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Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves na základe ustanovenia  § 4 ods. 3 písm. m), 

§ 6 ods. 1 a  § 11 ods. 4 písm. f) a § 11a od ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017:   

o organizácii miestneho referenda v obci  Pečovská Nová Ves. 

 

 PRVÁ ČASŤ 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia  

(1) Toto nariadenie podrobnejšie upravuje organizáciu miestneho referenda na území obce Pečovská 

Nová Ves. Nariadenie sa nevzťahuje na referendum podľa čl. 93 – 99 Ústavy SR, pri ktorom sa 

postupuje podľa osobitného predpisu – zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení 

neskorších predpisov. 

(2) Miestne referendum ja hlasovanie  obyvateľov obce Pečovská Nová Ves (ďalej len „obec“) 

o dôležitých veciach, v ktorom obyvatelia slobodne a nezávisle vyslovia hlasovaním svoj  názor.  

(3) Právo hlasovať v miestnom referende má oprávnený občan. Oprávneným občanom je obyvateľ 

obce, ktorý má v obci trvalý pobyt a ktorý najneskôr v deň referenda dovŕšil 18 rokov. 

(4) Prekážkou vo výkone práva hlasovať v miestnom referende je: 

a) zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, 

b) výkon trestu odňatia slobody, 

c) pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 

 

                                      DRUHÁ ČASŤ 

VYHLÁSENIE  MIESTNEHO  REFERENDA 

      Čl. 2 

Dôvody vyhlásenia miestneho referenda 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „zastupiteľstvo“) vyhlási miestne referendum, ak ide o: 

     a)  zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce, 

b)  odvolanie starostu obce,  

c)   petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň  30 % oprávnených voličov, 

d)   zmenu označenia obce.1 

(2) Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1písm. a), ak sú splnené 

podmienky rozdelenia podľa osobitného predpisu.2 

(3) Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu podľa odseku 1 písm. b), ak: 

a)   o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov, 

b)   hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky,   

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.3 

(4) O návrhu podľa odseku 3 písm. b) rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov 

všetkých poslancov.4 

(5) Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu , ak neprítomnosť alebo 

nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.5 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

1  § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
2  § 2a zákona č. 369/1990 Zb 
3  § 13a ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
4  § 13a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
5  § 13a ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
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(6) Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých 

veciach samosprávy obce6. 

(7) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda zastupiteľstvu predkladá starosta, poslanec zastupiteľstva 

(ďalej len ,,poslanec“) alebo skupina poslancov.  

 

Čl. 3 
Petícia za vyhlásenie miestneho referenda 

 

(1) Na petícii za vyhlásenie miestneho referenda (ďalej len „petícia“) musí byť uvedené: 

a) znenie navrhovanej otázky, alebo viacerých otázok, ktoré majú byť predmetom referenda, 

b) osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, určená na styk so zastupiteľstvom (ďalej len „zástupca   

petície“),  

c) členovia petičného výboru, ak je petičný výbor vytvorený. 

(2) Oprávnený volič na petícii čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu 

trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a k týmto údajom pripojí svoj podpis.7 

(3) Petícia za vyhlásenie referenda a petičné hárky s podpismi oprávnených voličov sa odovzdávajú 

obecnému úradu cez podateľňu. Obecný úrad vystaví zástupcovi petície potvrdenie o odovzdaní petície, 

o počte petičných hárkov a počte podpisov na nich. 

(4) Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného 

výboru, a starosta. Starosta neoveruje petíciu, ktorá požaduje vyhlásiť referendum o odvolaní starostu.8 

(5) Pri overovaní petície má právo byť prítomný zástupca petície alebo iný poverený člen petičného 

výboru, ak o to požiadajú. 
 

 Čl. 4 
Spôsob  vyhlásenia miestneho referenda 

 

(1) Zastupiteľstvo vyhlasuje  miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda. 

(2) Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:   

a) dátum prijatia uznesenia alebo dátum prijatia petície obyvateľov obce,  

b) predmet miestneho referenda, 

c) presné znenie otázky alebo otázok, ktoré budú predmetom rozhodovania v miestnom referende, 

pričom otázky musia byť formulované jednoznačne a zrozumiteľne tak, aby sa na ne dalo 

odpovedať len „áno“ alebo „nie“, otázky nesmú byť navzájom podmienené, 

d) dátum konania miestneho referenda vrátane hodiny začatia a ukončenia hlasovania, 

e) určenie okrskov pre hlasovanie v miestnom referende , ak sa okrsky vytvárajú,  

f) miestnosť alebo miestnosti pre hlasovanie v miestnom referende a ich prvé zasadnutie 

 
 

Čl. 5  
Lehoty na vyhlásenie  miestneho  referenda  

(1) Petícia za vyhlásenie  miestneho referenda sa overí najneskôr do 30 dní od jej doručenia obecnému 

úradu. Ak spĺňa podmienky, predloží ju starosta obce na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva po jej 

overení. 

