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Názov materiálu 
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2018, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda 
 

 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2018, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tohto návrhu. 

 

II. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2018 ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 
tohto návrhu. 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referát verejného 
obstarávania a 
legislatívy 

JUDr. Mária Vlkovičová 
 

 



Dôvodová správa 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2018,  
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda 

 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2018, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda (ďalej len „nariadenie“) reflektuje 
na legislatívne zmeny, konkrétne na zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 70/2018 Z. z.“). 
 

Nakoľko vyššie uvedenou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) bola v § 4 ods. 5  
písm. a) bod 4 zákona o obecnom zriadení obciam vo veciach územnej samosprávy uložená 
povinnosť ustanoviť nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda, predkladáme 
Vám predmetný návrh nariadenia. 
 

V predkladanom návrhu nariadenia boli zohľadnené všetky požiadavky zákona  
č. 70/2018 Z. z. a prispôsobené požiadavkám mesta Senec. V jednotlivých ustanoveniach 
nariadenia sú uvedené podrobnosti o organizácii miestneho referenda od vyhlásenia 
miestneho referenda, cez jeho prípravu a priebeh až po vyhlásenie výsledkov miestneho 
referenda. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme prijať predmetné 
nariadenie. 
 
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 28.08.2018 
- súhlasí s návrhom nariadenia v predloženom znení s pripomienkou k článku 9 ods. 2 

nariadenia, kde bolo požadované zosúladiť predmetné ustanovenie nariadenia 
s príslušným zákonom; pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná do predmetného 
návrhu nariadenia 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/
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Mesto Senec na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) bod 4. 
v spojení s § 11a zákona o obecnom zriadení vydáva toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2018, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Predmet nariadenie 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje vyhlásenie, prípravu, 
priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda1 v Meste Senec (ďalej len „Mesto“). 
 

(2) Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom miestne referendum rozumie priame hlasovanie 
obyvateľov Mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja Mesta, v ktorom obyvatelia Mesta 
slobodne a nezávisle vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas s návrhom, ktorý im bol predložený 
na vyjadrenie. 
 

(3) Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ Mesta, ktorý má právo voliť  
do orgánov samosprávy Mesta podľa osobitného predpisu2 (ďalej len „oprávnený volič“). 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
VYHLÁSENIE MIESTNEHO REFERENDA 

 
Článok 2 

Dôvody vyhlásenia miestneho referenda 
 

(1) Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je Mestské zastupiteľstvo v Senci 
(ďalej len „zastupiteľstvo“). 
 

(2) Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o 
a) zlúčenie Mesta s iným mestom alebo s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie Mesta,  

ako aj zmenu názvu Mesta, 
b) odvolanie primátora Mesta (ďalej len „primátor“),  
c) petíciu skupiny obyvateľov Mesta aspoň 30 % oprávnených voličov, 
d) zmenu označenia Mesta alebo 
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.3 

 

                                                           
1 § 4 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení. 
2 § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 
3 § 11a ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 
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(3) Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení Mesta podľa odseku 2 písm. a) tohto 
článku, ak sú splnené podmienky rozdelenia podľa osobitného predpisu.4 
 

(4) Zastupiteľstvo  
a) vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, ak to 

petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených voličov, 
b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo 

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

(5) Zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých 
veciach samosprávy Mesta6. 
 

(6) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda zastupiteľstvu predkladá primátor, poslanec 
zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) alebo skupina poslancov. 
 
 

Článok 3 
Petícia za vyhlásenie miestneho referenda 

 
(1) Petícia za vyhlásenie miestneho referenda (ďalej len „petícia“) musí okrem všeobecných 

náležitostí petície podľa osobitného predpisu7 obsahovať pri každom podpise meno, 
priezvisko a adresu trvalého pobytu (názov mesta, ulice a číslo domu) osoby podporujúcej 
petíciu. 
 

(2) Petícia a petičné hárky sa odovzdávajú zastupiteľstvu cez podateľňu Mestského úradu 
v Senci (ďalej len „mestský úrad“). Mestský úrad vystaví zástupcovi petície potvrdenie 
o odovzdaní petície, o počte petičných hárkov a počte podpisov na nich. 
 

