Petícia prezidentovi Slovenskej republiky
za vyhlásenie referenda
My, občania Slovenskej republiky sme presvedčení, že:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Sociálna integrita prostredia je mimoriadne dôležitým faktorom, ktorý určuje kvalitu života. Je nemysliteľné, aby ktokoľvek okrem občanov
Slovenskej republiky v danom prostredí mohol rozhodovať o zmenách, ktoré nastanú nedobrovoľným prílivom migrantov.
Vláda Slovenskej republiky sa v mene slovenských voličov zaviazala k pomoci ľuďom ohrozených na živote z dôvodu vojny, alebo politického
prenasledovania. To však neznamená, že poskytnutie azylu oprávňuje migrantov k špeciálnym výhodám a rovnako ich neoprávňuje na
trvalý pobyt v prípade, že nebezpečenstvo ohrozenia pominulo.
Ústavné obmedzenie na platnosť referenda podmienené nadpolovičnou väčšinou všetkých registrovaných voličov je neprijateľné,
vybočuje z predpisov o platnosti volieb, pri ktorých nie je žiadne kvórum a tým zabraňuje občanom vyjadrovať sa k správe vecí verejných.
Slovenská republika je podľa Ústavy „zvrchovaný, demokratický a právny štát“. Umiestnenie cudzích vojsk na území Slovenskej republiky
obmedzuje suverenitu a národnú zvrchovanosť na území Slovenska a je ohrozením demokracie a práva Slovenskej republiky.
Slovenská republika je podľa Ústavy štátom konajúcim „v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi“.
Rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky nepodporuje mierovú spoluprácu a vytvára ohrozenie slovenských občanov.
Slovenská republika prijala a dodržiava zákony o rozpočtovej zodpovednosti podľa dohôd, ku ktorým sa zaviazala ako člen Európskej
Únie. Daňoví poplatníci Slovenskej republiky nemôžu akceptovať porušovanie zákonov a stratové hospodárenie krajín, ktoré sa k rovnakým
krokom zaviazali, keďže sa tým likvidujú morálne a právne základy celej spoločnosti.

Preto žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhlásil referendum s nasledovnými otázkami:
1. Súhlasíte s tým, aby o pobyte migrantov na území Slovenskej republiky rozhodovali v referende tí
občania, do ktorého okresu majú byť utečenci pridelení?
2. Ste za to, aby migranti, ktorí k nám prídu, neboli oproti občanom Slovenskej republiky nijako
zvýhodňovaní - ani finančne, ani príspevkami a dávkami, ani pri prijímaní do práce?
3. Súhlasíte so zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, aby výsledky referenda na každej úrovni boli
platné, aj keby sa na ňom nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov?
4. Ste proti rozmiestneniu vojenských základní a skladov cudzej armády na území Slovenskej republiky?
5. Ste proti rozmiestneniu jadrových zbraní na území Slovenskej republiky?
6. Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika finančne nezúčastnila na záchrane krajín, ktorých verejný dlh
je vyšší než 60 percent HDP?
Č.
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Petíciu zostavil petičný výbor :
RNDr. Juraj Poláček, Jána Smreka 24, 841 08 Bratislava, nar. 4.7.1964
Ing. Ján Rychvalský, J.Grešáka 18, 085 01 Bardejov, 1.7.1968; Stanislav Martinčko, Stálicová 10, 04012 Košice, nar. 11.2.1952; Ján Pavliš, Hroncová 6, 040 01 Košice, nar. 7.7.1964;
Ing.Dušan Doliak, nar. 18.7.1965 v Prešove, bydlisko Lichnerova 41, Senec 90301
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: RNDr. Juraj Poláček, Jána Smreka 24, 841 08 Bratislava, nar. 4.7.1964
Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje
súhlas petičnému výboru na spracovanie osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície

	
  

Podpisový hárok môžete voľne šíriť, zdieľať, kopírovať, alebo si ho stiahnuť z voľne dostupných webových stránok. Petíciu a podpisové hárky možno vystaviť na miestach
prístupných verejnosti mimo budov štátnej a verejnej správy. Podľa zákona o referende 564/1992 Zb. na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy .
Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), prosím, pošlite na adresu predsedu petičného výboru: RNDr. Juraj Poláček, Jána Smreka 24, 841 08 Bratislava