(2)  Ak ide o miestne  referendum na základe petície podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) , zastupiteľstvo vyhlási 

miestne referendum tak aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obecnému úradu, v ostatných 

prípadoch tak aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení  

referenda.  

 
 
 

6  § 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
7  § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

8 § 11a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  
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TRETIA  ČASŤ 

PRÍPRAVA  MIESTNEHO  REFERENDA 

 

Čl. 6 
Okrsky pre konanie miestneho referenda 

 
(1) Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení referenda rozhodne o vytvorení okrskov, súčasťou rozhodnutia je 

presné určenie územia okrsku a referendových miestnosti, tak aby okrsok zahŕňal spravidla 1000 

voličov.  

(2)  Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia o volebných okrskoch.9 

(3)  Územie okrskov a miestnosť  na hlasovanie určí starosta obce v lehote určenej v oznámení 

o vyhlásení miestneho referenda,  najneskôr 40 dní pred konaním miestneho referenda. 

 

Čl. 7 
Referendové  komisie  

Pre vykonanie miestneho referenda sa utvárajú: 

a) komisia pre miestne referendum (ďalej len „miestna komisia“), 

b) okrskové komisie pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia“). 

 

Čl. 8 
Miestna komisia 

(1) Miestnu komisiu zriaďuje obecné zastupiteľstvo. 

(2) Členom komisie môže byť len oprávnený občan s trvalým pobytom v obci Pečovská Nová Ves. 

(3) Miestna komisia má najmenej päť členov a zapisovateľa, pričom každý poslanec môže navrhnúť 

jedného člena komisie a jedného náhradníka. Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe 

petície, jedného člena miestnej komisie môže navrhnúť aj petičný výbor. Ak je počet navrhnutých 

členov miestnej komisie nižší ako päť, zvyšných členov menuje starosta. Zapisovateľa spravidla z 

radov zamestnancov obecného úradu menuje starosta. Zapisovateľ nie je členom komisie 

a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom hlasovania 

a spisuje v spolupráci s ostatnými členmi komisie zápisnicu o výsledkoch hlasovania. Zároveň plní 

funkciu odborného poradcu komisie  a pôsobí aj ako poradný hlas komisie. 

(4) Miestna komisia si na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba vyžrebuje predsedu a podpredsedu. 

Predseda riadi ďalšiu činnosť komisie.  Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.  

(5) Miestna komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov miestnej komisie. Ak dôjde 

k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.  

(6) Prvé zasadnutie miestnej komisie zvolá starosta v lehote určenej v uznesení obecného zastupiteľstva 

o vyhlásení miestneho referenda . 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

9 §10 zákona č.346/1990 Zb. 

 

 

http://www.vssr.sk/interny-firemny-predpis/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-organizacii-miestneho-referenda.htm#_ftn2
http://www.vssr.sk/interny-firemny-predpis/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-organizacii-miestneho-referenda.htm#_ftn2
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(7)Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že 

budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu člena komisie a budem sa pritom riadiť 

Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, všeobecne záväzným nariadením obce o organizácii 

miestneho referenda a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ Sľub sa skladá písomne. 

Odmietnutie zloženia sľubu alebo sľub s výhradou majú za následok zánik členstva v komisii. 

   (8)Miestna komisia: 

a) dohliada na prípravu a organizáciu miestneho referenda, 

b) dohliada na činnosť okrskových komisií, 

c) rieši sťažnosti na činnosť okrskových komisií, 

d) zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende za celú obec, 

e) vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom  referende, 

f) doručí zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom  referende starostovi obce, 

g) odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov miestneho referenda 

do úschovy obecného úradu, 

h) plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia. 

 

Čl. 9 
Okrsková komisia 

 

(1) Okrsková komisia sa vytvára pre každý okrsok. 

(2) Pre tvorbu, zloženie a činnosť okrskovej komisie sa použijú ustanovenia článku 8 ods. 3 až 7. 

(3) Členov okrskových komisií menuje starosta obce. 

(4) Okrsková komisia: 

a) zabezpečuje riadny a nerušený priebeh hlasovania, 

b) vykonáva sčítanie hlasov v okrsku, 

c) vyhotoví a odovzdá  zápisnicu o výsledkoch hlasovania za príslušný okrsok miestnej  komisii 

d) plní ďalšie úlohy podľa tohto nariadenia a iných právnych  predpisov, ktoré jej uloží miestna 

komisia.  