(3) Petíciu overujú v lehote najneskôr 30 dní odo dňa jej doručenia aspoň traja poslanci určení 
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a primátor; primátor neoveruje 
petíciu, ktorá požaduje vyhlásiť miestne referendum o jeho odvolaní. Ak petícia spĺňa 
náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie Mesta, aj náležitosti podľa 
článku 2 ods. 3 tohto nariadenia, zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa 
uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície Mestu. V ostatných prípadoch podľa článku 2  
ods. 2 písm. a), b), d) a e) tohto nariadenia tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia 
uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda.8 
 

(4) Za účelom náležitého overenia petície poskytne mestský úrad osobám, ktoré petíciu overujú, 
zoznam oprávnených voličov. Pri overovaní petície má právo byť prítomný zástupca petície 
alebo iný poverený člen petičného výboru, ak o to požiadajú. 

 
(5) Ak petícia spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia, predloží ju primátor na najbližšie 

zasadnutie zastupiteľstva po jej overení. 
                                                           
4 § 2a zákona o obecnom zriadení. 
5 § 13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 
6 § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 
7 zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
8 § 11a ods. 3 a 5 zákona o obecnom zriadení. 
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Článok 4 
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda 

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

 
(2) Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje 
a) znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom Mesta predkladajú na rozhodnutie  

(ďalej len „referendová otázka“), 
b) dátum konania, hodinu začiatku a hodinu ukončenia, miestneho referenda, 
c) ustanovenia tohto nariadenia, na základe ktorých sa miestne referendum vyhlasuje, 
d) dátum prijatia uznesenia zastupiteľstva, 
e) dátum prijatia petície skupiny obyvateľov Mesta, ak sa miestne referendum vyhlasuje  

na základe petície, 
f) určenie okrskov pre hlasovanie v miestnom referende (ďalej len „okrsky“), ak sa okrsky 

vytvárajú, 
g) miestnosť alebo miestnosti pre hlasovanie v miestnom referende (ďalej len „referendová 

miestnosť“), 
h) lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum (ďalej len „referendové komisie“) 

a dátum ich prvého zasadnutia. 
 

(3) Referendové otázky musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať 
„áno“ alebo „nie“; otázky nesmú byť navzájom podmienené. 
 

(4) Zastupiteľstvo určí dátum konania miestneho referenda tak, aby sa spravidla uskutočnilo 
v sobotu od 7:00 do 22:00 hod. 
 

(5) Zástupca petície a členovia petičného výboru majú právo vystúpiť v rozprave k bodu 
programu, ktorým je vyhlásenie miestneho referenda na základe petície. Na ich vystúpenie 
sa vzťahujú ustanovenia rokovacieho poriadku zastupiteľstva o vystúpení poslancov 
v rozprave. 
 
 

TRETIA ČASŤ 
PRÍPRAVA MIESTNEHO REFERENDA 

 
Článok 5 

Okrsky na konanie miestneho referenda 
 

(1) Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení miestneho referenda rozhodne o vytvorení okrskov, súčasťou 
rozhodnutia je presné určenie územia okrsku a referendových miestnosti. 
 

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

                                                           
9 § 10 zákona č. 346/1990 Zb. 
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Článok 6 
Zoznamy oprávnených voličov 

 
(1) Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende v jednotlivých okrskoch 

vyhotoví mestský úrad zo stáleho zoznamu voličov podľa osobitného predpisu.10 
 

(2) Zoznamy oprávnených voličov sú k dispozícii na nahliadnutie a uplatnenie prípadných 
námietok najmenej 15 dní pred konaním miestneho referenda na mestskom úrade. 
 

(3) Každý občan môže ústne alebo písomne podať Mestu cestou mestského úradu námietky, 
ktorými žiada o doplnenie alebo vykonanie zmien v zozname oprávnených voličov. 

