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VZN .11
o spôsobe vykonania miestneho referenda
obce Slopná
Obec Slopná na základe samostatnej pôsobnosti pod a lánku 67 a 68 Ústavy Slovenskej
republiky a pod a § 6 ods. 1 a § 11a zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( alej len „VZN“ )
lánok 1
Úvodné ustanovenia
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( alej len „VZN“) ustanovuje spôsob
vykonania miestneho referenda obce Slopná pod a § 11a zákona . 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2.
Toto VZN sa nevz ahuje na referendum pod a l. 93 - 100 Ústavy Slovenskej
republiky . V prípade referenda pod a § 93 - 100 Ústavy Slovenskej republiky sa
postupuje pod a osobitného predpisu – zákona . 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania
referenda v znení neskorších predpisov.
lánok 2
Vyhlásenie miestneho referenda
1.

Obecné zastupite stvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlú enie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c) petíciu skupiny obyvate ov obce aspo 30 % oprávnených voli ov.

2.
Obecné zastupite stvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce pod a odseku
1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone.
3.
Petíciu pod a odseku 1 písm. c) overujú aspo traja poslanci ur ení obecným
zastupite stvom, ktorí nemôžu by
lenmi peti ného výboru, a starosta; starosta
neoveruje petíciu podanú pod a § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia sp a
náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti
pod a odseku 2, obecné zastupite stvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa
uskuto nilo do 90 dní od doru enia petície obci; to platí aj v prípade petície pod a § 13a
ods. 3 písm. a) prvého bodu.
4.
Obecné zastupite stvo môže vyhlási miestne referendum aj pred rozhodnutím o
alších dôležitých veciach samosprávy obce.
5.
Obecné zastupite stvo vyhlási miestne referendum pod a odseku 1 písm. a) a b)
a odseku 4 tak, aby sa uskuto nilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení
miestneho referenda.
6.
Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupite stvo bezodkladne zriadi na
hlasovanie a s ítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a ur í lehotu na jej prvé
zasadnutie.
7.
Obec najneskôr 15 dní pred d om konania miestneho referenda zašle každému
oprávnenému voli ovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie
dátum schválenia uznesenia obecného zastupite stva o vyhlásení miestneho referenda
alebo doru enia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvate om obce predkladajú na
rozhodnutie, miesto, dátum a as konania miestneho referenda a spôsob úpravy
hlasovacieho lístka; oznámenie o zverejnení v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci,
ako aj spôsobom v obci obvyklým.
8.
Výsledky hlasovania obyvate ov obce sú platné, ak sa na om zú astnila aspo
polovica oprávnených voli ov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovi nou vä šinou
platných hlasov ú astníkov hlasovania obyvate ov obce. Obecné zastupite stvo vyhlási
výsledky hlasovania obyvate ov obce do troch dní od doru enia zápisnice o výsledkoch
hlasovania na úradnej tabuli.
9.
Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda
v aktuálnom ase konania referenda.
lánok 3
Právo hlasova v miestnom referende
Právo hlasova v miestnom referende má každý obyvate obce Slopná, ktorý má právo
voli do orgánov samosprávy obce pod a zákona . 346/1990 Zb. o vo bách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ( alej len "oprávnený ob an"). Na
prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vz ahuje príslušné ustanovenie
zákona . 346/1990 Zb. o vo bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov.

lánok 4
Okrsok na konanie referenda
1.
Na hlasovanie oprávnených ob anov v miestnom referende a na s ítanie hlasov
sa vytvára v obci Slopná okrsok na konanie referenda ( alej len "okrsok").
2.
Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia zákona . 346/1990 Zb. o
vo bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o volebných
okrskoch s tým, že po et okrskov v Obci Slopná je 1:okrsok .1, v súlade s doteraz
platným po tom okrskov pre vo by.
lánok 5
Zoznamy na hlasovanie v referende
1.

