Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy MV SR
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Oddelenie registrácií
Mgr. Dáša Barteková,
Vedúca oddelenia
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Vec: SVS-OVS3-2021/016323-002. Upozornenie a výzva na základe podnetu z dôvodu rozporu
činnosti občianskeho združenia s § 1 ods. 3 písm. b) v spojení s § 4 písm. b) zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov .
Vážená pani Mgr. Barteková, vedúca oddelenia,
po preskúmaní Vašej výzvy, výzvy Registratúry o.z. MVSR bez v.r. podpisu sme došli
k záveru, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sekcia verejnej správy MVSR, Odbor
všeobecnej vnútornej správy, Oddelenie registrácií v roku 2015 riadne a zodpovedne preskúmalo
náš návrh na registráciu občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a tiež
všetky zmeny, ktoré sme dali registrovať v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov. Zmeny a opravy, ktoré požadovalo MVSR sme
zakomponovali a ministerstvo ich po kontrole riadne zaregistrovalo.
1. Registratúra o.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MVSR) sa vo svojej,
rozsiahlo zdôvodnenej výzve na zákaz zabezpečovania finančných prostriedkov okrem
členských príspevkov pre činnosť nášho združenia a zmenu jej názvu oproti právoplatne
registrovaným stanovám stotožnilo s neopodstatnenými a nepravdivými dôvodmi sťažovateľa
„Slovenská komora stavebných inžinierov“ (zvykom len slovne zaužívaná skratka „SKSI“).
Preto nás odd. registratúry MVSR na základe vo Výzve uvedených dôvodov, resp. dôvodov
SKSI, ako registrový úrad občianskych združení v zmysle § 12 ods. 3 zákona o združovaní
občanov upozorňuje, že občianske združenie „Stavebná komora Slovenskej republiky“
vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore s § 1 ods. písm. b) a súčasne s § 4 písm. b) zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov. Odd. registratúry MVSR naše združenie tiež vyzýva na okamžité
upustenie od takejto činnosti, obviňuje združenie z nekalej obchodnej súťaže, požaduje aby
naše združenie zmenilo názov „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a internetovú
doménu „stavebnakomora.sk“ na iné názvy a aby združenie upustilo od vyjadrovania sa
v médiách ku stavebníctvu...
V závere odd. registratúry MVSR sa bez uvedenia jediného relevantného dôkazu nášmu
združeniu vyhráža, že ak združenie bude v tejto činnosti pokračovať a zmeny nevykoná,
ministerstvo naše združenie rozpustí.

Naše stanovisko:
a) Naše združenie nevykonáva a nikdy nevykonávalo podnikateľskú činnosť. Žiadny zákon
a tiež naše platné MVSR registrované stanovy neprikazujú zabezpečovať finančné
prostriedky na prevádzku združenia len z jedného zdroja členských príspevkov.
b) Podľa zákona č. 83/1990 Zb. financovanie združení môže byť rôznymi spôsobmi
a druhmi zdrojov! Ani jeden spôsob a druh financovania nie je zákonom a platnými
stanovami prikázaný za prioritný, alebo dominantný!
c) Žiadny zákon Slovenskej republiky neurčuje a tiež naše platné stanovy, že naše
združenie môže svoju činnosť financovať len z členských príspevkov, ku čomu nás
svojou výzvou odd. registratúry MVSR teraz pod nátlakom rozpustenia a bez
právnej pory núti!
d) Nie je zrejmé z čoho a na základe akého zákona, že občianske združenie nemôže mať
iný príjem, ako príjem z členského. V zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov také
ustanovenie neexituje!
e) Naše združenie vykonáva svoju riadnu činnosť v súlade s § 3 „Predmet činnosti a ciele
komory“ ods.15; 16; 19; 21; a § 49. „Finančné prostriedky a hospodárenie“ ods.3.
v súlade so všetkými aktualizovanými a platnými stanovami nie raz kontrolovanými
a registrovanými MVSR! Na základe uvedeného to znamená, že naše združenie
vykonáva svoju činnosť v súlade s platnými stanovami, ktoré od r. 2015 prešli nie jednou
kontrolou MVSR a zákonom č. 83/1990 Zb.!
f) Samotná činnosť nášho združenia a jeho financovanie na základe anonymného podania
s veľmi podobným obsahom a slovosledom, ako je podané oznámenie-sťažnosť Slovenskej
komory stavebných inžinierov boli kriminálnou políciou v Nitre vyšetrované od februára
2020. Vyšetrovaním neboli zistené porušenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník a ani zákona č. 187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a ukončené bolo bez trestného obvinenia združenia
a jeho zástupcov.
g) Všetku odbornú činnosť aktívni členovia vykonávame bez nároku na odmenu vo svojom
voľnom čase, alebo v rámci času tráveného na dôchodku. Odmenu za služby nášho
združenia máme upravenú a schválenú prezídiom združenia v súlade s platnými predpismi
v SR, našimi platnými stanovami a súhlasom osôb, ktorým prípadnú platenú službu
poskytneme. Z nadobudnutých fakturovaných odmien – príjmov za služby združenia sa
hradia len nevyhnutné režijné náklady, technické, pracovné a ochranné pomôcky potrebné
pre pomoc občanom, organizáciám, úradom na vlastnú činnosť.
h) Naše združenie nezamestnáva a nijakým spôsobom od vzniku r. 2015 nezamestnávalo ani
jedného občana a nezabezpečuje pre nikoho výkon určitých povolaní v zmysle zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov, z ktorého bez dôkazu Registratúra o.z. MVSR naše
združenie obviňuje a prečo sa nám vyhráža rozpustením! Každý, z člnov a sympatizantov,