 
(4) Mesto do zoznamu oprávnených voličov dodatočne dopíše alebo z neho vyčiarkne osoby, 

ktoré po jeho zostavení nadobudnú alebo stratia právo hlasovať v miestnom referende. 
 

(5) Mesto je povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 dní rozhodnúť o námietkach a vykonať 
opravu v zozname oprávnených hlasujúcich alebo písomne oznámiť, z akého dôvodu opravu 
nemožno vykonať. 
 

(6) Zoznam oprávnených voličov odovzdá mestský úrad okrskovej referendovej komisii (ďalej 
len „okrsková komisia“) najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. 
 

(7) Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, 
s ktorými prišli do styku.11 
 

(8) Hlasovacie preukazy oprávňujúce oprávneného voliča hlasovať vo volebnom okrsku, 
v zozname ktorého nie je zapísaný, sa pri miestnom referende nevydávajú. 
 
 

Článok 7 
Informovanie oprávnených voličov 

 
(1) Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie 

o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli Mesta a na webovom sídle Mesta,  
ako aj iným spôsobom, ktorý určí zastupiteľstvo. 
 

(2) Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje  
a) dátum schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo dátum 

doručenia petície, 
b) referendovú otázku alebo referendové otázky, ktoré sa obyvateľom Mesta predkladajú na 

rozhodnutie, 
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda. 

 

                                                           
10 § 4 až 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov. 
11 § 18 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
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(3) Ak Mesto všeobecne záväzným nariadením podľa osobitného predpisu12 určilo miesta  
na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií, vyhradí 

a) jednu polovicu tejto plochy na prezentáciu názorov politických strán a hnutí (ďalej len 
„politická strana“), ktoré majú zastúpenie v zastupiteľstve, a nezávislých poslancov, ak sú 
zastúpení v zastupiteľstve, 

b) druhú polovicu tejto plochy na prezentáciu názorov obyvateľov Mesta. 
 

(4) Vyhradená plocha podľa odseku 3 písm. a) musí zodpovedať zásadám rovnosti politických 
strán a nezávislých poslancov. 
 

(5) Vyhradená plocha podľa odseku 3 písm. b) musí byť rovnomerne rozdelená medzi 
obyvateľov Mesta podporujúcich kladnú a zápornú odpoveď na referendovú otázku, prípadne 
kladné a záporné odpovede na referendové otázky. 
 

(6) Za mestské médiá sa na účely tohto nariadenia považujú 
a) periodická tlač,13 ktorej vydavateľom je Mesto, právnická osoba zriadená alebo založená 

Mestom alebo právnická osoba s majetkovou účasťou Mesta, 
b) periodická tlač alebo vysielateľ, poskytujúci na základe zmluvy mediálny priestor Mestu,  

a to vo vzťahu k tomuto mediálneho priestoru, 
c) webové sídlo Mesta. 

 
(7)  Mestské médiá sú v čase od vyhlásenia miestneho referenda do skončenia miestneho 

referenda povinné zachovávať objektívny a vyvážený prístup k informovaniu o témach 
súvisiacich s miestnym referendom. 
 

(8) Ak mestské médiá v čase podľa odseku 7 vyhradia priestor na prezentáciu názorov na témy 
súvisiace s miestnym referendom, sú povinné ho rozdeliť spôsobom zodpovedajúcim 
princípom podľa odseku 3 až 5. 
 
 

Článok 8 
Organizačno – technické zabezpečenie miestneho referenda 

 
(1) Za organizačno - technické zabezpečenie miestneho referenda zodpovedá mestský úrad. 

Primátor určí osoby, ktoré budú zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie 
prípravy a priebehu miestneho referenda. 
 

(2) O prípravách a poriadku v referendovej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí, platia 
primerane ustanovenia osobitného predpisu.14  

 

 
 
 
                                                           
12 § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. 
13 § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov. 
14 § 28 až 33 zákona č. 333/2004 Z. z. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 
REFERENDOVÉ KOMISIE 

 
Článok 9 

Všeobecné ustanovenia 
 

(1) Pre organizáciu miestneho referenda, riadenie priebehu hlasovania, sčítavanie hlasov 
a zisťovanie výsledkov hlasovania sa zriaďujú referendové komisie, ktorými sú 

a) mestská referendová komisia (ďalej len „mestská komisia“) a 
b) okrsková komisia, ktorá sa vytvára pre každý okrsok. 

