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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NAHÁČ 

 
ČÍSLO: 4 /2017 

 

O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA 

 

 

Obec na základe § 6, ako aj v súlade s § 4, ods. 3, písm. m), § 11a a § 13a zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podrobnosti o organizácii miestneho 

referenda. 
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podrobnosti pre vyhlásenie, 

prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci Naháč. 

2. Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má právo voliť do orgánov 

samosprávy obce podľa osobitného predpisu1 („ďalej len „oprávnený volič“). 

 

 
Článok 2 

Dôvody a lehoty vyhlásenia miestneho referenda 

 

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum ak ide o jeden z dôvodov stanovených v § 

11a ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 

2. Dôvody a lehoty vyhlásenia miestneho referenda sú bližšie upravené v § 11a a § 13a zákona 

o obecnom zriadení. 

3. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda obecnému zastupiteľstvu môže predložiť starosta, 

poslanec obecného zastupiteľstva alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 

Článok 3 
Petícia za vyhlásenie miestneho referenda 

 

1. Na vyhlásenie miestneho referenda podľa § 11a ods. 1, písm. c) zákona o obecnom zriadení je 

nevyhnutné splniť požiadavky § 11a, ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

                                                 
1 § 4 ods. 2., písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 



Strana 2 z 8 

2. Petícia za vyhlásenie miestneho referenda vrátane petičných hárkov sa odovzdáva do podateľne 

obecného úradu. Zamestnanec obecného úradu vystaví potvrdenie o odovzdaní petície, o počte 

petičných hárkov a podpisov na nich. O doručení petície zamestnanec obecného úradu 

bezodkladne informuje starostu a e-mailom aj všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

3. Pri overovaní petície má právo byť prítomný zástupca petície alebo poverený člen petičného 

výboru. 

 

 
Článok 4 

Spôsob vyhlásenia miestneho referenda 

 

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne zastupiteľstvo uznesením o vyhlásení miestneho 

referenda. 

2. V uznesení o vyhlásení miestneho referenda musí byť uvedené najmä: 

a) ustanovenia, na základe ktorých sa miestne referendum vyhlasuje, 

b) dátum prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva, 

c) dátum prijatia petície obyvateľov obce, ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe 

petície, 

d) znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, 

e) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a  

f) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

3. Otázky na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo 

jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť vzájomne podmienené. 

4. Obecné zastupiteľstvo určí dátum konania miestneho referenda tak, aby sa uskutočnilo 

v sobotu od 7:00 h do 22:00 h. 

 

 
Článok 5 

Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda 

 

1. Petícia za vyhlásenie miestneho referenda musí byť overená najneskôr do 30 dní od jej 

doručenia obecnému úradu. Ak petícia spĺňa náležitosti podľa tohto nariadenia, predloží ju 

starosta obce na rokovanie najbližšieho obecného zastupiteľstva po jej overení tak, aby boli 

splnené lehoty podľa § 11a zákona o obecnom zriadení. 

 
 

Článok 6 

Zoznamy oprávnených voličov 

 

1. Zoznam oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende vyhotoví obecný úrad zo 

stáleho zoznamu voličov podľa osobitného predpisu2. Do zoznamu voličov obec dopíše 

cudzincov, ktorí sú obyvateľmi obce podľa osobitného predpisu3 a najneskôr v deň konania 

referenda dovŕšili 18 rokov veku. 

2. Zoznam oprávnených voličov odovzdá zamestnanec obecného úradu komisii pre miestne 

referendum najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. 

                                                 
2 zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov 
3 § 3 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 
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3. Členovia komisie pre miestne referendum sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných 

údajoch, s ktorými prišli do styku.4 

 
 

Článok 7 

Informovanie oprávnených voličov 

 

1. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému 

voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie: 

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda 

alebo doručenia petície, 

b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, 

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a 

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

2. Oznámenie obec najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia obecného 

zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda zverejní na úradnej tabuli v obci, ako aj na 

oficiálnom webovom sídle obce. 

 

 
Článok 8 

Organizačné zabezpečenie miestneho referenda 

 

1. Za organizačné zabezpečenie miestneho referenda zodpovedá obecný úrad. Starosta určí 

osoby, ktoré budú zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu 

miestneho referenda. 

