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Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvrdošovce 
zo dňa 17.5.2010 

č.  1/2010 

o podrobnostiach a organizácii   
miestneho referenda  v obci Tvrdošovce  

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach v súlade s § 6  a § 11a ods. 9 zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov /ďalej len „zákon“/  
vydáva na vykonanie hlasovania obyvateľov obce toto všeobecne záväzné 
nariadenie: 

 
Časť I.  

Základné ustanovenia  
 

čl.1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje spôsob 
vykonania hlasovania obyvateľov obce Tvrdošovce podľa § 11a zákona /ďalej len 
"miestne referendum"/. Pri referende podľa čl.93 - 99 Ústavy SR sa postupuje podľa 
osobitného predpisu - zák.č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení 
zmien a doplnkov. 
  
(2) Miestne referendum vyhlasuje obecné zastupiteľstvo uznesením so stanovením 
termínu jeho konania. Termín sa určí tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 90 dní od 
schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. Vo vyhlásení sa ďalej uvedie 
na návrh koho sa miestne referendum vyhlasuje, deň prijatia petície občanov, aká 
otázka alebo otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie.  

 

(3) OZ vyhlási miestne referendum, ak ide o: 

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, 

  

b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3 zákona), 

  

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov ku dňu podania 
petície 

 

(4) OZ vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa článku 1 ods. 3 písm a/ 
zákona ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone.  

 
(5) OZ môže vyhlásiť miestne referendum podľa § 11 ods. 4 písm. f) zákona aj pred 
rozhodnutím o  najdôležitejších otázkach života a  rozvoja obce 
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(6) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda môže podať starosta obce alebo 
poslanci OZ.  
 
(7) Ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície skupiny obyvateľov obce 
/§11a ods.1 písm. c, zákona./ návrh musí podať starosta obce do 30 dní od 
doručenia petície, ktorá spĺňa podmienky. Pri petícii sa postupuje podľa 
zák.č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien a doplnkov. 
 
(8) Otázka alebo otázky predložené na miestne referendum musia byť formulované 
tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať "áno" alebo "nie". Otázky nesmú 
byť navzájom podmienené.  

 
čl.2 

  
(1) Miestne referendum sa koná v jeden deň, obvykle v sobotu od 7,00 hodiny do 
19,00 hodiny. 

 
čl.3 

Právo hlasova ť v miestnom referende 
 

(1) Právo hlasovať v miestnom referende má každý občan obce podľa § 3 ods. 1 
zákona, ktorý má právo voliť do orgánov samosprávy obce podľa zák. č. 346/1990 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zmien a doplnkov /ďalej len 
"oprávnený občan"/. 

 
Časť II.  

Okrsky, zoznamy oprávnených ob čanov na  hlasovanie a orgány pre miestne 
referendum  

 
čl.4  

Obecná komisia pre miestne referendum 
(1) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na 
hlasovanie a sčítavanie hlasov Obecnú komisiu pre miestne referendum a určí lehotu 
na jej prvé zasadnutie. 
Obecná komisia pre miestne referendum : 
  
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho 
referenda, 
  
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií a odvolaniach proti ich 
rozhodnutiu, 
  
c) zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende 
  
d) vyhotovuje a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania starostovi obce a 
obecnému zastupiteľstvu, 
  
e) plní ďalšie úlohy podľa tohto VZN a iných právnych predpisov. 
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čl.5 
Okrsky 

 
(1) Na hlasovanie obyvateľov a na sčítanie hlasov sa v obci vytvárajú okrsky na 
konanie miestneho referenda. 
  
(2) Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta obce 
najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda. 

 
čl.6  

Zoznamy na hlasovanie 
 
(1) Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende /ďalej len 
"zoznam"/ sa vedie na obecnom úrade. Je k dispozícii k nahliadnutiu a uplatneniu 
prípadných námietok. 
  
(2) O zozname platia primerane ustanovenia volebných zákonov o stálom zozname 
voličov s tým, že sa nepoužije ustanovenie o lehote na vyloženie zoznamu.  