 
(2) Do každej referendovej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je 

zastúpená v zastupiteľstve, jedného člena a jedného náhradníka. Ak bolo miestne 
referendum vyhlásené na základe petície občanov, môže delegovať jedného člena a jedného 
náhradníka aj petičný výbor za referendum, resp. zástupca petície, ak nebol zriadený petičný 
výbor. 
 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný 
výbor za referendum primátorovi v listinnej forme alebo elektronicky a v lehote uvedenej 
v rozhodnutí o vyhlásení referenda. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím 
posledného dňa lehoty. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 
 

(4) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje  
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať 

písomnosti, telefonický a e-mailový kontakt, 
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti, telefonický a e-mailový kontakt, 
c) meno, priezvisko a podpis osoby 

1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, 
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide 

o koalíciu, 
3. určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum. 
 

(5) Referendová komisia má najmenej päť členov. Ak referendová komisia nie utvorená 
spôsobom ustanoveným v odseku 2 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je 
náhradník, chýbajúcich členov vymenúva z radov oprávnených voličov primátor. 
 

(6) Prvé zasadnutie referendovej komisie zvolá primátor v lehote určenej v rozhodnutí 
o vyhlásení miestneho referenda. Lehota na prvé zasadnutie referendových komisií musí byť 
určená tak, aby sa zišli najneskôr 30 dní pred termínom konania miestneho referenda. 
Lehota na delegovanie členov a náhradníkov referendových komisií je 5 dní  
pred stanoveným termínom ich prvého zasadnutia. 
 

(7) Člen referendovej 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 
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s výhradou majú za následok zánik členstva v referendovej komisii. Osoba delegovaná  
ako člen referendovej komisie skladá sľub na prvom zasadnutí referendovej komisie. 
Rovnakým spôsobom sa ujíma členstva v referendovej komisii aj náhradník. 
 

(8) Referendová komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou všetkých svojich členov  
zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda 
a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ referendovej komisie. 
 

(9) Referendová komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý. 
 

(10) Funkcia člena referendovej komisie zaniká 
a) dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena subjektom, ktorý ho  

do referendovej komisie delegoval,  
b) dňom doručenia písomného vzdania sa členstva v referendovej komisii, 
c) ak člen referendovej komisie nezloží sľub najneskôr 5 dní pred konaním miestneho 

referenda; to sa netýka náhradníkov, 
d) neprítomnosťou člena referendovej komisie v okrsku v určenú hodinu začatia miestneho 

referenda. 
 

(11) Ak dôjde k zániku funkcie člena referendovej komisie, predseda referendovej komisie povolá 
prostredníctvom mestského úradu náhradníka. 
 

(12) Ak klesne počet členov referendovej komisie pod päť a na uvoľnené miesto neexistuje 
náhradník delegovaný oprávneným subjektom, vymenuje chýbajúcich členov referendovej 
komisie primátor zo zoznamu náhradníkov, ktorý pre tento účel schválilo zastupiteľstvo.  
Ak takýto zoznam náhradníkov schválený zastupiteľstvom neexistuje, primátor môže  
za člena referendovej komisie vymenovať aj inú vhodnú osobu. 
 

(13) Zapisovateľa referendovej komisie vymenúva a odvoláva primátor, spravidla  
zo zamestnancov mestského úradu. Zapisovateľ nie je členom referendovej komisie. 
Zapisovateľ plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje administratívne 
a organizačné záležitosti súvisiace s plnením úloh referendovej komisie. 
 