2. O prípravách vo volebnej miestnosti, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí 

hlasovania, hlasovaní, poriadku vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí, prerušení 

hlasovania a ukončení hlasovania platia primerane ustanovenia osobitného predpisu.5 

 

Článok 9 
Komisia pre miestne referendum 

 

1. Po schválení uznesenia o vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo uznesením 

zriadi na hlasovanie a sčítanie hlasov komisiu pre miestne referendum (ďalej len „komisia“) 

a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. 

2. Členom komisie môže byť oprávnený volič. 

3. Do komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka: 

a) politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v obecnom zastupiteľstve, 

b) nezávislí poslanci, ak sú zastúpení v obecnom zastupiteľstve, 

c) petičný výbor pre referendum, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície občanov. 

4. Ak sa nezávislí poslanci obecného zastupiteľstva nezhodnú na jednom členovi komisie 

a jednom náhradníkovi jednomyseľne, určia ich hlasovaním. Ak nezávislí poslanci tvoria 

najmenej jednu polovicu poslancov obecného zastupiteľstva, majú právo delegovať dvoch 

členov komisie a dvoch náhradníkov. 

                                                 
4 § 18 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
5 § 22 až 29 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov 
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5. Ak nebol zriadený petičný výbor, deleguje členov komisie a ich náhradníkov zástupca petície. 

6. Oznámenie o delegovaní člena komisie a náhradníka doručí politická strana, koalícia, nezávislí 

poslanci, petičný výbor alebo zástupca petície v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení 

miestneho referenda. 

7. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje: 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať 

písomnosti ako aj telefonického a emailového kontaktu, 

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti ako aj telefonického a emailového kontaktu, 

c) meno, priezvisko a podpis: 

i. osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, 

ii. osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej 

pečiatky, ak ide o koalíciu, 

iii. nezávislých poslancov obecného zastupiteľstva 

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

v. zástupcu petície, ak nebol zriadený petičný výbor. 

8. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

9. Komisia má najmenej päť členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom podľa 

odseku 2 a 3, určí zostávajúcich členov komisie obecné zastupiteľstvo uznesením. 

10. Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta v lehote určenej uznesením o zriadení komisie. Ak 

starosta nezvolá zasadnutie komisie, zvolá ho zástupca starostu alebo poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom. 

11. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu znenia: „ Sľubujem na svoju česť, že 

budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou 

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

referenda a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ Odmietnutie zloženia sľubu 

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

12. Komisia na svojom prvom zasadnutí určí spomedzi členov komisie žrebom predsedu 

a podpredsedu komisie. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie. 

13. Komisia je spôsobilá sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

14. Členstvo v komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou 

stranou, koalíciou, nezávislými poslancami, petičným výborom alebo zástupcom petície, ktorý 

ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi 

komisie, ktorý povolá náhradníka. Členstvo v komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub 

najneskôr desať dní predo dňom konania referenda; to sa netýka náhradníka. 

15. Ak po prvom zasadnutí komisie klesne počet členov pod päť a na uvoľnené miesto neexistuje 

náhradník delegovaný oprávneným subjektom, vymenuje chýbajúcich členov komisie starosta 

zo zoznamu náhradníkov, ktorý pre tento účel schválilo obecné zastupiteľstvo. Ak takýto 

zoznam náhradníkov schválený obecným zastupiteľstvom neexistuje, starosta môže za člena 

komisie vymenovať aj iného oprávneného voliča. 
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16. Zapisovateľa komisie vymenúva a odvoláva starosta, spravidla spomedzi zamestnancov 

obecného úradu. Zapisovateľ nie je členom komisie. Zapisovateľ plní funkciu odborného 

poradcu komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti súvisiace s plnením 

úloh komisie. 

17. Komisia: 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, dbá o poriadok vo volebnej miestnosti a jej 

bezprostrednej blízkosti, 

b) dopisuje voličov v deň konania referenda do zoznamu voličov, 

c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, 

d) odovzdáva dokumenty z miestneho referenda do úschovy obecnému úradu, 

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

 

 

Článok 10 

Hlasovací lístok 

 

1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené nasledovné: 

a) deň konania miestneho referenda, 

b) návrh alebo návrhy vo forme otázky označenej poradovým číslom. Pri každom návrhu je 

uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“, 

c) poučenie o spôsobe hlasovania. 

2. Obec opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál 

hlasovacieho lístku schvaľuje komisia. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač 

hlasovacích lístkov, ktorú zabezpečí obec. Obec zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli doručené 

najneskôr v čase začiatku konania referenda komisii do volebnej miestnosti. 

3. Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri 

rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. 

