
Petičná zmluva občanov SR s Delegátom do okrskovej komisie 

Meno:/................................................../ Priezvisko: ............................................................................... 
Dátum narodenia:.................................................................................................................................... 
Bydlisko:................................................................................................. .................................................

 Na základe dole uvedených zákonov SR, mi občania SR združení v NSJS o.z. Prievidza a iných 
spolupracujúcich organizáciách, spolkoch, hnutiach a jednotlivci, uzatvárame túto zmluvu 
s ...........................................................menovaným za účelom vykonávania stáleho člena okrskovej 
komisie . 

Čl. 2 Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených 
zástupcov alebo priamo. 

Čl. 27 Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného 
alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, 
návrhmi a sťažnosťami. 

Čl. 29 Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v 
spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. Občania majú právo zakladať politické strany a 
politické hnutia a združovať sa v nich. 

Čl. 30 Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou 
svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť 
volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov. 

Čl. 30 Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou 
svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť 
volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov. 

Kto sa môže uchádzať o funkciu zmluvného okrskára: 

• Zmluvným okrskárom môže byť občan SR starší ako 18 rokov, bezúhonný a musí byť dobrovoľným 
členom NSJS o.z.Prievidza, alebo členom jeho zmluvných partnerských organizácií, spolkov, skupín, 



hnutí, s ktorými má o.z. NSJS podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci v rámci SR 
„Podmienky petičnej zmluvy“, : Čl. I Povinnosť okrskára : 

• Okrskár je povinný spolupracovať s miestnym obecným, mestským zastupiteľstvom a dodržiavať 
zákonom ustanovené predpisy samosprávnych a štátnych orgánov zodpovedných výkonom a 
dozorom v zmysle zákona o voľbách . 

• Okrskár zmluvne poverený občanmi je povinný včas oznámiť svoju neschopnosť vykonať zmluvný 
výkon okrskového komisára, aby mohol byť za neho poverený týmto výkonom náhradník .