 

Článok 10 
Mestská komisia 

 
(1) Mestská komisia 
a) dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave a vykonaní 

miestneho referenda, 
b) spolupracuje s osobami poverenými organizačno-technickým zabezpečením miestneho 

referenda pri príprave miestneho referenda,  
c) dohliada na pripravenosť okrskových komisií, 
d) dozerá na priebeh a zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch, 
e) rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskových komisií, 
f) zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende, 
g) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom referende, 
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h) doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende primátorovi, 
i) odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov miestneho 

referenda do úschovy mestského úradu, 
j) plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia. 

 
 

Článok 11 
Okrsková komisia 

 
(1) Okrsková komisia 
a) v deň konania miestneho referenda zabezpečuje riadny priebeh hlasovania v okrsku, dbá 

o poriadok v referendovej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí, 
b) vykonáva sčítanie hlasov, 
c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania mestskej komisii, 
d) odovzdáva dokumenty súvisiace s hlasovaním v okrsku do úschovy mestskému úradu, 
e) plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia. 

 
(2) Ak zastupiteľstvo v uznesení o vyhlásení miestneho referenda nerozhodlo o vytvorení 

okrskov, plní úlohy okrskovej komisie mestská komisia. 
 
 

PIATA ČASŤ 
KONANIE MIESTNEHO REFERENDA 

 
Článok 12 

Hlasovacie lístky 
 

(1) Na hlasovacom lístku sa uvádza 
a) deň konania miestneho referenda, 
b) referendová otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami.  

Pri každej otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „ ÁNO“ 
a druhý slovom „NIE“, 

c) poučenie o spôsobe hlasovania. 
 

(2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky Mesta. 
 

(3) Vzor hlasovacieho lístku schvaľuje mestská komisia. Vyhotovenie a tlač hlasovacích lístkov 
zabezpečuje mestský úrad. 
 

(4) Mestský úrad zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania miestneho 
referenda všetkým okrskovým komisiám, najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. 
 

(5) Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v referendovej miestnosti v deň konania miestneho 
referenda. 
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Článok 13 
Referendová miestnosť a jej vybavenie 

 
(1) Mestský úrad najneskôr dve hodiny pred začiatkom hlasovania zabezpečí, aby miestnosť  

na hlasovanie bola vybavená schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, prenosnou 
schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, priestorom na úpravu hlasovacích lístkov, 
tlačivami zápisníc o výsledku hlasovania v okrsku, potrebnými písacími potrebami,  
ako aj iným vybavením potrebným pre dôstojný a plynulý priebeh hlasovania. 

(2) O referendovej miestnosti a jej vybavení platia primerane ustanovenia osobitného zákona15. 
 

(3) Vybavenie referendovej miestnosti zabezpečuje Mesto. 
 
 

Článok 14 
Začatie hlasovania 

 
(1) Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej komisie za prítomnosti členov 

okrskovej komisie, či je referendová miestnosť vybavená podľa článku 13 tohto nariadenia 
a či schránka na odovzdanie hlasovacích lístkov, prenosná schránka na odovzdanie 
hlasovacích lístkov a schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov sú prázdne a následne ich zapečatí. 
 

(2) Predseda okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za začaté, ak nezistí nedostatky vo vybavení 
referendovej miestnosti alebo po ich odstránení. 
 
 

Článok 15 
Hlasovanie 

 
(1) Oprávnený volič hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné a hlasuje v poradí, v akom sa 

dostavil do referendovej miestnosti. 
 

(2) Po preukázaní totožnosti oprávneným voličom okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo 
oprávneného voliča v zozname a vydá mu hlasovací lístok a obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky Mesta. Ak oprávnený hlasujúci nepreukáže svoju totožnosť do skončenia 
hlasovania, hlasovanie mu nebude umožnené. Uvedené platí aj pre hlasovanie do prenosnej 
schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov. 

 
(3) Oprávneného voliča, ktorý sa v deň konania miestneho referenda dostavil do príslušnej 

referendovej miestnosti podľa miesta svojho trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname 
oprávnených voličov, dopisuje okrsková komisia do zoznamu oprávnených voličov  
po predložení dokladu preukazujúcom totožnosť a miesto trvalého pobytu osoby. 
 

