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Kód uznesenia: 6.1.2  

 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

 

schvaľuje 

 

dotáciu v sume 40 000,00 Eur Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislava-Petržalka I. 

na projekt Rekonštrukcie Kaplnky Sv. Kríža.  

  



Dôvodová správa 

 
Rímskokatolícka cirkev je vlastníkom Kaplnky Sv. Kríža, ktorá sa v časti Starý háj v 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, nachádza od roku 1809. Dnes je nielen pútnickým miestom, 

ale aj pamätihodnosťou evidovanou mestskou časťou a hlavným mestom v Celomestskom 

zozname pamätihodností Bratislavy. Pozemok, na ktorom kaplnka stojí patrí hlavnému mestu, 

ktoré ho dáva rímskokatolíckej cirkvi do nájmu. Na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

bola doručená predložená žiadosť rímskokatolíckej cirkvi o dotáciu na rekonštrukciu kaplnky 

ako súčasť vytvorenia projektu sanktuária.  

Cieľom rekonštrukcie kaplnky je zachovanie tohto kultúrneho a sakrálneho objektu ako 

kultúrneho dedičstva aj pre ďalšie generácie Bratislavčanov a následne aj úprava 

bezprostredného okolia kaplnky tak, aby sa stalo atraktívnym miestom nielen pre obyvateľov 

mesta, ale aj pre jeho návštevníkov, a zároveň aj pre konanie menších liturgických podujatí, či 

priestoru pre oddych.  

Predpokladaná suma celého projektu vytvorenia sanktuária je 100 0000 eur, pričom žiadosť 

o dotáciu na rekonštrukciu Kaplnky sv. kríža je v sume 40 000 eur. Projekt rekonštrukcie 

kaplnky je poslaneckou prioritou zahrnutou v schválenom rozpočte hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2022.  

 

  







Výpis zo  zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 

MsZ dňa 04.05.2022  
 

 

 

K bodu 6  

Rôzne  

Rekonštrukcia Kaplnky sv. kríža  

 

Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť dotáciu v sume 40 000 Eur na rekonštrukciu Kaplnky sv. kríža.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 

 

Za správnosť opisu:  

Mgr. Katarína Lukyová, v. r.   Ing. Matej Vagač, v. r.   

tajomníčka komisie   predseda komisie  

 

 

 