i) kto poskytol svoje schopnosti, vedomosti a odbornosť v rámci pomoci a služieb verejnosti
bez rozdielu, poskytol ich bez nároku na odmenu!
j) Výkon určitých činností a peňažná úhrada za ne bola vykonaná len firmám a organizáciám,
ktoré združenie muselo požiadať o vykonanie nejakej špeciálnej činnosti, na ktoré
združenie nemá technické zariadenia a oprávnenia na ich vykonanie - napr. skúška vlastností materiálu v skúšobni TSUS n.o., mikologické vyšetrenie vzoriek plesní z bytov po
zateplení a z novostavieb vykonala SZÚ Bratislava a pod. Takáto činnosť nie je
občianskemu združeniu žiadnym zákonom zakázaná a je v súlade s platnými stanovami
registrovanými MVSR !
2. Odd. registratúry MVSR s jeho sťažovateľ SKSI obviňuje naše združenie z „nekalej súťaže“
podľa obchodného zákona č. 513/1991 Zb. pretože riadne registrovaný názov nášho
združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“ má údajnú slovnú a obsahovú rovnosť
názvu a činnosť s názvom „Slovenská komora stavebných inžinierov“ aj s jej činnosťou,
Naše stanovisko:
a) Názov „Slovenská komora stavebných inžinierov“ a „Stavebná komora Slovenskej
republiky“ v zmysle oddielu III. § 9. a §10 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
nemá žiadne spoločné znaky názvu – pomenovanie obchodných spoločností, alebo
podnikajúcich fyzických osôb, ktorých podnikanie tento zákon upravuje. Nie je ani
lingvistická a gramatická, písomná a slovná podobnosť.
b) Odd. registratúry MVSR neuviedla na akom právnom základe rieši v zmysle zákona č.
513/1991 Zb. údajnú, resp. neexistujúcu podobnosť názvov dvoch občianskych združení.
c) Odd. registratúry MVSR neuvádza na základe akého ustanovenia v zákone č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov požaduje zmenu názvu nášho združenia. V predmetnom zákone
neexituje ustanovenie, ktoré predpisuje aké názvy občianskych združení sa môžu
používať a aké nie. Nie je ani o názvosloví v tomto zákone predpísaná metodika!
d) Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v § č. 5. ods. (1) jasne ustanovuje, že cit.: „Zneužívanie dominantného postavenia
na relevantnom trhu je zakázané“ a ods. (3) písm. b) cit.: „obmedzenie výroby, odbytu
alebo technického vývoja tovaru na úkor spotrebiteľov,“ a písm. c) uplatňovanie
rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo pri porovnateľnom plnení voči jednotlivým
podnikateľom, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži“,
koniec citátu...
Z uvedeného vyplýva, že odd. registratúry MVSR v rozpore so zákonom č. 83/1990 Zb. a
zákonom č. 187/2021 Z. z. presadzuje vznik dominantého postavenia iného stavovského
združenia „Slovenská komora stavebných inžinierov“ ktoré združuje autorizovaných
stavebných inžinierov, teda projektantov, ktorí vyhotovujú projektovú dokumentáciu

