PETÍCIA-PETÍCIÓ
Poradové číslo petičného hárku:
A petíciós ív sorszáma:

Podpísaní občania svojimi podpismi tejto petície v súlade s článkom 101 ods. 3 zákona č. 460/1990 Zb. Ústavy Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov v spojitosti s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov vyjadrujeme súhlas
s kandidatúrou za prezidenta Slovenskej republiky kandidáta:
A Szlovák Köztársaság alulírott állampolgárai a Tt. 460/1990-es számú törvénye, a Szlovák Köztársaság Alkotmánya 101-es
cikkelyének 3. bekezdése, valamint a Tt. 46/1999-es számú, a Szlovák Köztársaság elnökének megválasztásáról, annak
visszahívására vonatkozó népszavazásról szóló törvénye 11. §-ának 2. bekezdése alapján a jelen petíciós ív aláírásával
hozzájárulunk a lent megnevezett jelölt köztársasági elnöki tisztségre való jelöléséhez:
Gyula Bárdos, r. č.: 580315/7129, nar.: 15.03.1958, vek: 55 rokov, povolanie: pedagóg
Bárdos Gyula, személyi szám: 580315/7129, szül.: 1958.03.15., kor: 55 év, foglalkozás: pedagógus
Adresa trvalého pobytu - Állandó lakhely: Bratislavská 1188/5, 903 01 Senec
Vyhlásenie kandidáta: Gyula Bárdos, ako kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky, týmto vyhlasuje, že súhlasí so
svojou kandidatúrou a spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta v zmysle článku 103 zákona č. 460/1990 Zb. Ústavy
Slovenskej republiky.
A jelölt nyilatkozata: Bárdos Gyula mint köztársaságielnök-jelölt ezennel kijelenti, hogy köztársasági elnöki tisztségre való
jelölésével egyetért, és teljesíti a Tt. 460/1990-es számú törvényének, a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 103-as
cikkelyében feltüntetett, a köztársaságielnök-jelöltekre vonatkozó feltételeket.
P. č.
Ssz.

Meno a priezvisko
Utónév és családi név

Dátum nar.
Szül. dátuma

Trvalý pobyt (ulica, č. domu, PSČ, obec)
Állandó lakhely (utca, házszám, irányítószám, község)
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Aláírás
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Petičný výbor - A petíciós bizottság tagjai:
József Berényi, nar.: 06.06.1967, bytom: 925 02 Dolné Saliby č. 120; Gabriella Németh, nar.: 08.03.1957, bytom: Štefánikova
370, 903 01 Senec; Árpád Horváth, nar.: 07.08.1963, bytom: Rábska 16, 946 03 Kolárovo; Péter Csúsz, nar.: 03.03.1966, bytom:
Cintorínska 8, 984 01 Lučenec; István Zachariaš, nar.: 20.02.1953, bytom: Záhradná 68, 045 01 Moldava nad Bodvou.
Osoba určená na styk s orgánom verejnej správy - A közigazgatási szervvel való kapcsolattartásra megjelölt személy:
József Berényi, nar.: 06.06.1967, bytom: 925 02 Dolné Saliby č. 120
Vyplnené petičné hárky zasielajte, prosím, na adresu - A kitöltött petíciós íveket az alábbi címre kérjük elküldeni:
Gyula Bárdos – prezidentské voľby, Čajakova 8, 811 05 Bratislava