                                                           
15 § 22 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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(4) Oprávnený volič upraví hlasovací lístok v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, 
ktorý musí zaručovať dodržanie tajnosti hlasovania. Oprávnenému voličovi, ktorý nevstúpi  
do určeného osobitného priestoru, referendová komisia hlasovanie neumožní. 
 

(5) Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že  
na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“. Ak sa v miestnom referende 
rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú 
z otázok samostatne. Oprávnený volič nie je povinný odpovedať na všetky referendové 
otázky. 
 

(6) Po úprave hlasovacieho lístku ho oprávnený volič vloží do obálky, obálku zalepí a vloží  
do hlasovacej schránky. 
 

(7) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa 
tohto nariadenia, alebo ak hlasovací lístok nebol vložený do obálky s úradnou pečiatkou, 
alebo ak sa v takejto obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok. 
 

(8) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo ak je upravený 
iným ako ustanoveným spôsobom, alebo nie je upravený vôbec. Hlasovací lístok je však 
platný, ak aspoň pri jednom návrhu bola predpísaným spôsobom vyznačená odpoveď „áno“ 
alebo „nie“, nie však obe odpovede súčasne. Na prečiarknutie a dopisovanie sa neprihliada. 
 

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

(10) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, možno okrskovú komisiu požiadať o to, aby 
oprávnený volič mohol hlasovať mimo referendovej miestnosti, a to len v územnom obvode 
okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia vyšle 
k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou hlasovacou schránkou, hlasovacími 
lístkami a obálkou; vyslaní členovia okrskovej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná 
tajnosť hlasovania. Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo oprávneného voliča 
v zozname oprávnených voličov ihneď po návrate členov referendovej komisie  
do referendovej miestnosti. 
 

(11) V referendovej miestnosti majú právo byť prítomní počas hlasovania oprávnených voličov 
a počas sčítania hlasov okrskovou komisiou pozorovatelia registrovaní najmenej 3 dni  
pred termínom miestneho referenda mestskou komisiou. 
 

(12) Mestská komisia zaregistruje pozorovateľov pre miestne referendum, ak to písomne navrhne 
a) najmenej 5 % oprávnených voličov formou petície, 
b) najmenej jedna pätina poslancov zastupiteľstva, 
c) občianske združenie16, ktoré vyvíja činnosť na území Mesta. 

 
(13) Pozorovatelia majú právo dohliadať na priebeh hlasovania a sčítavania hlasov a majú právo 

vyhotoviť si na vlastné náklady kópiu zápisnice okrskovej komisie. Právo vyhotoviť si kópiu 
zápisnice má aj každý člen okrskovej a mestskej komisie. 

                                                           
16 § 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
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(14) Pozorovateľov možno z referendovej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh 
hlasovania, sčítavania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity referendovej 
miestnosti. 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA 

 
Článok 16 

Sčítanie hlasov okrskovou komisiou 
 

(1) Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí oprávnení voliči, ktorí sú 
v referendovej miestnosti alebo pred ňou. Následne sa referendová miestnosť uzavrie 
a predseda okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. 
 

(2) Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nevydané 
hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť hlasovacie schránky. Ak bola použitá  
aj prenosná hlasovacia schránka, referendová komisia obsah oboch schránok po ich 
otvorení zmieša. 
 

(3) Po otvorení hlasovacej schránky okrsková komisia vylúči prípady neplatného hlasovania 
podľa článku 15 ods. 7 a zistí 

a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
b) počet neplatných hlasovacích lístkov (článok 15 ods. 8), ktoré vylúči z ďalšieho sčítania, 
c) počet platných hlasovacích lístkov, 
d) počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke. 

 
(4) Pre postup pri sčítaní odpovedí okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia osobitného 

zákona v časti o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou.17  
 

(5)  Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania 
v okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda, ostatní členovia okrskovej komisie 
a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici. 
 