Čl. 10 
Zoznamy oprávnených voličov 

 

(1) Zoznamy oprávnených voličov pre každý okrsok vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov 

podľa osobitného predpisu.10 

(2) Lehota pre prvé zasadnutie referendových komisií musí byť určená tak, aby sa zišli najneskôr 30 

dní pred  termínom konania referenda. Lehota pre delegovanie členov a náhradníkov referendových 

komisií je 5 dní pred stanoveným termínom ich prvého zasadnutia. 

(3)  Obec poskytne zoznam oprávnených voličov okrskovej komisii najneskôr dve hodiny pred 

začatím hlasovania. 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

KONANIE MIESTNEHO REFERENDA 

Čl. 11 

(1) Miestne referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu. 

(2) Miestne referendum sa koná v určený deň od 7:00 do 20: 00 hodiny. Starosta obce môže určiť 

začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.  

_________________________________________________________________________________ 

10 § 50 zákona  č. 333/2004 Z.z. 
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Čl. 12 
Hlasovacie lístky 

 

(1) Vytlačenie a distribúciu hlasovacích lístkov do jednotlivých okrskov zabezpečí obec, pričom ich 

odovzdá okrskovým  komisiám  najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. 

(2) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v referendovej miestnosti na hlasovanie v deň konania 

referenda.  

(3) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 

a) dátum konania miestneho referenda, 

b) referendová  otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej 

otázke je miesto na vyznačenie len jednej odpovede „áno“ alebo „nie“, 

c) poučenie o spôsobe hlasovania. 

(4) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce.  

 

Čl. 13 
Hlasovanie 

 

(1) Pred začatím samotného hlasovania okrsková komisia zapečatí schránku na odovzdávanie 

hlasovacích lístkov a skontroluje ostatné vybavenie miestnosti na hlasovanie. 

(2) Oprávnení voliči hlasujú jednotlivo. Po vstupe do miestnosti na hlasovanie je overená ich totožnosť, 

zápis v zozname oprávnených voličov s vyznačením ich účasti na hlasovaní a je im vydaný hlasovací 

lístok. 

(3) Oprávnený volič je povinný odobrať sa do priestoru vyhradeného na úpravu hlasovacieho lístka, 

inak sa mu hlasovanie neumožní. 

(4) Na hlasovacom lístku oprávnený volič vyznačí pre každú otázku v príslušnom rámčeku  „ X“,  že  

na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“ . Iný spôsob úpravy sa nepovažuje za platný hlas na danú otázku. 

(5) Po úprave hlasovacieho lístka tento oprávnený volič preloží a vloží do schránky na odovzdávanie 

hlasov. 

(6) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, možno okrskovú komisiu požiadať o to, aby oprávnený 

volič mohol hlasovať mimo referendovej miestnosti, avšak len v územnom obvode  toho istého okrsku. 

V takom prípade sa k takémuto voličovi vyšlú aspoň dvaja členovia okrskovej komisie s prenosnou 

schránkou. Pri hlasovaní podľa tohto odseku sa rovnako musí zachovať tajnosť hlasovania. 

(7) Za oprávneného občana, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie  sám vložiť obálku do schránky na 

hlasovanie, môže ju na požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný oprávnený občan, nie však člen 

okrskovej komisie.  

(8) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac  častí alebo je vyplnený iným ako 

predpísaným spôsobom, alebo je inak upravovaný alebo nie je upravený vôbec. 

(9) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková  

komisia.  

 

PIATA ČASŤ 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA 

Čl. 14 
Sčítanie hlasov 

 

(1) V miestnosti, kde sa sčítanie hlasov uskutočňuje, môžu byť prítomní mimo členov okrskovej komisie 

len členovia miestnej komisie.  
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(2) Okamžite po ukončení hlasovania okrsková komisia zapečatí nepoužité hlasovacie lístky a odloží 

ich nabok tak, aby sa nezmiešali s odovzdanými hlasovacími lístkami. Následne okrsková komisia otvorí 

prenosnú schránku a schránku na odovzdávanie hlasov a ich obsah zmieša. 

(3) Okrsková komisia vylúči všetky písomnosti a predmety, ktoré nie sú hlasovacími lístkami a zistí 

a)  celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

b)  počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,  

c)  počet platných hlasovacích lístkov,  

d)   počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“   ku každej  jednotlivej referendovej otázke. 

(4) O platnosti alebo neplatnosti hlasu rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková komisia. 