 
 

čl.7 
Všeobecné ustanovenia o orgánoch pre miestne refere ndum 

 
(1) Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú 
komisie, ktorými sú: 
  
a) Obecná komisia pre miestne referendum a 
  
b) okrskové komisie pre miestne referendum pre každý okrsok. 
  
(2) Členom komisie môže byť len oprávnený občan. 
 
(3) Každá politická strana alebo politické hnutie  zastúpené v obecnom zastupiteľstve 
môže delegovať v lehote  ustanovenej v oznámení o vyhlásení hlasovania jedného  
člena obecnej  alebo okrskovej komisie a jeho náhradníka a oznámi ich  mená, 
priezviská, bydlisko a politickú príslušnosť  starostovi obce. 
  
(4) Komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak do komisie podľa čl. 7 ods. 3 tohto VZN 
nie je delegovaný dostatočný počet členov, ďalších členov vymenuje starosta.  
 
(5) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia "Sľubujem na 
svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa 
pritom spravovať zákonmi a inými právnymi predpismi". 
 
(6) Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta obce v lehote stanovenej opatreniami na 
vykonanie referenda 
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(7) 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 zamietnutý. 
 
(8) Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta obce v lehote stanovenej opatreniami na 
vykonanie referenda. 
 
(9) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie predsedu a podpredsedu. 
Žrebovanie riadi najstarší člen komisie. 
 
(5) Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, nastúpi na jeho miesto náhradník.  
  
(9) Zapisovateľ, ktorý nie je členom komisie, je pracovník obecného úradu určený 
starostom obce. 

 
čl.8  

Okrsková komisia pre miestne referendum 
  
 
Okrsková komisia pre miestne referendum : 
 
a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie 
hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej 
bezprostrednom okolí, 
  
b) vykonáva sčítanie hlasov, 
  
c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania obecnej komisii 
pre miestne referendum, 
  
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto VZN, iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej 
určí Obecná komisia pre miestne referendum. 

 
Časť III. 

Konanie miestneho referenda 
 

čl.9  
Hlasovacie lístky 

 
(1) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené  
 
a) deň konania miestneho referenda, 
  
b) otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej 
otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý 
slovom "nie", 
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c) poučenie o spôsobe hlasovania. 
  
(2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky obce. 
  
(3) Obecný úrad zabezpečí vytlačenie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve a 
ich doručenie v deň konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám. 
  
(4) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň 
konania miestneho referenda. 

 
 

čl.10  
Informovanie oprávnených ob čanov 

 
  (1) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému 
oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie 
dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho 
referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce 
predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a 
spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej 
tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým. Obecný úrad tiež informuje 
oprávnených občanov o povinnosti mať u seba preukaz totožnosti. 

 
čl.11  

Kampaň pred miestnym referendom 
 
(1) Časom kampane pred miestnym referendom sa rozumie na účely tohto VZN 
obdobie začínajúce vyhlásením miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho 
konaním. 
  
(2) 48 hodín pred konaním a počas miestneho referenda je presviedčanie za určitý 
spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, písmom, zvukom a obrazom v 
informačných prostriedkoch zakázané. 
  
(3) Počas miestneho referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob 
hlasovania v budovách, kde sídlia okrskové komisie a v ich bezprostrednom okolí. 
  
(4) Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky týkajúcich sa otázok 
predložených v miestnom referende možno najneskôr 3 dni pred dňom konania 
miestneho referenda. 
  
(5) Komisie a pracovníci zabezpečujúci organizačné, administratívne práce a 
sumarizáciu údajov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových 
výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania. 

 
(6) V priebehu hlasovania je zakázané uverejňovať výsledky prieskumov 

hlasovania. 
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čl.12  
Hlasovanie  

 
(1) Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. 
  
(2) Oprávnený občan hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, na ktorom v 
príslušnom rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá "áno" alebo, že na 
otázku odpovedá "nie". Hlasovanie je tajné. 
  
(3) Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie 
ods.2 pre každú z týchto otázok samostatne. 

