
Hárok por.č. .......................... (nevypĺňať) 

  
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci:  
Michal Kaliňák, Mirka Nešpora 28, 080 01 Prešov   
Radomír Brtáň, Zliechovská 1012/101, 018 64 Košeca 
Katarína Heneková, Zábreh 1512/25, 02001 Púchov 

 

Vyplnené hárky môžete zasielať na túto adresu: 
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 

PETIČNÝ HÁROK 
Petícia za vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných obvodov 

Vážení občania, sme presvedčení, že súčasný volebný systém negarantuje regiónom spravodlivé zastúpenie v parlamente čo vedie k tomu, že prijímané zákony 
nezohľadňujú potreby obyvateľov celého Slovenska, a najmä nie tých vzdialenejších od Hlavného mesta. Žiadame taký systém voľby poslancov, ktorý zabezpečí, že 
každý kraj Slovenska bude mať svojho zástupcu v parlamente a tento bude hájiť regionálne záujmy.  
My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby prezident republiky vyhlásil referendum 
s nasledujúcou referendovou otázkou: 

„ Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 
Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: "Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných 
celkov."? 

 

Por.č. MENO A PRIEZVISKO 
ADRESA TRVALÉHO POBYTU 

PODPIS 
Ulica, súpisné/orientačné číslo Mesto/obec 
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