 

Čl. 15 
Zápisnica okrskovej komisie 

(1)  Okrsková komisia po ukončení sčítania hlasov vypracuje v dvoch rovnopisoch  zápisnicu o priebehu 

a výsledku hlasovania  pre daný okrsok (ďalej len „zápisnica“) , v ktorej uvedie najmä: 

a) čas začatia a čas ukončenia hlasovania a prípadné prerušenie hlasovania, 

b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov, 

c) celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

e) počet odovzdaných platných a neplatných hlasovacích lístkov, 

f) celkový počet odpovedí „áno“ a „nie“ pre každú referendovú otázku jednotlivo, 

g) stručný opis prípadných mimoriadností počas hlasovania, 

h) číslo okrsku. 

(2)  Okrsková komisia odovzdá bezodkladne jeden rovnopis zápisnice  miestnej komisii a vyčká na jej 

pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie. 

(3)  Následne jeden rovnopis spolu so zapečatenými použitými aj nepoužitými hlasovacími lístkami a 

zapečatenými zoznamami oprávnených voličov a prípadnou inou dokumentáciou do úschovy obci. 

 

Čl. 16 
Zápisnica miestnej komisie 

 

(1) Miestna komisia na základe doručených zápisníc  okrskových komisií vyhotoví v dvoch rovnopisoch  

zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíšu predseda, podpredseda, ostatní 

členovia miestnej komisie a zapisovateľ. Zápisnica je právoplatná, ak ju podpíše nadpolovičná väčšina 

členov miestnej komisie, v ktorej uvedie: 

a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu        

a výsledku hlasovania, 

b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname, 

c) celkový počet oprávnených občanov obce, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v obci, 

e) celkový počet odovzdaných platných a neplatných hlasovacích lístkov,  

f) celkový počet odpovedí „áno“ a „nie“ pre každú referendovú otázku jednotlivo pre celú obec, 

g) stručný opis prípadných mimoriadnych udalostí  počas hlasovania. 

 

(2) Miestna komisia bezodkladne po podpísaní oboch rovnopisov  zápisnice odovzdá jedno vyhotovenie 

bez zbytočného odkladu starostovi obce a  druhý rovnopis spolu s ostatnou dokumentáciou odovzdá  jej 

predseda do úschovy obci. 
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ŠIESTA  ČASŤ 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA 

Čl. 17 

(1) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených 

voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho 

referenda. 

(2) Zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o 

výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a internetovej stránke. 

(3) Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá  starosta zasadnutie zastupiteľstva tak, 

aby sa uskutočnilo v lehote 3 dní odo dňa doručenia zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom 

referende, spravidla zvolá zastupiteľstvo tak, aby sa jeho zasadnutie konalo najbližší pondelok po dni 

konania miestneho referenda. 

(4) Ak starosta zasadnutie zastupiteľstva nezvolá vôbec, alebo ho nezvolá v takom termíne, aby bola 

dodržaná zákonom stanovená trojdňová  lehota na vyhlásenie výsledkov miestneho referenda, 

zasadnutie sa uskutoční tretí deň (utorok) po dni ukončenia miestneho referenda so začiatkom o16:00 

hod. 

(5)Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obecným zastupiteľstvom obsahuje: 

a) deň konania miestneho referenda, 

b) znenie referendovej otázky alebo otázok, 

c) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov obce, 

d) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 

e) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v obci, 

f) celkový počet odpovedí „áno“ a „nie“ pre každú otázku jednotlivo pre celú obec, 

g) vyhlásenie, či a ktorý návrh bol v miestnom referende schválený. 

 

Čl. 18 
Zabezpečenie  miestneho referenda 

(1) Pomocné prostriedky, najmä miestnosť na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania zabezpečí 

pre miestnu a okrskové komisie obecný úrad. 

(2) Obecný úrad  vyhotoví vzor hlasovacieho lístka, ktorý schvaľuje miestna komisia a zabezpečí tlač 

hlasovacích lístkov v potrebnom množstve.  

(3) Náklady spojené  s konaním miestneho referenda uhrádza obec.  

(4) Za výkon funkcie člena a zapisovateľa okrskovej komisie a člena a zapisovateľa miestnej komisie 

patrí odmena podľa osobitného predpisu.11 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

11  najmä zákona č. 346/1990 Zb., zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákona č. 

333/2004 Z. z.  
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SIEDMA  ČASŤ 

Čl. 19 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené OZ v Pečovskej Novej Vsi  

dňa  16.6.2017  uznesením  č. 84/2017  a nadobudlo účinnosť dňa                    

  

 

 

 

 

 

                                                                                                    ........................................... 

                                                                                                          PhDr. Jaroslav Dujava  

                                                                                                                  starosta obce 

 

 