stavieb v Slovenskej republike, teda združenie s diametrálne odlišným zameraním,
cieľom a činosťou, ako je naše združenie !
DÁVAME DO POZORNOSTI !
Registratúre MVSR a sťažovateľovi „Slovenskej komore stavebných inžinierov“ neprekáža
v obchodnej súťaži a priživovaní sa na dobrej povesti so skutočnou podobnosťou až zhodou
názvu „Slovenský zväz stavebných inžinierov“ a sídla dvoch združení na ulici Mýtna 29
a internetových domén „sksi.sk“ so „szsi.sk“ !?...
Názov združenia Slovenský zväz stavebných inžinierov je skutočne lingvisticky, slovne
a obsahovo príbuzný, až takmer identický a zameniteľný s názvom „Slovenská komora
stavebných inžinierov“.
„Slovenská komora stavebných inžinierov“ nedala sťažnosť na registratúru občianskych
združení MVSR, že Slovenský zväz stavebných inžinierov svojim názvom a činnosťou
ohrozuje jej obchodné záujmy na Slovenskom trhu.
Združenie Slovenský zväz stavebných inžinierov nepodalo sťažnosť na registratúru
občianskych združení MVSR, že Stavebná komora Slovenskej republiky svojim názvom
a činnosťou ohrozuje jej obchodné záujmy na Slovenskom trhu....
Dôkaz o podobnosti až identickej zhode názvov Slovenský zväz stavebných inžinierov :

A

Zdroj: https://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5199
Sídlo tohto zväzu je totožné so sídlom Slovenskej komory stavebných inžinierov!...
3.

Odd. registratúry MVSR s odvolaním sa na sťažovateľa nášmu združeniu vytýka, že sa v
médiách vyjadrujme k problematike stavebníctva, pretože takémuto konaniu je podľa zákona
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
údajne predurčená len „Slovenská komora stavebných inžinierov“.
Naše stanovisko :
a) V zákone č.138/1992 Zb. nie je ani slovo a tiež nie § ustanovenie, ktoré by
monopolizovalo „Slovenskú komoru stavebných inžinierov“ vo vyjadrovaní sa
v médiách ku problematike stavebníctva a osôb v stavebníctve na Slovensku.
b) Odd. registratúry MVSR sa neodvolala na relevantný právny predpis, podľa ktorého
sa občianske združenia a ich predstavitelia môžu alebo nemôžu vyjadrovať
v médiách, alebo odpovedať na otázky médií, ak sú médiami položené.
Problematiku slobody a práva na vyjadrenie upravuje len v Ústavný zákon č. 460/1992
Zb. Ústava Slovenskej republiky v čl. 26 ods. (2) cit.: „Každý má právo vyjadrovať
svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne
vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu atď...
Sme toho názoru, že odd. registratúry MVSR riešením problému Slovenskej komory
stavebných inžinierov vo veci vyjadrovania sa na verejnosti našim združením
a vyžadovaním, aby naše združenie upustilo aj od vyjadrovania sa ku stavebníctvu
v akýchkoľvek médiách a platformách prekračuje rámec svojich zákonných
kompetencií a zasahuje do ústavného práva na slobodné vyjadrovanie, a to aj
v prípade, že naše združenie takéto vyjadrenia dáva na oslovenie médií a nie z vlastnej
inciatívy !
Odd. registratúry MVSR v súbehu ostatných upozornení z údajného porušovania zákonov
pod hrozbou rozpustenia združenia bez odvolania sa na dôkazy a právne predpisy
svojim stanoviskom v predmetnej výzve podporuje vytvoriť monopol vyjadrovania
sa v médiách „Slovenskej komore stavebných inžinierov“ a nášmu združeniu
fakticky zakazuje v médiách sa vyjadrovať!

