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Komentár k rozpočtu na rok 2012. 

 
V roku 2008 dostala Zoologická záhrada od mesta do správy majetku budovu bývalej 

reštaurácie Sad. Na mestskom zastupiteľstve bolo schválené využitie tejto budovy na zriadenie 
cukrárne, reštaurácie, ZOO shopu, zasadacej miestnosti (s možnosťou využitia aj na vzdelávanie) 
a kancelárskych priestorov. Hneď po schválení bola vypracovaná projektová dokumentácia a 
bolo vydané stavebné povolenie. Z dôvodu finančnej krízy boli všetky práce na budove 
pozastavené. 

 
Budova z roka na rok rapídne chátrala, preto sme navrhli jej obnovu začiatkom tohto 

roku. Na mestskom zastupiteľstve boli schválené v rámci 2. zmeny kapitálové prostriedky na 
prestavbu časti budovy v celkovej sume 25 000 €. Z tejto sumy sme využili celkom 24 779,58 € 
a vytvorili sme priestor na zriadenie cukrárne, kancelárskych priestorov a ZOO shopu.  

 
V ďalšej etape v roku 2012 plánujeme pokračovať v obnove tejto budovy. Dokončíme 

práce na ZOO shope, začneme s prestavbou kuchyne na zasadaciu miestnosť (tak ako to bolo 
schválené). Nakoľko v roku 2009 bolo v blízkosti Madaras parku vybudované obchodné centrum 
s reštauračným zariadením, budeme žiadať v stavebnom konaní zmenu účelu využitia časti tejto 
budovy na terária a akvária s celoročnou prevádzkou. Táto zmena bola prednesená na kolégiu 
primátora a schválená. Kapitálové náklady navrhujeme hradiť z vlastných príjmov podľa tohto 
plánu: 

 
 Elektrifikácia 9 900 € 
 Plynofikácia 5 000 € 
 Kúrenárske práce 5 000 € 
 Vodoinštalačné práce 2 500 € 
 Výmena okien, dvier 3 500 € 
 Sadrokartónové práce 1 700 € 
 Nákup dreva 1 300 € 
 Nákup skiel do terárií a akvárií 5 500 € 

Ostatné práce a vybavenie 14 550 € 
Spolu: 48 950 € 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 30. 11. 2011 
Predkladá: Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka ZOO                                              

                                                                                            


