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Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
vyslovuje podporu petícii „Zachráňme rusovský kaštieľ“ zverejnenej na portáli mojapeticia.sk 
dňa 19. 04. 2021.  
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Dôvodová správa 
 
Dňa 19. apríla 2021 bola spustená petícia „Zachráňme rusovský kaštieľ“ v nasledovnom znení: 
  
Vážený pán predseda vlády Eduard Heger, vážený pán vedúci Úradu vlády Július Jakab, 

vyzývame Vás k urýchlenému konaniu vo veci rekonštrukcie rusovského kaštieľa a 
priľahlého parku.  

Rusovský kaštieľ je unikátna historická pamiatka nadnárodného významu. Veríme, že nie je 
potrebné zdôrazňovať, že si zaslúži nielen ochranu pre jej zachovanie, ale aj využitie v 
prospech verejnosti. 

Napriek tomu musíme konštatovať, že rusovský kaštieľ chátra. Chátra bez ohľadu na to, 
ktorá vládna garnitúra je pri moci. Každá vláda sa príde na kaštieľ pozrieť, pokýve hlavami a 
skonštatuje, že niečo treba robiť. Každá vláda predstaví plány, len aby potom skonštatovala, že 
táto pamiatka nie je prioritou a že práve teraz na ňu nie sú peniaze. Neustále odsúvanie 
rekonštrukcie kaštieľa však iba zhoršuje jeho stav a zvyšuje cenu, ktorú budeme za jeho 
záchranu musieť všetci zaplatiť v budúcnosti.  

Vážení pán predseda vlády a vedúci Úradu vlády, rusovský kaštieľ je od roku 1995 v správe 
Správy zariadení Úradu vlády. Podporujeme využitie areálu Rusovského kaštieľa podľa 
platného uznesenia vlády. Je však Vašou zodpovednosťou pristúpiť bez ďalšieho 
zdržovania k reálnym krokom na jeho rekonštrukciu, ktorú vláda deklarovala.  

Žiadame Vás preto o urýchlené ukončenie verejného obstarávania na všetky etapy 
rekonštrukcie kaštieľa, priľahlého parku a budovy čeľadníka.  

Zároveň Vás žiadame o pokračovanie v revitalizácii parku okolo kaštieľa v Rusovciach podľa 
aktuálneho projektu, a to tak, aby nezostalo iba pri výrube chorých stromov. Taktiež žiadame o 
vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov, potrebných na rekonštrukciu kaštieľa, 
aby po ukončení verejného obstarávania mohli práce prebiehať bez zbytočných prieťahov. 

Keďže nám osud rusovského kaštieľa nie je ľahostajný, dovoľujeme si navrhnúť miestnemu 
zastupiteľstvu uznesenie, ktorým by táto petícia získala aj oficiálnu podporu Mestskej časti 
Bratislava-Rusovce. Mestská časť tak získa pozíciu, v rámci ktorej bude môcť osloviť aj ďalšie 
mestské časti so žiadosťou o  podporu petície a bude sa môcť oficiálne ako jej podporovateľ 
zúčastniť ďalších rokovaní s Úradom vlády SR ako vlastníkom kaštieľa v tejto veci. 
 
Petícia je zverejnená na portáli MojaPeticia.sk, ktorý spravuje občianske združenie VIA IURIS. 
 
 
Spracovala:  
Mgr. Martina Zuberská, prednostka 
03. 05. 2021 