4.

Odd. registratúry MVSR len nekriticky vzalo za svoje a odvoláva sa na nie prvé tvrdenie
sťažovateľa, že v médiách sa prezident nášho združenia vydával za údajného predsedu
stavebných inžinierov s poukazom na príklad uvedený v sťažnosti, keď uviedla, cit.:

5.

„Ako príklad je možné uviesť spravodajskú reláciu RTVS s názvom Rádiožurnál o 12:00 v
rámci vysielania Rádia Slovensko zo dňa 3. novembra 2018.
a) Sťažovateľ vo svojej sťažnosti však neoznamuje, že RTVS sa asi 2x písomne
predsedovi SKSI ospravedlnila ! Podľa informácie šéfredaktora Nytnausa sa tak stalo
nedopatrením preto, že SKSI nereagovala na žiadosti RTVS o odpovede na
pripravené otázky a až potom sa obrátili na prezidenta nášho združenia ! Doklad
o tomto je na našom webe a určite ho odd. registratúry MVSR poskytne aj RTVS.
Nemôžeme za to, že sa verejnosť a médiá občas na nás obrátia, pričom musíme poukázať
na skutočnosť, že žiadny zákon neupravuje a ani zákon č.138/1992 Zb. nehovorí o
tom, že len sťažovateľ „Slovenská komora stavebných inžinierov“ má monopol na
vyjadrovanie a činnosť o stavebníctve na Slovensku !

5) Odd. registratúry MVSR uvádza, že sťažovateľ vo svojej sťažnosti tvrdí, že cit.: „Pán Ivan
Pauer sa ako prezident občianskeho združenia SKSR k problémom v stavebníctve vyjadroval
aj v dňoch 26. februára 2021, 27. februára 2021 a 2. marca 2021 vo vysielaní správ RTVS,
kde okrem iného uviedol, že stavebná komora nebola prizvaná k rokovaniam ohľadne novely
stavebného zákona, čo uvádza laickú aj odbornú verejnosť do omylu, pretože Slovenská
komora stavebných inžinierov bola podpredsedom vlády Ing. Hollým k rokovaniam ohľadne
novely stavebného zákona prizvaná, a jej zástupcovia sú tiež členmi v pracovných skupinách
k návrhu zákonov v stavebníctve.
Uvedenou činnosťou občianskeho združenia SKSR a jeho prezidentom, p. Ivanom Pauerom,
bola široká verejnosť nesprávne informovaná, a zavádzajúcim spôsobom jej boli predkladané
údajné stanoviská stavebných inžinierov, v mene ktorých p. Ivan Pauer nie je oprávnený sa
vyjadrovať.“ Koniec citátu.
Naše stanovisko:
a) Pán Ivan Pauer, ako prezident občianskeho združenia v dňoch 26. februára 2021, 27.
februára 2021 a 2. marca 2021 vo vysielaní správ RTVS pravdivo povedal, že Stavebná
komora Slovesnkej republiky nebola teraz pozvaná k tvorbe nového stavebného zákona,
pretože naozaj nebola (čo je na tom zavádzajúce?) !
Teraz vzhľadom na výsledok predstaveného zákona s vyše 4000 rekordných pripomienok
sme pánovi Ing. Hollému za to vďační. Odborná aj laická verejnosť veľmi dobre vie, kto je
„Stavebná komora Slovenskej republiky“, a kto je „Slovenská komora stavebných
inžinierov“, kto bude spoluzodpovedný za „nový stavebný zákon“ a na koho a v čom
sa môže obrátiť a tak aj robí!

b) V druhom odstavci predseda SKSI nepravdivo tvrdí, že Ivan Pauer svoje vyjadrenia
predkladal, ako údajné stanoviská stavebných inžinierov... Ivan Pauer v komentári nič
také ani nespomenul, hovoril za seba a združenie, ktoré zastupuje !
RTVS má archív, dá sa vyžiadať záznam so slovami Ivana Pauera. Ak Ivan Pauer niekedy
na verejnosti spomenul niečo o SKSI, tak len, ako o v súčasnosti a historicky významnej
a dôležitej organizácii stavebných inžinierov - projektantov...
Odd. registratúry MVSR v tomto podľa nášho názoru koná nad rámec svojich
zákonných kompetencií.
6.

