
 

 

Dôvodová správa 

 

 Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava, so sídlom: 

Mlynská dolina 6079/1A, 842 27 Bratislava, IČO: 00 179 710 (ďalej len „ZOO Bratislava“ alebo 

„organizácia“) bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 725/2009 zo dňa 02.07.2009. 

 

 ZOO Bratislava má záujem o rozšírenie svojej činnosti o podnikanie v oblasti gastronómie. 

Na základe uvedeného požiadala hlavné mesto SR Bratislavu ako svojho zriaďovateľa o doplnenie 

nasledovného predmetu činnosti do Zriaďovacej listiny organizácie: 

 

  - pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo 

prevádzkových priestorov. 

 

 V zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené „zriaďovať, zrušovať a kontrolovať 

rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich 

vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby 

a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov ako aj schvaľovať 

majetkovú účasť obce v právnickej osobe.“  

 

Na základe vyššie uvedeného sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy na schválenie návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine ZOO Bratislava. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 274/2022 zo dňa 10. 02. 

2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dodatok č. 2 
 

schválený uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
č.xxx/2022 dňa xx.xx.2022 k 

 
Zriaďovacej listine 

schválenej uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 
725/2009  dňa 02.07.2009, 

 
 
podľa § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6a ods. 2 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb, o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 
535/2008 Z. z. a §44 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

Čl. 1 
Identifikácia organizácie 

 
Názov  organizácie:   Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov: ZOO Bratislava 
Zriaďovateľ:                            Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
                                                 Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
Sídlo organizácie:                 Mlynská dolina  842 27 Bratislava 4 

Identifikačné číslo:         00 179 710 
Forma hospodárenia:     príspevková organizácia 
Dátum zriadenia:            1. júla 1959 
 
 
 

1. Týmto Dodatkom č. 2 k Zriaďovacej listine sa rozširuje ods. 2  Článku VII „Podnikateľská 
činnosť“ o písmeno l s týmto textom: 
l) pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo 

               prevádzkových priestorov.  
 

2. Ostatné články Zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené. 
 
 
 
 
 
                                                                               Ing. arch. Matúš Vallo 
                                                                                       primátor 

 

 
 

 


