl. V ods. 2). 
 

3. Táto zriaďovacia listina bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach  
č. ..... zo dňa ................ 
 

4. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa 1.7.2022. 
 
 
 Ing. Jaroslav Polaček 
 primátor mesta Košice 
 

(Poznámka: k zriaďovacej listine bude pripojená príloha – aktuálny súpis majetku k dátumu nadobudnutia 

účinnosti novej zriaďovacej listiny)  


