Hárok por. č. ............

PETÍCIA
za vyhlásenie referenda
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame prezidentku Slovenskej republiky,
aby podľa čl. 95 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve, v znení neskorších predpisov, vyhlásila referendum, v ktorom sa rozhodne o nasledujúcich
otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len NR SR) schválili
návrh ústavného zákona, ktorým sa skráti volebné obdobie NR SR zvolenej v roku 2020 a vypíšu
sa predčasné parlamentné voľby v roku 2021?
2. Súhlasíte s tým, aby očkovanie proti koronavírusu bolo výhradne na dobrovoľnom rozhodnutí
občanov, bez akýchkoľvek sankcií a obmedzení základných ľudských práv a slobôd
pre nezaočkovaných občanov proti koronavírusu zo strany štátu, firiem a iných inštitúcií?
3. Súhlasíte s tým, aby Slovensko na úrovni EÚ využilo všetky dostupné mechanizmy na blokovanie
pokusov o zavedenie obmedzení pre nezaočkovaných občanov proti koronavírusu?
4. Súhlasíte s tým, aby najbližší rodinní príslušníci poslancov NR SR podávali rovnaké majetkové
priznanie ako poslanci NR SR?
5. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť členov vlády a poslancov NR SR za
škodu spôsobenú štátu pri výkone verejnej moci?
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V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpisom
petičného hárku súčasne vyjadrujete svoj súhlas aj so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov za účelom
podania tejto petície. Zároveň svojim podpisom potvrdzujete, že ste sa s textom petície plne oboznámili a porozumeli ste mu.
Prosíme o čitateľné, úplné a pravdivé vyplnenie podľa údajov na občianskom preukaze. V opačnom prípade nebude hárok akceptovaný.

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci / Petíciu zostavil:
Mgr. Milan Pleško, Bzince pod Javorinou 15, 916 11 Bzince pod Javorinou, nar. 09.07.1984
Vyplnené hárky zasielajte na adresu:
Mgr. Milan Pleško, P.O.BOX 117, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

