1.
V článku I, §3 ods. 1, písm. d) a písm. f) požadujeme vypustiť bod 3 – dátum narodenia. Vo
verejnej časti registra by bol uvedený ako identifikačný údaj iba meno a priezvisko fyzickej osoby.
Rovnako to platí pre ods. 2, písm. d) bod 3 vo vzťahu k osobe oprávnenej konať v mene organizačnej
jednotky. Nadväzne na to upraviť §5 ods. 2 a §6 a navrhovaný §11a a §20a zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov. Dátum narodenia je odvoditeľný od rodného čísla a tým register bude disponovať.
2.
V článku I §3 ods. 6 žiadame rozčleniť uvedené listiny podľa toho o akú mimovládnu neziskovú
organizáciu ide. Vo vzťahu k odborovým organizáciám a ich organizačným jednotkám by malo ísť iba o
stanovy a ich dodatky (obdobne ako je upravené v novelizovanom §11 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb.).
3.
Výklad článku I, §7 ods. 2 prechodné ustanovenia je sporný. Žiadame aby zapísané subjekty
vedené v evidencii boli po uvedení registra do prevádzky „preklopené“ do registra a subjekty neboli
povinné znovu predkladať všetky potrebné informácie a doklady (s výnimkou navrhovaného
novelizačného §20a zákona č. 83/1990 Zb.). Tieto povinnosti by sa mali vzťahovať iba na subjekty, ktoré
vzniknú po nadobudnutí účinnosti zákona.
4.
V článku III §11 ods. 1 je uvedená iba 15 dňová lehota pre združenie. Žiadame doplniť aj lehotu
pre prevádzkovateľa registra na zápis zmeny údajov buď lehotou alebo obdobne ako je uvedené v čl.
I, §4 ods. 2 bezodkladne. Zároveň slová „odmietne podpísať“ definovať vo všeobecnejšej rovine na
akékoľvek dôvody, pre ktoré nedôjde k podpísaniu oznámenia zo strany štatutára.
5.
V článku III, §11, §11a a §20a je uvedené že združenie spolu s návrhom predkladá aj dokumenty
osvedčujúce zapisované skutočnosti. Navrhujeme špecifikovať okruh týchto dokumentov v záujme
právnej istoty.
6.
V článku IV, novela zákona o správnych poplatkoch žiadame doplniť oslobodenie od poplatkov
aj pre organizačnú jednotku odborovej organizácie, ktorá koná vo vlastnom mene (napr. požiada o
výpis z registra).