Odd. registratúry MVSR nášmu združeniu vytýka, že
„stavebnakomora.sk“ nevystihuje, že ide o občianske združenie.

internetová

doména

Naše stanovisko:
a) Pravidlá a zvyklosti sú pre oblasť doménových mien generované predovšetkým národnými
registrátormi spravujúcimi jednotlivé národné domény a na medzinárodnej úrovni sú to
predovšetkým WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) a ICANN spolu s
ďalšími inštitúciami, ktoré sa podieľali na procese reorganizácie správy DNS systému
(Domain Name Services system). Na Slovensku pre národnú doménu „.sk“ je v súčasnosti
registrátorom súkromná obchodná spoločnosť SK-NIC, a.s. so sídlom v Bratislave, ktorá je
národnou doménovou autoritou. Žiadny právny predpis ani v rámci EU nepredpisuje
akýmkoľvek typom domén pri žiadosti o ich registráciu, že musia v doméne identifikovať
a deklarovať aj právnu formu vlastníka domény.
b) Vytýkanie odd. registratúry MVSR, že internetová doména „stavebnakomora.sk“,
nevystihuje, že ide o občianske združenie je iniciatíva a žiadosť Registratúry MVSR bez
akéhokoľvek právneho základu považujeme za nad rámec jej zákonných povinností a
oprávnení, bol by to unikát v EU a vo svete!
7. Odd. registratúry MVSR uvádza, že.cit.: „Z obsahu samotného podnetu, ako aj webovej stránky
občianskeho združenia SKSR vyplýva, že SKSR sa svojím konaním a tiež komunikáciou s
tretími osobami snaží vyvolať možnosť zámeny so Slovenskou komorou stavebných inžinierov,
a tým sa stotožniť s činnosťou a výsledkami Slovenskej komory stavebných inžinierov.“
Naše stanovisko:
a) Odd. registratúry MVSR nepreukázalo a nekonkretizovalo, ako, kedy, kde konkrétne na
webe a s akým celospoločenským dopadom, alebo aspoň s dopadom na sťažovateľa sa
konkrétne naše združenie snaží a snažilo vyvolať cit.: „možnosť zámeny Slovenskou
komorou stavebných inžinierov a stotožnenie sa s činnosťou a výsledkami s tou
komorou“.
Odd. registratúry MVSR týmto vyhlásením bez dôkazov len naopak potvrdzuje, že
naše združenie nič také nespravilo. Naše združenie sa v ničom sa nikdy neodvolalo na

činnosť a na výsledky SKSI, čím by si ich privlastnilo za svoje !!!. Takéto obvinenia je
potrebné odd. registratúry MVSR dôkazovo a nespochybniteľne preukázať !
8.

Odd. registratúry MVSR uvádza, že cit.: „ Podľa § 4 písm. b) zákona o združovaní občanov
nie sú dovolené združenia, ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v
rozpore s ústavou a zákonmi.

