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1) Tzv. COVID AUTOMAT nepovažujeme za legitimný, platný spôsob
riadenia štátu a regiónov, nakoľko vznikol na fóre nikým
nevolených štátnych úradníkov, ktorí nemajú žiadne oprávnenie
takýto automat tvoriť a navrhovať vo forme obmedzení pre
občanov a podnikateľov Slovenskej republiky. Je to obyčajná
digitalizovaná tabuľka, ktorá visí na vládnych weboch a nemá
nijakú zákonnú moc ani oprávnenie čokoľvek od občana SR
vyžadovať.

2) Vláda ho navyše schválila 10. augusta 2021 IBA uznesením vlády,
a Národná rada Slovenskej republiky, ako jediný zákonodarný zbor
Slovenskej republiky, ktorý ako jediný môže a má prostredníctvom
zákonov uvádzať do praxe príkazy, zákazy, obmedzenia, práva či
povinnosti pre občanov, o ňom nikdy nerokovala a neschválila ho.

3) Občanov zaväzujú k povinnosti právne normy, podľa Ústavy
Slovenskej republiky, čl. 11, ods. 1 sú to nasledovné normy;
povinnosti možno ukladať:
a) zákonom, alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri
zachovaní základných práv a slobôd
b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7, ods. 4, ktorá priamo
zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických
osôb, alebo
c) nariadením vlády podľa čl. 120, ods. 2

Ako je možné jasne vidieť, ani jednu z týchto Ústavou stanovených
okruhov tvorenia povinností pre občanov tzv. COVID AUTOMAT
nespĺňa, dokonca bol schválený iba uznesením vlády SR, tak ako
sme vyššie uviedli a ako je uvedené na stránke korona.gov.sk.
Uznesenie vlády nie je nariadenie vlády. Uznesenie vlády nie je
normatívny právny akt a pre občana SR je nepodstatný, obyvateľov
SR nemôže právne zaviazať vykonávať akúkoľvek vec, či
povinnosť.

4) Z vyššie uvedeného dôvodu má a môže mať preto tzv. COVID
AUTOMAT „iba odporúčací charakter“, presne v duchu a zmysle
toho, ako sa vyjadril minister zdravotníctva LENGVARSKÝ na TA3 na
tlačovej konferencii 14. októbra 2021. Ako uvádzame vyššie, tento
automat preto nemá nijakú právnu záväznosť a teda žiadneho
občana, ani žiadnu obchodnú prevádzku nezaväzuje k
jeho dodržiavaniu, má výhradne INFORMATÍVNY CHARAKTER !!!

5) Je neprípustné, aby sa tzv. COVID AUTOMATOM porušovali
medzinárodné dohovory a základné ľudské práva a slobody, tak
ako stanovuje aj záver Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
vo svojej rezolúcii č. 2361/2021, v článku 7.3, kde výslovne vyzýva
Európsku Úniu a jednotlivo aj jej členské štáty, aby:
„zabezpečili, aby občania boli plne informovaní, že vakcinácia proti
ochorenou COVID-19 nie je povinná, a teda nikto nesmie byť pod
politickým, sociálnym, alebo iným nátlakom nútený sa očkovať.“
„Nikto nebude diskriminovaný za to, že nepodstúpi očkovanie buď
z obavy zo zdravotných rizík, alebo z jeho rozhodnutia sa neočkovať.

Rovnako Vás upozorňujeme, že svojím konaním naplňujete Vy
príslušníci PZ SR, regionálne hygieničky, ale aj vláda SR a konzílium
nikým nevolených „odborníkov“ viacero trestných činov podľa
Trestného zákonu č. 300/2005. Nútiť podnikateľov dodržiavať tzv.
COVID AUTOMAT s „odporúčacím charakterom“ je naplnením skutkovej
podstaty trestného činu VYDIERANIA a NÁTLAKU.
Vydieranie – Trestný zákon č.300/2005, paragraf 189
(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím
slobody na dva roky až šesť rokov.
(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) z osobitného motívu, alebo
d) a spôsobí ním väčšiu škodu
Nátlak – Trestný zákon č. 300/2005, paragraf 192
(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc
jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo
tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa
odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak
spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) z osobitného motívu,

Prevádzku
na
základe
uvedených
dôvodov
NEUZATVORÍME a budeme ďalej fungovať v klasickom
režime bez rešpektu k tzv. COVID AUTOMATU.

