POKYNY
pre petíciu

PEZINOK PROTI HAZARDU
Vážení spoluobčania, Pezinčania,
Občianske združenie Srdce Pezinka sa touto petíciou pripája k iniciatívam za zákaz
hazardných hier, ktoré boli úspešne zrealizované, či už vedeniami jednotlivých miest (Bratislava,
Prešov, Ružomberok, Nitra, Galanta, Levoča a pod.), alebo občianskymi iniciatívami (Zastavme
hazard).
Dňom 14. apríla 2016 petičný výbor začal zber podpisov pod petíciu PEZINOK PROTI
HAZARDU. Týmto dňom sa v zmysle Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení,
pod túto petíciu môže podpísať každý občan mesta Pezinok (len osoba staršia ako 18 rokov!) s trvalým
pobytom na jeho území. Petíciu tiež môžu podpísať právnické osoby. Občania si môžu prevziať čistý
petičný hárok a zároveň aj vyplnený odovzdať v doleuvedených zberných miestach alebo
členom petičného výboru. Petičné hárky si môžete stiahnuť aj na internetovej stránke
www.srdcepezinka.sk distribuovať ho medzi známych. Podpisovať sa je možné iba na petičných
hárkoch, ktoré sú v zmysle vyššie citovaného zákona. Vyplnené petičné hárky (aj neúplne) môžete
tiež vhodiť do poštových schránok členov petičného výboru, alebo odovzdať im osobne. Podpisy
pod petíciu (zhromažďovanie podpisov) môže zbierať aj osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov.
Petičné hárky môžete podpísať, alebo prevziať a následne odovzdať vyplnené na adresách:
-

Kaviareň SIMBA, ul. Mladoboleslavská č.1
Papiernictvo GRAFIT, ul. Holubyho č.16
Kvetinárstvo V4, Nákupné centrum MÓLO, ul. Myslenická č.2/C
Predajňa Stavebniny Stavkvet, ul. Moyzesova č.8
Novinový stánok Vladov stánok v Pezinku, ul.1.mája č.3
DROGÉRIA-DROBNÝ TOVAR JaE Rusnák, ul. Myslenická č.141

Sledujte našu internetovú stránku www.srdcepezinka.sk, na ktorej Vás budeme priebežne
informovať o organizácií a priebehu petície. Prosíme záujemcov o zbieranie podpisov pod petíciu,
aby sa prihlásili prostredníctvom internetovej stránky alebo u členov petičného výboru a tiež u osoby
určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov
p.Vladimíra Mizeráka. Kontakt: mizerakvladimir@gmail.com , tel. 0949 376 791.
Veríme, že nikomu v našom meste, nie je situácia v súvislosti s negatívnymi dôsledkami
hazardu ľahostajná, preto vyzývame vedenie mesta Pezinok, spoločenské organizácie, kluby
a všetkých spoluobčanov aby prejavili podpísaním petičného hárku svoju občiansku zodpovednosť
za lepšiu budúcnosť Pezinka.