4. Oprávnený volič obdrží hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deň konania referenda. 

 

 
Článok 11 

Hlasovanie 

 

1. Oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. 

2. Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta 

trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, dopisuje komisia do zoznamu voličov na 

základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Komisia 

vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 

3. Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta 

trvalého pobytu s rozhodnutím súdu6 dopisuje komisia do zoznamu voličov po predložení 

občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Komisia vydá voličovi hlasovacie 

lístky a prázdnu obálku. 

4. Volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky hlasovací lístok. 

Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. 

                                                 
6 § 10 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov 
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5. Ak sa v referende rozhoduje o viacerých návrhoch, platí ustanovenie odseku 4 pre každý z 

týchto návrhov samostatne. 

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

hlasovacej schránky. 

7. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom 

inej osoby obec a v deň konania volieb komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to 

len v územnom obvode obce. V takom prípade komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s 

prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, 

ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Vyslaní členovia komisie zabezpečia, 

aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacieho 

lístka a obálky; ak tak volič nemôže urobiť, člen komisie poznamená túto skutočnosť v 

zozname. Tento zoznam voličov sa pripojí k zoznamu voličov. Komisia zakrúžkuje poradové 

číslo voliča v zozname voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou 

schránkou do volebnej miestnosti. 

8. Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o 

pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti 

vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z dôvodu 

nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti. 

 

 
Článok 13 

Sčítanie hlasov 

 

1. Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky 

a obálky a následne dá otvoriť hlasovaciu schránku. Ak bola použitá prenosná hlasovacia 

schránka, komisia obsah oboch schránok po ich otvorení zmieša. 

2. Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné hlasovacie 

lístky a zistí počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ pre každý z návrhov. Výsledky uvádza v 

zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 

3. Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom alebo nie je upravený 

vôbec. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky neplatné. 

Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive. 

4. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje 

komisia. 

5. Komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu 

s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu. 

 

 
Článok 14 

Zápisnica o výsledku hlasovania 

 

1. Komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende, 

ktorú podpíšu všetci členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu 

sa poznamenajú do zápisnice. 

2. Komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania uvádza: 

a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 
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b) počet voličov zapísaných v zozname voličov, 

c) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet voličov, ktorí odovzdali obálku, 

e) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

f) počet platných hlasovacích lístkov, 

g) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

3. Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorí prevzali obálku na 

hlasovanie. 

4. V zápisnici komisia uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli podané a uznesení, ktoré 

k nim komisia prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní 

miestneho referenda. 

5. Predseda komisie bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku 

hlasovania spolu s celou dokumentáciou o činnosti komisie obecnému úradu a druhý 

rovnopis obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí podľa čl. 15. O odovzdaní dokumentov obecný 

úrad vyhotoví protokol, ktorého súčasťou budú zoznamy odovzdávaných dokumentov. 

Protokol podpíše predseda komisie a osoba zodpovedná za prevzatie dokumentov. 

 

 
Článok 15 

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. 

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia 

zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli, ako aj na oficiálnom webovom sídle obce. 

3. Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá starosta zasadnutie obecného 

zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v lehote 3 dní odo dňa doručenia zápisnice o výsledku 

hlasovania v miestnom referende, spravidla zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby 

sa konalo v najbližší pondelok po dni konania miestneho referenda. 

4. Ak starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva nezvolá, alebo ho zvolá v termíne, v ktorom by 

nebola dodržaná stanovená trojdňová lehota na vyhlásenie výsledkov miestneho referenda, 

zasadnutie sa uskutoční v tretí deň (spravidla utorok) po dni ukončenia miestneho referenda 

so začiatkom o 18:00 h v budove obecného úradu. 

5. Vyhlásenie výsledku miestneho referenda musí obsahovať: 

a) deň konania miestneho referenda, 

b) počet voličov zapísaných v zoznamoch voličoch, 

c) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „áno“, 

e) počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „nie“, 

f) konštatovanie, či sú výsledky referenda platné, 

g) konštatovanie, ktorý návrh bol v referende prijatý. 

6. V prípade viacerých návrhov sa údaje podľa odseku 5 písm. d) a e) uvádzajú osobitne pre každý 

návrh. 
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Článok 16 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Náklady spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce. 

3. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov, najmä zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

v znení neskorších predpisov. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Naháč dňa 

7.3.2017 a nadobúda účinnosť 1.4.2017. Uzn.: 22/2017 

 

 

Naháč, 07.03.2017 

 

 

        Vladimír Kašša 

        starosta 