Zoznamy oprávnených ob anov na hlasovanie v miestnom referende v okrsku
alej len "zoznam") vyhotoví Obecný úrad v Slopnej zo stáleho zoznamu voli ov. Každý
hlasujúci môže by zapísaný len v jednom hlasovacom zozname a to len raz. O
zoznamoch platia primerane ustanovenia § 5 zákona . 346/1990 Zb. o vo bách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
2.
Zoznam je k dispozícii k nahliadnutiu a uplatneniu prípadných námietok najmenej
5 dní pred konaním miestneho referenda na Obecnom úrade v Slopnej.
3.
Každý ob an môže ústne alebo písomne poda na Obecný úrad v Slopnej
námietky, v ktorých upozorní na nesprávnos v zozname hlasujúcich a navrhne jeho
opravu. Obecný úrad je povinný bezodkladne rozhodnú o námietkach a vykona
opravu v zozname hlasujúcich alebo písomne oznámi , z akých dôvodov opravu
neumožní vykona . Ak Obecný úrad námietku zamietne, môže ju ob an predloži
starostovi obce, ktorý rozhodne o nej do 3 dní. Rozhodnutie starostu obce je kone né.
Zoznamy hlasujúcich sa uzatvárajú na Obecnom úrade v Slopnej a to v de , ktorý
predchádza za iatku hlasovania.
4.

Hlasovacie preukazy sa pri miestnom referende nevydávajú.

5.
Ob ania, ktorí po zostavení zoznamu hlasovania nadobudnú alebo stratia právo
hlasova , budú dodato ne zapísaní do zoznamu, alebo z neho vy iarknutí.
lánok 6
Orgány pre miestne referendum
1.
Pre organizáciu miestneho referenda a zis ovanie jeho výsledkov sa vytvára
miestna komisia pre miestne referendum ( alej len "komisie").
2.

lenom komisie môže by len oprávnený ob an.

3.
len komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním s ubu tohto znenia: "S ubujem
na svoju es , že budem svedomite a nestranne vykonáva svoju funkciu a budem sa

pritom riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a VZN Obce Slopná o miestnom
referende.
4.
Komisie sú
zastupite stvom.

zložené

z poslancov

az

alších

osôb

zvolených

obecným

5.
Komisia musí ma najmenej 5 lenov. Ak komisia nie je takto vytvorená
spôsobom uvedeným v odseku 4 alebo ak sa po et jej lenov zníži pod tento ustanovený
po et a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich lenov starosta obce.
6.
Uznesenie je prijaté, ak sa za vyslovila nadpolovi ná vä šina prítomných lenov.
Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.
7.
Komisia na svojom prvom zasadaní ur í dohodou zo svojho stredu predsedu a
podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, ur í sa predseda a podpredseda žrebom.
Žrebovanie riadi najstarší len volebnej komisie.
8.
Funkcia lena komisie zaniká d om doru enia písomného oznámenia o odvolaní
lena politickou stranou, politickým hnutím alebo koalíciou politických strán a politických
hnutí ( alej len "politická strana"), ktorá ho delegovala, alebo peti ným výborom, ktorý
ho delegoval, alebo doru ením písomného oznámenia lena o vzdaní sa funkcie
predsedovi komisie. Funkcia lena komisie zaniká aj vtedy, ak len nezloží s ub
najneskôr pä dní pred konaním referenda; to sa netýka náhradníkov. Ak dôjde k zániku
funkcie lena komisie, predseda komisie povolá prostredníctvom Obecného úradu
v Slopnej náhradníka. V prípade ochorenia, vzdania sa, opakovanej neú asti alebo
zániku funkcie lena komisie povolá jej predseda prostredníctvom Obecného úradu
v Slopnej náhradníka.
9.
Prvé zasadanie miestnej komisie zvolá starosta obce v lehote ustanovenej v
uznesení o vyhlásení referenda.
10.
Miestna komisia:
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho
referenda,
b) rozhoduje o s ažnostiach,
c) dozerá na zis ovanie výsledkov hlasovania,
d) zis uje kone né výsledky hlasovania v miestnom referende,
e) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania v zmysle tohto nariadenia
starostovi obce.
11.
Do komisie starosta obce menuje zapisovate a, spravidla z radov zamestnancov
obce. Zapisovate komisie zabezpe uje organiza né a administratívne záležitosti
súvisiace s prípravou a priebehom hlasovania a spisuje v spolupráci s ostatnými lenmi
komisie zápisnicu o výsledkoch hlasovania. Zárove plní funkciu odborného poradcu
komisie.
12.
lenovia komisie a zapisovate nesmú poskytova informácie o priebehoch a
výsledkoch hlasovania a to až do podpísania zápisníc o výsledkoch hlasovania.
lánok 7

Príprava referenda
1.

