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P E T Í C I A – P E T Í C I Ó

My,  dolupodpísaní  občania  Slovenskej  republiky  žiadame,  aby  Daňový  úrad  Trnava,  kontaktné  miesto  Šamorín  zostalo
zachované pre obyvateľov mesta Šamorín a okolia. Sociálna poisťovňa, a.s. v júni otvorila v Šamoríne svoje pracovisko, cieľom
ktorého bolo jednak zvýšenie dostupnosti  služieb pre občanov mesta Šamorín a okolia a zároveň aj odbremenenie pobočky
v Dunajskej Strede. Prípadné zrušenie kontaktného miesta daňového úradu v Šamoríne by malo negatívny ekonomický dopad
na  obyvateľov  Šamorína  a okolie,  nakoľko  by  museli  navštevovať  pobočku  v Dunajskej  Strede  a tým  zároveň  by  sa  aj
neprimerane zaťažovalo táto pobočka. Pracovisko Sociálnej poisťovne, a.s. v Šamoríne bolo otvorené v prospech obyvateľov
mesta Šamorín a okolie, efektívnosť ktorého kroku by sa však znižovala v prípade zatvorenia kontaktného miesta. Poukazom
na uvedené skutočnosti Vás žiadame o prehodnotenie zatvorenia kontaktného miesta Daňového úradu Trnava v Šamoríne.

A Szlovák Köztársaság alulírott polgárai ezúton kérjük, hogy a Nagyszombati Adóhivatal somorjai fiókja továbbra is elérhető
legyen Somorja  város  és  környéke  polgárai  számára.  A  Szociális  Biztosító  Rt.  júniusban  új  kirendeltséget  nyitott  Somorja
városában, melynek célja, hogy növelje szolgáltatásainak elérhetőségét Somorja városában és környékén elő emberek számára,
illetve tehermentesítse  a dunaszerdahelyi  kirendeltséget.  Az adóhivatal  somorjai  fiókjának esetleges  megszüntetése  negatív
gazdasági hatással lenne a Somorja városában és környékén élő emberek számára, mivel ebben az esetben a dunaszerdahelyi
kirendeltséget  kellene  látogatniuk,  ezáltal  indokolatlanul  az  le  is  lenne  terhelve.  A  Szociális  Biztosító  Rt.  A  somorjai  és
környékbeli lakosok javára nyitotta meg somorjai kirendeltségét,  melynek hatékonysága viszont csökkenne,  amennyiben az
adóhivatal somorjai fiókja bezárásra kerülne. A leírtak alapján kérvényezzük a Nagyszombati Adóhivatal somorjai fiókjának
beszüntetésére vonatkozó döntés felülbírálatát.

/Vyplňte, prosím, čitateľne paličkovým písmom podľa občianskeho preukazu (nepoužívajte skratky, ani opakovacie znaky)/
/A petíciós ívet olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki (ne használjon rövidítéseket, ismétlő jeleket)/
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 Petičný výbor   –   A petíciós bizottság tagjai: Csaba Orosz (Nová ul. 30., 931 01 Šamorín), Péter Őry (Méreyho 2, 930 40 Štvrtok na
Ostrove),  Zoltán Sojka (Senecká ul.  319/6, 930 41 Kvetoslavov), Tibor Fehér, JUDr. ( Tonkovce 516, 930 39 Nový Život), József
Karika (Čenkovce 211, 930 39), Lajos Berner (Horné Janíky 260, 930 39), Attila Horváth ( Trnávka 313, 930 32)

 Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci – A közigazgatási szervvel való kapcsolattartásra megjelölt személy: 
Péter Őry (Méreyho 2, 930 40 Štvrtok na Ostrove)

 Vyplnené petičné hárky, prosím, zasielajte na adresu – A kitöltött petíciós íveket az alábbi címre kérjük elküldeni: 
Péter Őry (Mýtne námestie 1., 930 40 Štvrtok na Ostrove)

Dotknutá osoba podpísaním tohto petičného hárku berie na vedomie, že právnym základom spracúvania jej osobných údajov uvedených na tomto petičnom hárku je ust.
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 a zároveň potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami spracúvania osobných údajov . 
Az érintett személy jelen petíciós ív aláírásával tudomásul veszi, hogy a petíciós íven feltüntetett személyes adatai a Tt. 18/2018. számú törvény 13. § 1. bekezdésének c) pontja alapján
történik, és egyúttal igazolja, hogy megismerkedett a személyes adatok feldolgozásának feltételeivel.


