
hárok č. ............................ 

 

Petícia 

proti obmedzeniu nadobúdania, držby a vlastníctva palných zbraní nad rámec  ustanovení zákona NRSR  

č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov platnom a účinnom ku dňu 

30.9.2010 
 

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z., konajúce prostredníctvom podpísaného Ing. Ľudovít Miklánek, 

trvale bytom Moravské Lieskové č. 608, 916 42, predseda predstavenstva, so sídlom Šafárikovo námestie 7, 81102 Bratislava (ďalej len 

„LT“), sa týmto obracia na Národnú radu Slovenskej republiky vo veci nasledovného verejného záujmu. 

Sme presvedčení, že zákaz a obmedzenie nadobúdania, držby a vlastníctva akejkoľvek skupiny či druhu palných zbraní nad 

rámec ustanovení zákona NRSR  č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov platnom a účinnom ku 

dňu 30.9.2010 je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, je nezmyselný, nezvýši bezpečnosť občanov a povedie k zániku športovej 

a zberateľskej činnosti v Slovenskej republike.  

Touto petíciou preto žiadame Národnú radu Slovenskej republiky a jednotlivých jej poslancov, aby nepodporili a neschválili 

žiadny návrh zákona, ktorý by viedol k zákazu a k akémukoľvek obmedzeniu nadobúdania, držby a vlastníctva palných zbraní nad rámec 

ustanovení zákona NRSR  č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov platnom a účinnom ku dňu 

30.9.2010.  

Osobou určenou na styk s orgánom verejnej správy v zmysle ust. § 5 Zákona o petičnom práve je Ing. Ľudovít Miklánek, trvale 

bytom Moravské Lieskové č.608, 916 42, narodený dňa 30.11.1980, predseda predstavenstva Legis Telum – Združenie vlastníkov 

strelných zbraní, o.z. 

V Bratislave, dňa 30.9.2010     Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. 

 

Dolu podpísaný vyhlasujem, že v plnom rozsahu súhlasím a podporujem hore uvedenú petíciu, na znak čoho pripájam svoje 

údaje a vlastnoručný podpis. 

 

Meno Priezvisko 

Trvalé bydlisko  

(ulicu a mesto vypisujte bez skratiek, 

inak bude Váš hlas neplatný) 
Dátum narodenia Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

UPOZORNENIE:  1.   Do úvahy sa neberie podpora osoby, ktorá uvedie nečitateľné alebo nepravdivé údaje 

 2.   Právnické osoby uvedú názov a sídlo, pričom osoba oprávnená konať uvedie meno, priezvisko, 

       adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a podpis 

 3.   Podpísané petičné hárky zasielajte na: Legis Telum, o.z., P.O.BOX 814 54, 814 54 Bratislava 1 


