	
  

Chronológia udalostí súvisiacich so žiadosťou Veľvyslanectva USA na Slovensku
o predĺženie zmluvy o prenájme pozemkov v okolí budovy ambasády
! február 2005: Podpísaná zmluva o prenájme pozemkov v okolí ambasády
23. 2. 2005 podpísali hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Saré Mesto a Spojené štáty americké
zmluvu o prenájme pozemkov. Účelom nájmu bolo vytvorenie tzv. bezpečnostnej zóny a vybudovanie
ochranného oplotenia pre veľvyslanectvo. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 15. februára 2015.

! júl 2013: Veľvyslanectvo USA žiada hlavné mesto o predĺženie zmluvy o desať rokov
s dvoma opciami na ďalších desať rokov
10. 7. 2013 sa Veľvyslanectvo USA na Slovensku obrátilo listom na Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy s uvedenou žiadosťou. Schválenie žiadosti by znamenalo predĺženie nájmu s celkovým
trvaním do 14. 2. 2045.

! september 2013: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vydáva nesúhlasné stanovisko
11. 9. 2013 mestská časť Bratislava - Staré Mesto vydala nesúhlasné stanovisko s uvedeným predĺžením.
Výhrady boli tlmočené zástupcom veľvyslanectva. Začali rokovania s ambasádou s cieľom hľadať
obojstranne prijateľný konsenzus.

! január 2014: Veľvyslanectvo USA žiada hlavné mesto o predĺženie zmluvy o prenájme
pozemkov iba o 18 mesiacov
Veľvyslanectvo prehodnotilo svoju pôvodnú žiadosť a dňa 14. 1. 2014 sa obrátilo na Magistrát so
žiadosťou o predĺženie zmluvy o 18 mesiacov, do 15. 8. 2016. Návrh na schválenie predĺženia zmluvy
bol predložený na marcové zasadnutie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

! marec 2014: Návrh na predĺženie zmluvy nie je zaradené do programu zastupiteľstva
27. 3. 2014 sa malo o predĺžení zmluvy rokovať na Mestskom zastupiteľstve. Do programu zasadnutia sa
tento bod nakoniec nedostal kvôli nezhode poslancov o hlasovaní.

! apríl 2014: Koná sa diskusia poslancov mesta s Theodorom Sedgwickom, veľvyslancom
USA na Slovensku
29. 4. 2014 sa z iniciatívy primátora Bratislavy Milana Ftáčnika konala diskusia mestských poslancov so
zástupcami ambasády. Za americkú stranu sa na nej zúčastnili veľvyslanec USA Theodor Sedgwick,
hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrád a Pavol Sýkorčin, vedúci služobného úradu ministerstva
zahraničných vecí. Hlavnou témou diskusie bolo, či mesto Bratislava predĺži ambasáde zmluvu o
prenájme pozemkov na Hviezdoslavovom námestí a za akých podmienok. Počas diskusie veľvyslanec
prisľúbil uskutočniť viacero opatrení na skrášlenie okolia ambasády.

! máj 2014: Predĺženie zmluvy o prenájme pozemkov je schválené
22. 5. 2014 Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na predĺženie uvedenej zmluvy. Martin Borguľa ako
jediný poslanec hlasoval proti. Predĺženie zmluvy okrem iného znamená, že plot okolo americkej
ambasády naďalej zostáva súčasťou námestia. Predĺženie bolo podmienené niekoľkými krokmi, ktoré
mala ambasáda uskutočniť.

! júl 2014: Poslanec Martin Borguľa posiela veľvyslancovi USA otvorený list
14. 7. 2014 poslal Martin Borguľa Theodorovi Sedgwickovi otvorený list, v ktorom ho vyzval, aby splnil
sľuby, ktoré dal a podmienky, ku ktorým ambasádu zaväzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva.
Veľvyslanectvo na list neodpovedalo.