Na hlasovacom lístku musí by uvedené:
a) de konania referenda,
b) otázka alebo otázky; ak je viac otázok, ozna ia sa poradovými íslami. Pri každej
otázke sa vytla ia dva rám eky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý
slovom "nie",
c) pou enie o spôsobe hlasovania.

2.
Každý hlasovací lístok musí by opatrený odtla kom úradnej pe iatky obce.
Hlasovacie lístky zabezpe í a v potrebnom množstve doru í miestnej komisii najneskôr
hodinu pred za iatkom hlasovania Obecný úrad v Slopnej.
3.
Obec pred konaním miestneho referenda zašle každému oprávnenému ob anovi
zapísanému v zozname oznámenie (v tla enej forme – ako samostatný vložený
dokument do miestnej tla e), v ktorom uvedie as konania miestneho referenda (t. z.
dátum, hodinu za iatku a hodinu ukon enia hlasovania), miesto na konanie miestneho
referenda, kde môže oprávnený ob an hlasova ; v oznámení upozorní aj na povinnos
preukáza sa preukazom totožnosti, ktorým je na ú ely miestneho referenda ob iansky
preukaz.
4.
Po as konania miestneho referenda je zakázané presvied anie za ur itý spôsob
hlasovania v budove, kde sídli okrsková komisia, v ich bezprostrednom okolí (t. z.
minimálne v okruhu 100 metrov od budovy).
5.

Pre miestne referendum sa moratórium neustanovuje.
lánok 8
Priebeh referenda

1.

Oprávnený ob an hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.

2.
Oprávnený ob an po preverení jeho totožnosti lenmi okrskovej komisie a po
overení, i je zapísaný v zozname, prevezme jeden hlasovací lístok, na ktorom
v príslušnom rám eku zna kou „X“ vyzna í že na otázku odpovedá „áno“ alebo na
otázku odpovedá „nie“. Ak sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí
predchádzajúce ustanovenie o ozna ovaní odpovede pre každú z týchto otázok
samostatne. Hlasovací lístok oprávnený ob an preloží tak, aby nebol vidite ný spôsob
jeho úpravy, a vloží ho do schránky na hlasovanie.
3.
Hlasovanie oprávneného ob ana je neplatné, ak bola odovzdaná písomnos , ktorá
nie je hlasovacím lístkom.
4.
Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac astí alebo ak je
vyplnený iným spôsobom, než ako je ustanovené v odseku 2 (napr. na jednu otázku sú
vyzna ené obe odpovede a pod.), alebo je inak upravený alebo nie je upravený vôbec.

Ak sa používajú pri miestnom referende obálky a sú v obálke dva alebo viac hlasovacích
lístkov, na ktorých sú odpovede ozna ené zhodne a správne, okrsková volebná komisia
po íta za platný len jeden z hlasovacích lístkov; v opa nom prípade sú všetky hlasovacie
lístky neplatné.
5.
O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s kone nou platnos ou
rozhoduje miestna komisia.
6.
O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích
lístkov, za atí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej
bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukon ení hlasovania platia inak primerane
ustanovenia zákona . 346/1990 Zb. o vo bách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov.
lánok 9
Zis ovanie a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
1.
V miestnosti, kde miestna komisia s ítava hlasy, majú právo by prítomní len
lenovia komisie.
2.
Po ukon ení hlasovania dá predseda miestnej komisie zape ati nepoužité
hlasovacie lístky, prípadne obálky a potom dá otvori schránku na vhadzovanie
hlasovacích lístkov. Ak miestna komisia použila na výslovnú žiados jednotlivých voli ov
aj prenosnú schránku na vhadzovanie hlasovacích lístkov, komisia obsah schránok po ich
otvorení zmieša.
3.
Miestna komisia vyberie hlasovacie lístky, príp. obálky s hlasovacími lístkami zo
schránky, spo íta ich a porovná po et hlasovacích lístkov, príp. obálok so záznamami v
zozname voli ov.
Po otvorení schránky na hlasovanie vylú i prípady neplatného hlasovania a zistí:
a) celkový po et odovzdaných hlasovacích lístkov,
b) po et neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylú i z alšieho s ítania,
c) po et platných hlasovacích lístkov,
d) po et hlasov "áno" a po et hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.
Inak pre postup pri s ítaní hlasov platia primerane ustanovenia volebného zákona
o s ítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou (§ 36 zákona . 333/2004 Z.z.).
4.
Miestna komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní lenovia komisie, vrátane
zapisovate a. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
5.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

