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Jeho Excelencia 
Adam Sterling, veľvyslanec USA v SR      
                                   Bratislava, 16. 8. 2017 
 
VEC: Otvorený list Veľvyslancovi USA v Slovenskej republike 
 
Vážený pán veľvyslanec, 
 
včera, 15. augusta 2017, uplynul presne rok, odkedy Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike nemá 
uzatvorenú právoplatnú nájomnú zmluvu k pozemkom pred budovou Vašej ambasády na 
Hviezdoslavovom námestí. Znamená to, že veľvyslanectvo nemá k uvedeným pozemkom právny vzťah 
a nelegálne zaberá verejné priestranstvo námestia, ktoré by malo byť prístupné širokej verejnosti. 
Nelegálnym a esteticky poškodzujúcim námestie je aj železný plot, ktorý na týchto pozemkoch stojí. 
 
Vážený pán veľvyslanec, od augusta minulého roka ste sa opakovane pokúšali o schválenie zmluvy 
o prenájme pozemkov Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Bratislavy. Poslanci mesta však  
opakovane túto zmluvu neschválili, čím dali jasne najavo, že si neželajú ďalšie zotrvanie 
železného oplotenia priamo uprostred Hviezdoslavovho námestia, ktoré je navštevované 
domácimi aj zahraničnými návštevníkmi Bratislavy a malo by byť pýchou, nie hanbou nášho 
hlavného mesta.  
 
Stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v tomto roku vydal oficiálne vyjadrenie, podľa 
ktorého v jeho archívoch nebolo nájdené právoplatné stavebné rozhodnutie k výstavbe plota. 
Bezpečnostný plot je teda od začiatku svojej existencie nelegálny - ide o čiernu stavbu, ktorá sa 
už viac ako desať rokov nachádza priamo v historickom jadre Bratislavy. Stavebný úrad Vám 
opakovane poskytol lehotu na predloženie dokumentov preukazujúcich Váš vzťah k pozemkom na 
Hviezdoslavovom námestí. Vaša ambasáda nebola do dnešného dňa schopná dokumenty predložiť. 
 
Uvedený stav znamená, že americká ambasáda nielenže zaberá verejné priestranstvo 
v historickom centre mesta bez právoplatnej nájomnej zmluvy, ale aj fakt, že ho zaberá bez toho, 
aby riadne platila daň za užívanie verejného priestranstva. Domnievam sa, že Vaše zastupiteľstvo by 
nemalo byť výnimkou a daň za užívanie verejného priestranstva by malo platiť rovnako ako akákoľvek iná 
osoba či podnikateľský subjekt. Nevyrubená daň za obdobie od 16. 8. 2016 do 16. 8. 2017 
predstavuje sumu 1 687 040 eur. 
 
Vo svetle uvedených skutočností musím konštatovať, že ide zo strany Spojených štátov amerických 
o bezprecedentné nerešpektovanie zákonov Slovenskej republiky. 
 
Vážený pán veľvyslanec, vyzývam Vás týmto, aby Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike 
urýchlene podniklo opatrenia na ukončenie uvedeného bezprávneho stavu, ktorý trvá už dvanásť 
mesiacov. Žiadam Vás, aby ste navrhli konkrétne kroky, ktoré budú viesť k odstráneniu oplotenia 
pred Vašou budovou. Plot ako nelegálna stavba nemôže byť naďalej súčasťou nášho 
najkrajšieho, promenádneho námestia. Po dlhých rokoch musí námestie opäť získať svoju 
neporušenú tvár a celý priestor námestia musí byť znovu sprístupnený Bratislavčanom 
a návštevníkom nášho hlavného mesta. 
 
S úctou 
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