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                                                                                                                Mestský úrad 
                           Finančné oddelenie 
 Spišská Nová Ves 
 
Zmena investičného plánu na rok 2008 v tis. Sk 
 
Zdroje: 
Rezervný fond príspevkovej organizácie   68 tis. Sk 
Fond reprodukcie príspevkovej organizácie 275 tis. Sk 
Dar z Českej republiky 121 tis. Sk 
Transfer od zriaďovateľa 600 tis. Sk 
Presunom z bežných výdavkov                                                            114 tis. Sk 
S p o l u   z d r o j e                                                                          1 178 tis. Sk 

 
 
Názov akcie                                                        Pôvodný rozpočet     4. zmena    Upravený 
       rozpočet 
Rozšírenie chovného zariadenia pre šimpanza       0                  95                     95 
Vybudovanie maštale pre kopytníky a veľké vtáctvo         126                619                   745 
Vybudovanie čističky odpadových vôd 160                    0                   160 
Výstavba nového chodníka pri ubikácií tigra 57                    0                     57 
Investícia z daru z Českej republiky                                        0                121                   121 
Investičné náklady na rok 2008 celkom                          343                 835                 1 178 
 
Investičné náklady budú pokryté transferom od zriaďovateľa vo výške 600 tis. Sk,  z 
rezervného fondu príspevkovej organizácie vo výške 68 tis. Sk, fondu reprodukcie príspevkovej 
organizácie vo výške 275 tis. Sk a darom z Českej republiky vo výške 121 tis. Sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Komentár k zmene plánu 
nákladov a výnosov na rok 2008 

 
      V roku 2008 počasie prialo našej Zoologickej záhrade, s čím súvisel väčší počet 
návštevníkov, vyššie výnosy z tržieb z predaja služieb a z predaja propagačného materiálu. 
Prínosom a veľkou pomocou pre Zoologickú záhradu boli vo veľkej miere sponzori a adoptívni 
rodičia. Vďaka nim máme celkový nárast výnosov oproti pôvodnému plánu o 131 tis. Sk. 
V zmene prevádzkových dotácií je zahrnutých 72 tis. Sk určených na vyplatenie miezd pre 
brigádnikov na práce spojené s odstraňovaním škôd po povodni a 284 tis. Sk určených na 
opravu oplotenia chovného zariadenia pre tigra ussurijského poškodeného povodňou  
(schválené na Mestskom zastupiteľstve dňa 16. 9. 2008).   
 
     Zmena plánu nákladov sa týka účtov: 
501 Spotreba materiálu (nákup a deponácia viacerých druhov zvierat si vyžiadala zvýšené 
       náklady na výstavbu rôznych prístreškov, úpravu vonkajších chovných zariadení, zvýšené 
       náklady na krmivo a stelivo a samotný nákup zvierat) 
511 Opravy a udržiavanie motorových vozidiel  
511 Údržba budov (284 tis. Sk je určených na odstránenie škôd na chovnom zariadení pre  
       tigra ussurijského spôsobených povodňou a 88 tis. Sk použijeme na ďalšie opravy ubikácií) 
527 Zákonné sociálne náklady (stravovanie upravené podľa očakávanej skutočnosti) 
 
 
     Účty 521, 524, 525 a 527 (SF) sú navýšené o sumu 72 tis. Sk určených na vyplatenie miezd 
pre brigádnikov na práce spojené s odstraňovaním škôd po povodni a upravené podľa 
predpokladanej skutočnosti.  
         

 
 

Vypracovala: Ing. Jana Dzuriková 

  
V Spišskej Novej Vsi, dňa 2. 12.  2008 
 
 
 
 
                Ing. Jana Dzuriková 
                    riaditeľka ZOO 