V zápisnici miestnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania musí by uvedené:
as za atia a ukon enia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
po et oprávnených ob anov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
po et oprávnených ob anov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
po et odovzdaných hlasovacích lístkov,
po et odovzdaných platných a po et odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
po et hlasov "áno" a po et hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.

K zápisnici miestna komisia priloží stru nú správu o obsahu s ažností, ktoré sa jej podali,
a uzneseniach, ktoré k nim prijala.
6.
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania
predseda miestnej komisie a zapisovate obe vyhotovenia zápisnice odovzdajú bez
meškania starostovi.
7.
Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na om zú astnila aspo polovica
oprávnených voli ov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovi nou vä šinou platných
hlasov ú astníkov miestneho referenda.
8.
Obecné zastupite stvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od
doru enia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli. (Je vhodné, aby starosta
zvolal zasadnutie obecného zastupite stva už vopred – napr. v ase vyhlásenia
miestneho referenda - tak, aby sa uskuto nilo v ase, ktorý umožní vyhlásenie výsledkov
do troch dní od doru enia zápisnice. Do úvahy pritom berie predpokladaný as
doru enia výsledkov, o je pravdepodobne de konania miestneho referenda, prípadne
de nasledujúci po dni vykonania miestneho referenda.)
9.

V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a) de konania referenda,
b) celkový po et oprávnených ob anov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v
referende,
c) celkový po et oprávnených ob anov, ktorí sa zú astnili na hlasovaní,
d) celkový po et platných hlasov, celkový po et neplatných hlasov,
e) celkový po et oprávnených ob anov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali
"áno" a celkový po et oprávnených ob anov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali
"nie",
f) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.
lánok 10
Opatrenia na zabezpe enie miestneho referenda

1.
Starosta obce Slopná vydá vždy po vyhlásení miestneho referenda podrobné
rozhodnutie na vykonanie každého miestneho referenda (najmä v súvislosti
s organiza no-technickým zabezpe ením miestneho referenda.
2.
Pomocné prostriedky potrebné na riadny a bezproblémový priebeh miestneho
referenda, najmä miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania,
hlasovacie lístky, zoznamy hlasujúcich, tla ivá zápisníc a podobne zabezpe uje pre
komisiu Obecný úrad v Slopnej.
3.
Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zis ovaním výsledkov miestneho
referenda (okrem výdavkov spojených s kampa ou pred referendom, ktorú
nezabezpe uje obecný úrad) sa uhrádzajú z rozpo tu obce.
4.
len a zapisovate miestnej komisie majú v de konania miestneho referenda
nárok na odmenu, ak v tento de nemajú nárok na náhradu mzdy alebo platu. Výška

odmeny za výkon funkcie lena a zapisovate a komisie na de konania miestneho
referenda sa ustanovuje sumou, ktorá pripadá na jeden pracovný de z priemernej
mesa nej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny
štvr rok pred kalendárnym štvr rokom, v ktorom sa konajú miestne referendum.
Odmenu vypláca Obec Slopná.
lánok 11
Závere né ustanovenia
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným
zastupite stvom v Slopnej d a 27.8.2010, uznesením . ...../2010.
2.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos
vyvesenia na úradnej tabuli obce.

15. d om od jeho

Ing. Štefan Hrenák
starosta obce

