Petičný hárok č. ..........
Petícia občanov Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda adresovaná prezidentovi SR
V súlade s ÚSTAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, zákona č.460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. Čl.95 ods.1, referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to
petíciou požiada aspoň 350 000 občanov .... Žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby zvolal referendum na základe petície občanov v súlade s ust. Čl. 27 Ústavy SR a Zákonom
o petičnom práve č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, predloženej petičným výborom uvedeným nižšie, aby sa vykonalo referendum v súlade s čl. 93 ods.1 a ods. 2 Ústavy
SR, podľa ktorého: „Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi, alebo o vystúpení z tohto zväzku. Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných
dôležitých otázkach verejného záujmu“.
Slovenská republika sa stala súčasťou najmasovejšieho rozšírenia Európskej únie (EÚ) a 1. mája 2004 sa stala členským štátom EÚ.
MY OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SME PRESVEDČENÍ, ŽE:
V čase pristupovania Slovenskej republiky za člena spoločenstva EÚ slovenskí občania neboli dostatočne informovaní o výhodách a nevýhodách byť členským štátom spoločenstva
EÚ a taktiež v tom čase nevedeli akým smerom sa spoločenstvo EÚ bude neskôr uberať. My, občania Slovenskej republiky sme presvedčení, že máme právo prehodnotiť svoj postoj
a názor na zotrvanie, alebo vystúpenie Slovenskej republiky zo spoločenstva EÚ, alebo aj v prípade zotrvania v EÚ, občania Slovenskej republiky majú ústavné právo ne/súhlasiť,
že právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie ne/majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky (ústavný zákon článok 7 odsek 2).
V súlade so zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie: „Každý členský štát sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami“.
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Preto žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhlásil referendum s nasledovnými otázkami:
1. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika zostala členským štátom EÚ?
ÁNO alebo NIE
2. Súhlasíte s tým, aby právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie mali prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky?
		
ÁNO alebo NIE
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Petíciu zostavil Petičný výbor Občianskej iniciatívy „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ pod názvom „SLOVEXIT“.
Osoba určená pre styk a zastupovanie s verejnou správou je:
Mgr. Roman Ruhig, Cyprichova 2475/10, 831 53 Bratislava, narodený 25.01.1971

Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov
udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.
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Email *
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PODPIS

Predseda petičného výboru:
Mgr. Roman Ruhig, Cyprichova 2475/10, 831 53 Bratislava, narodený 25.01.1971
Členovia petičného výboru:
RNDr. Andrej Trnovec, Kutuzovova 4, 83103 Bratislava, narodený 23.06.1963
Mgr. Milan Kyseľ Jána Klempu 7 Zeleneč 91921 , narode ný 11.03.1988
PhDr. Renata Knezović, PhD., Planet 1, 821 02 Bratislava, narodená 11.10.1965
Ing. Mária Javoreková, Topolčianska 17, 851 05 Bratislava, narodená 28.01.1969
Ing. Iveta Kurillová, Mamateyova 18, 851 03 Bratislava, narodená 29.08.1968

Petičný hárok môžete voľne šíriť a kopírovať, alebo si ho môžete stiahnuť na www.slovexit.sk alebo www.spolocnezaslovensko.sk.
Vyplnené podpísané hárky (aj čiastočne), prosíme pošlite na adresu: SLOVEXIT, Šamorínska 10, 8216 Bratislava.
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