(6) V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené: 
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 
b) počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie, 
c) počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky, 
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, 
f) počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke, 
g) číslo okrsku. 

 
(7) K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané, 

a uzneseniach, ktoré k nim prijala. 
 

                                                           
17 § 36 zákona č. 333/2004 Z. z. 
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(8) Predseda okrskovej komisie po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku 
hlasovania odovzdá jeden rovnopis mestskej komisii, druhý rovnopis mestskému úradu. 
 

(9) Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá 
ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy mestskému úradu. 
 
 

Článok 17 
Zápisnica o výsledku hlasovania v miestnom referende 

 
(1) Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky 

hlasovania v miestnom referende v Meste. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených 
v zápisnici, mestská komisia má právo vyžiadať si od okrskovej komisie vysvetlenie; zjavné 
chyby v písaní opraví miestna komisia po dohode s okrskovou komisiou sama, inak požiada 
okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. 
 

(2) Mestská komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom 
referende v Meste, ktorú podpíšu predseda, podpredseda, ostatní členovia mestskej komisie 
a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú. 
 

(3) V zápisnici o výsledku hlasovania v miestnom referende mestská komisia uvedie 
a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu 

a výsledku hlasovania v okrsku, 
b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie, 
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 
d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných 

neplatných hlasovacích lístkov, 
f) celkový počet odpovedí „áno“ a celkový počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke. 

 
(4) V zápisnici o výsledku hlasovania v miestnom referende mestská komisia ďalej uvedie 

stručný obsah sťažností, ktoré jej boli podané a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady 
porušenia právnych predpisov pri príprave a v priebehu miestneho referenda. 
 

(5) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende 
odovzdá predseda mestskej komisie jeden rovnopis zápisnice a celú dokumentáciu 
o činnosti mestskej komisie bez zbytočného odkladu do úschovy mestskému úradu. Druhý 
rovnopis zápisnice doručí zastupiteľstvu na zasadnutí. 
 
 

Článok 18 
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda 

 
(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. 
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(2) Pre zisťovanie účasti na miestnom referende je rozhodujúci počet oprávnených voličov, ktorí 
prevzali hlasovací lístok. 
 

(3) Mesto vyhlási výsledky miestneho referenda do 3 dní od doručenia zápisnice o výsledkoch 
hlasovania na úradnej tabuli Mesta18 a na webovom sídle Mesta. 
 

(4) Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje 
a) deň konania miestneho referenda, 
b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom 

referende, 
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 
d) celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“ a celkový 

počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“, 
e) konštatovanie, či ide o platné miestne referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli 

v miestnom referende prijaté. 
 

(5) V prípade viacerých referendových otázok sa údaje podľa písm. d) predchádzajúceho 
odseku uvádzajú osobitne pre každú otázku. 
 
 

SIEDMA ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 19 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu Mesta. 
 

(2) Ak zastupiteľstvo pri vyhlásení miestneho referenda nerozhodne inak, o nárokoch členov 
referendových komisií a zapisovateľov platia primerane ustanovenia osobitného predpisu.19  
 

(3) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov.20  

 
(4) Kampaň ako presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, 

písmom, zvukom, obrazom, najmä v informačných prostriedkoch je možné uskutočňovať 
v období od prijatia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda do 48 hodín pred konaním 
miestneho referenda. 

 
(5) Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú referendových otázok, 

možno priebežne, najneskôr však 48 hodín pred konaním miestneho referenda. 
 

                                                           
18 § 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení 
19 § 50 zákona č. 333/2000 Z. z. 
20 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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(6) Členovia referendových komisií a zapisovatelia nesmú poskytovať informácie o priebehu 
a výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice mestskej komisie. 
 
 

Článok 20 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta a na webovom sídle Mesta  

od 28.8.2018 do 6.9.2018. 
 

(2) Nariadenie bolo schválené zastupiteľstvom dňa ... a nadobúda účinnosť dňa ... 
 
 

 

 
 

................................................. 
Ing. Karol Kvál 
primátor Mesta 
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