Naše stanovisko:
Odd. registratúry MVSR neuvádza ktoré ustanovenie Ústavného zákona naše združenie porušilo
a neuvádza žiadny konkrétny dôkaz o porušení konkrétneho ustanovenia nejakých zákonov na
ktoré sa vo svojej výzve odvoláva..
Záverom:
Podľa nášho odborného a právneho názoru máme podozrenie, že odd. registratúry MVSR na
základe nepreukázaných a nedokázaných porušení zákonov č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov, č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch a Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, tým, že sa
zaoberala obchodnými záujmami sťažovateľa, prekročila rámec svojich kompetencií a oprávnení.
Naopak, vzniká podozrenie, že Registratúra o.z. MVSR sa dala zneužiť na likvidáciu nášho
občianskeho združenia iným združením (sťažovateľa), pričom nie je dôležité akým zákonom sa
činnosť sťažovateľ riadi a kto ho podľa akého zákona založil.
Ďalej uvádzame že:
a) Odd. registratúry MVSR jednoznačne svojou výzvou nepreukázalo, aké konanie vlastne
zahájilo, podľa akého zákona, keď sa v závere výzvy vyhráža rozpustením nášho
združenia bez uvedenia jediného nespochybniteľného porušenia ustanovenia
niektorého zákona a ústavy, na ktoré sa odvoláva!!!
b) Považujeme za neobvyklé, že odd. registratúry MVSR nad rámec svojej činnosti
zdôvodňuje a obhajuje údajné právo iného združenia (sťažovateľa) brániť sa údajnej
nekalej obchodnej súťaži, ktorú údajne spôsobuje naše združenie, teda podnikaniu
v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník a cestou nátlaku odd.
registratúry MVSR de facto a de jure uskutočňuje kroky na odstránenie údajného
konkurenta (naše združenie), čo spadá výlučne pod jurisdikciu zákona č. 513/1991
Zb. a nie odd. registratúry MVSR.
Obchodné názvy právnických a fyzických osôb a čiastočne nekalú súťaž upravuje zákon
č.513/1991 Zb. obchodný zákonník a zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej
súťaže !

c) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov neupravuje obchodné záujmy občianskych
združení, pretože občianske združenia a tiež združenie Slovenská komora stavebných
inžinierov nie sú obchodnými spoločnosťami v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. a zákona č.
513/1991 Zb. obchodný zákonník, preto je obhajoba obchodných záujmov sťažovateľa zo
strany odd. registratúry MVSR nad rámec zákona č. 83/1990 Zb. a kompetencií odd.
registratúry MVSR.
V prípade, že odd. registratúry MVSR je presvedčené, že pochybilo pri registrácii nášho
občianskeho združenia s názvom „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a toto združenie
porušuje zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, malo by predmetné tvrdenia postúpiť na
príslušný súd.
Nie sme si vedomí žiadneho porušenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, spomenutého
zákona č.40/1964 občiansky zákonník, zákona č. 455/1991 Zb., zákona č.513/1991 Zb., pre ktorý
naše združenie už bolo vyšetrované kriminálnou políciou Nitra v roku 2020 na základe obsahovo
a slovosledom veľmi podobného anonymného oznámenia bez záverečného vydania obvinenia
a trestného stíhania združenia, alebo jeho konkrétnych osôb!
Obvinenie zo zárobkovej činnosti nám nebolo v predmetnej výzve odd. registratúry MVSR
nepochybne a dôkazne preukázané, je opreté len o sťažnosť SKSI, ktorá bola s takmer
identickým obsahom a formou už neúspešne riešená v roku 2018 renomovanou advokátskou
kanceláriou Vojčík & Partners, s.r.o., hanlivým inzertným článkom SKSI v TASR zo dňa 24. mája
2018, ktorým poškodzuje dobré meno nášho združenia, ale aj dobré meno osoby terajšieho nášho
prezidenta a taktiež bol v dňoch 10. až 25. januára 2020 do médií, niektorým našim členom a
kriminálnej polícii anonymne rozposlaný obdobný obsah aký je v predmetnom oznámenísťažnosti, pre ktorý sme boli zbytočne vyšetrovaní. Keďže od roku 2015 nie len tieto útoky voči
našej združeniu neustali, po schválení prezídiom sme dňa 28.4.2020 podali trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa vo veci. Vyšetrovanie pod dozorom prokuratúry ešte prebieha.

Pre informáciu uvádzame:
odborné záujmy našich členov, záujmy stavebníctva a stavebníkov verejný záujem mať na
stavbách odborníkov a mať kvalitné stavby od r. 2016 sme v rámci možností legitímne
presadzovali, ako aktívny člen v komisii pre výstavbu a regionálny rozvoj pri Národnej rade
Slovenskej republiky (NRSR) a ako člen konzultačnej komisie pre prípravu nového stavebného
zákona až do jej rozpustenia na konci r. 2019.
V súčasnosti presadzujeme tieto záujmy, ako člen komisie pre dopravu a výstavbu pri NRSR
dôležité (táto činnosť je bezplatná). Záujmy členov a stavbárov sa snažíme presadzovať aj ako
aktívny člen v technických komisiách č. TK 58 a č. TK122 Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorých výstupy sú celospoločensky a pre stavebníctvo
verejne prospešné, významné a dôležité (táto činnosť je bez nároku na odmenu a úhradu režijných
nákladov). Tieto záujmy presadzujeme aj v rámci rôznych konferencií a seminárov v zahraničí

