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Vec
Oznámenie o vybavení petície
Sekcii kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SK ÚV SR") bolo dňa 14.03.2022 doručené
Vaše podanie bez uvedenia dátumu vyhotovenia s označením veci ako „PETÍCIA ZACHRÁŇME RUSOVSKÝ
KAŠTIEĽ". Ako zástupca petičného výboru, ktorý sa pod predmetné podanie podpísal, v doručenom podaní
upozorňujete na súčasný havarijný stav rusovského kaštieľa a priľahlého parku, ktorý je dôsledkom jeho
dlhodobo zanedbanej údržby a starostlivosti.Vzhľadom na vysoké riziko zničenia uvedenej kultúrnej pamiatky,
preto vyzývate predsedu vlády SR a vedúceho ÚV SR k urýchlenému konaniu vo veci rekonštrukcie. V tejto
súvislosti poukazujete na prílohovú časť podania, tvorenú petičnými hárkami vo vyššie uvedenej veci, ktorá
pozostáva zo 199 hárkov v elektronickej podobe a 10 hárkov v listinnej podobe, obsahujúcich príslušné
identifikačné údaje 5 045 osôb, ktoré predmetnú petíciu podporili. V závere podania uvádzate mená,
priezviská a adresy osôb, tvoriacich petičný výbor.
Po posúdení obsahu SK ÚV SR konštatuje, že doručené podanie spolu s jeho prílohovou časťou spÍňa
podmienky uplatnenia petičného práva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb."), pretože obsahuje predmet verejného, alebo iného
spoločného záujmu, ktorým je žiadosť o zabezpečenie konania vo veci rekonštrukcie rusovského kaštieľa
a priľahlého parku. Vami zaslané podanie teda spÍňa podmienky petície majúcej charakter žiadosti, ktorej
spôsob vybavenia upravuje § 5 ods. 6 citovaného zákona. Nakoľko však doručená petícia nespÍňala všetky
stanovené zákonné podmienky z hľadiska jej formálnych náležitostí, SK ÚV SR Vás osobitným listom zo dňa
16.03.2022 vyzvala na ich doplnenie.Konkrétne išlo o doplnenie informácie o osobe na zastupovanie v styku
s orgánom verejnej moci, (ďalej len „zástupca"), tak ako to ustanovuje § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb.,
nakoľko táto informácia nebola uvedená v sprievodnom liste k petícii, ani v žiadnom z desiatich petičných
hárkov, zaslaných ÚV SR v listinnej forme. Po prijatí Vášho doplnenia, doručeného ÚV SR dňa 19. 04. 2022,
odkedy začala plynúť zákonná lehota na vybavenie Vami zaslanej petície a po posúdení obsahu doručenej
dokumentácie doplnenej o chýbajúce náležitosti SK ÚV SR konštatuje, že jeho prílohová dokumentácia spÍňa
podmienky petície podľa zákona č.85/1990 Zb., ktorej vybavenie vzhľadom na jej charakter a smerovanie, je
v pôsobnosti SK ÚV SR.
V procese zberu a posudzovania informácií relevantných pre vybavenie doručenej petície, SK ÚV SR
v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. požiadala generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky
ÚV SR osobitným listom zo dňa 18.03.2022 o súčinnosť pri jej vybavení, spočívajúcej v poskytnutí odborného
stanoviska k predmetu tejto petície a k obsahu v nej definovaných požiadaviek. SK ÚV SR konala takto
s ohľadom na skutočnosť, že do pôsobnosti uvedeného riadiaceho zamestnanca patrí okrem iného aj
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vypracovanie, plánovanie a koordinácia investičných plánov a akcií týkajúcich sa budov v správe ÚV SR,
vrátane ich prevádzky, súčasťou ktorej je aj rusovský kaštieľ.
K Vami zaslanej petícií Vám, na základe obsahu vyžiadaného stanoviska, predkladáme stanovisko
v nasledovných bodoch:
1.Žiadosť na revitalizáciu parku:
Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia NKP Rusovce" bolo vyhlásené v úradnom
vestníku EÚ č.2019/S 248-611559 dňa 24.12.2019 a vo Vestníku č.261/2019 - 27.12.2019, 36026 - MRP dňa
27. 12. 2019 ako Rokovacie konanie so zverejnením na stavebné práce. Súčasťou rekonštrukcie národnej
kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP") Rusovce je aj riešenie krajinno-architektonických úprav parku, ktoré
koncepčne vychádza zo zámeru jeho pamiatkovej úpravy. Všetky riešené plochy zahrnuté v stavbe prejdú
rekonštrukciou a obnovou.Nakoľko proces verejného obstarávania stále prebieha a revitalizácia je obsiahnutá
v prácach, ÚV SR vykonáva iba nevyhnutné udržiavacie práce. Na základe zmluvy o dielo č. 1148/2019 bola
okrem toho vykonaná v roku 2020 - 2021 arboristika parku a areálu kaštieľa Rusovce. V rámci nej sa vykonali
výruby stromov, frézovanie, ošetrovanie stromov a prístrojové testy drevín, odvoz a likvidácia drevnej hmoty
po výruboch a po ošetrovaní a čistenie parku.Celková suma za vykonané práce bola 665 589,84 EUR s DPH.
2.Žiadosť na vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu kaštieľa:
Vláda SR v uznesení č. 399 zo dňa 01. 08. 2012 schválila návrh zámeru na rekonštrukciu kaštieľa
v Rusovciach a priľahlého areálu. V uznesení č. 577 zo dňa 26. 09. 2013 bol vládou SR schválený rozpočet na
rekonštrukciu NKP Rusovce (kaštieľ, park, čeľadník, interiérové vybavenie) vo výške 39,5 mil. eur s DPH.
Financovanie rekonštrukcie kaštieľa malo byť zabezpečené so štátneho rozpočtu.
Uznesením vlády SR č. 339 zo dňa 11.07.2018 k návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie
NKP Rusovce s priľahlým areálom a návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 577 zo dňa 26. 09. 2013 a úlohy
B.2. a úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 399 zo dňa 01. 08. 2012, bol schválený návrh na financovanie
rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu v celkovej hodnote 75 264 173 € bez DPH, pričom vláda
SR uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií zabezpečiť finančné prostriedky na uvedenú rekonštrukciu.
Vážený pán Ing.Róbert Kalmár,
po posúdení obsahu doručenej petície na záchranu kaštieľa v Rusovciach a v nadväznosti na skutočnosti
uvedené v stanovisku sekcie ekonomiky ÚV SR zo dňa 06.04.2022, Vám oznamujeme, že ÚV SR, ako správcovi
rusovského kaštieľa nie je jeho osud ľahostajný. Naopak, zo svojej úrovne vykonáva všetky potrebné úkony,
ktoré vedú k jeho záchrane v zmysle vyššie uvedených uznesení vlády SR, a jeho záujmom je zrekonštruovať
tento historicky výnimočný areál čo najskôr. Každoročne vynakladá desaťtisíce eur na údržbu pamiatky tak,
aby zamedzil jej ďalšiemu chátraniu a znehodnocovaniu.
Týmto oznámením považujeme doručenú petíciu za vybavenú v súlade s § 5 zákona č. 85/1990 Zb.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o jeho obsahu informovali ďalších členov petičného
výboru.
S pozdravom
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