a na Slovensku, napr. naposledy Združenie výrobcov polystyrénu, Slovenský zväz bytových
družstiev a Združenie pre lepšiu správu bytových domov a iných družstiev a súkromných správcov
bytových a nebytových priestorov, kde na vyzvanie poskytujeme aj odborné príspevky a to všetko
na vlastné náklady združenia.
Naše združenie nevykonáva a nevykonávalo žiadnu obchodnú a výrobnú činnosť v zmysle
zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon).
Naše združenie vykonáva len neplatené a platené služby pre odbornú a laickú verejnosť, políciu,
súdy a úrady, ktoré o ne žiadali a žiadajú.
Cenník bude z webu združenia dodatočne v najbližšom možnom termíne stiahnutý so zverejnením
dôvodu jeho zrušenia.
Doterajšia činnosť a kladené požiadavky odbornej a laickej verejnosti na naše združenie ukazujú,
že naše združenie je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá poskytuje takmer komplexné
poradenstvo a služby verejnosti v oblasti problémov porúch stavieb a legislatívy pre stavebníctvo.
Nátlak odd. registratúry MVSR na zmeny financovania, názvu združenia, internetovej domény
a činnosti nášho združenia v záujme sťažovateľa Slovenskej komory stavebných inžinierov
podľa nášho odborného a právneho názoru bez dôkazovej istoty bol a je bez opory zákonov
uvedených vo Výzve odd. registratúry MVSR a v nami uvedených zákonov.
Nevidíme žiadny zákonný dôvod na zmenu činnosti v našich stanovách a názvu združenia.
Odd. registratúry MVSR neuviedla aké konanie, podľa akých konkrétnych ustanovení
a zákonov voči nášmu združeniu začala, keď vyžaduje, aby sme konali podľa výzvy
Registratúry o.z. MVSR pod hrozbou rozpustenia nášho združenia.
Ak by odd. registratúry MVSR išlo o skutočné vyžadovanie dodržiavania zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov, tak by odd. registratúry MVSR naše združenie v zmysle § 12 ods. 3 zákona
č. 83/1990 Zb upozornilo, že naše združenie „Stavebná komora Slovenskej republiky“ vyvíja
činnosť, ktorá je v rozpore s § 1 ods. písm. b) a súčasne s § 4 písm. b) predmetného zákona a
žiadalo by ku nemu vysvetlenie, ale nevyžadovalo by nad rámec svojich zákonných
kompetencií zákaz a zmenu niektorej z činnosti, zmenu názvu, zmenu internetovej domény,
zákaz vyjadrovania sa k stavebníctvu na verejnosti a v médiách pod hrozbou rozpustenia
nášho združenia.
.
Predmetnú výzvu považujeme za zneužitie odd. registratúry MVSR na likvidáciu a odstránenie
z verejného života nášho združenia zatiaľ neúspešne akýmkoľvek spôsobom, o čo sa sťažovateľ
„Slovenská komora stavebných inžinierov“ snaží od registrácie nášho združenia v roku
2015.

Listiny samozrejme postupujeme, ako podozrenie z pokračovania trestnej činnosti neznámymi
osobami vyšetrovateľovi, prokuratúre a pánovi ministrovi vnútra.
V prípade pokračovania šikany a prípravy na uskutočnenie rozpustenia – likvidácie nášho
združenia stranou Registratúry o.z. MVSR bez právnej dôkazovej istoty len na základe „sťažnosti“
nesúcej možné znaky porušenia trestného zákona podanej iným združením budeme takúto činnosť
medializovať.
Ps.: Kópie rôznych dokumentov vo vzťahu sťažovateľa ku nášmu združeniu sú na našom
webovom sídle https://www.stavebnakomora.sk/?p=5805

V Nitre dňa 13. 07. 2021

Ivan Pauer
prezident združenia