 
 

čl.13 
Platnos ť, neplatnos ť hlasovania 

  
(1) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím 
lístkom /čl.9/. 
  
(2) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je 
vyplnený iným spôsobom, než ako je ustanovené v čl.12 ods.2. alebo je inak 
upravený alebo nie je upravený vôbec. 
  
(3) O platnosti hlasovania a platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou 
rozhoduje okrsková komisia. 

 
 

čl.14 
Miestnos ť na hlasovanie 

  
      O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích 
lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej 
bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia inak 
primerane ustanovenia volebných zákonov /zák.č.80/1990 Zb.,zák.č.346/90 Zb./.  

 
Časť IV.  

Zistenie a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda  
 

čl.15  
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou 

  
(1) Po otvorení schránky /urny/ vylúči okrsková komisia prípady neplatného 
hlasovania /čl.13 ods.1/ a zistí: 
  
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
  
b) počet neplatných hlasovacích lístkov /čl.13 ods.2/, ktoré vylúči z ďalšieho 
sčítania, 
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c) počet platných hlasovacích lístkov, 
  
d) počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke. 
  
(2) Inak pre postup pri sčítaní hlasov okrskovou komisiou platia primerane 
ustanovenia volebných zákonov o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou. 

 
 

čl.16  
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku  

  
(1) Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a 
výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní 
členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú. 
  
(2) V zápisnici okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania musí byť 
uvedené: 
  
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 
  
b) počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie, 
  
c) počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky, 
  
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
  
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích 
lístkov, 
  
f) počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke. 
  
(3) K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré 
sa jej podali, a uzneseniach, ktoré k nim prijala. 
  
(4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania 
predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania 
obecnej komisii pre miestne referendum. 
  
(5) Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na 
hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy 
obecnému úradu. 
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čl.17  

Zápisnica obecnej komisie pre miestne referendum 
  
(1) Obecná komisia pre miestne referendum preskúma zápisnice okrskových 
komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende. 
  
(2) Obecná komisia pre miestne referendum vyhotoví vo dvoch rovnopisoch 
zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíšu predseda, 
podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu 
sa poznamenajú. 
  
(3) V zápisnici Obecná komisia pre miestne referendum uvedie: 
  
a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o 
výsledku hlasovania, 
  
b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v 
miestnom referende v rámci obce 
  
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa v obci vydali hlasovacie lístky, 
  
d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v obci,  
  
e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet 
odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v obci,  
  
f) celkový počet hlasov "áno" a celkový počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej 
otázke v obci, 
  
(4) V zápisnici Obecná komisia pre miestne referendum ďalej uvedie stručný 
obsah sťažností, ktoré sa jej podali, a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady 
porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní miestneho referenda. 
  
(5) Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom 
referende odovzdá predseda obecnej komisie jeden rovnopis zápisnice bez 
zbytočného odkladu starostovi obce. Dokumentáciu o činnosti obecnej komisie 
odovzdá jej predseda do úschovy obecnému úradu. 
 
(6) Obecný úrad bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice starostovi obce na 
jeho pokyn zabezpečí zverejnenie výsledkov hlasovania v miestnom referende.  
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čl.18  

Vyhlásenie výsledku miestneho referenda 
 
Vyhlásenie návrhu prijatého v miestnom referende bude vykonané ako vyhlásenie 
všeobecne záväzného nariadenia obce a bude obsahovať: 
  
a) deň príp.dni konania miestneho referenda, 
  
b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných na hlasovanie v miestnom 
referende, 
  
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 
  
d) celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo na otázky odpovedali 
"áno" a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali 
"nie",  
 
e) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v miestnom referende prijaté. 
 

 
 

Časť V.  
Opatrenia na zabezpe čenie miestneho referenda a závere čné ustanovenia 

  
čl.19 

Opatrenia na zabezpe čenie miestneho referenda 
 
(1) Starosta obce vydá na vykonanie každého miestneho referenda podrobné pokyny 
a opatrenia.  
 
(2) Pomocné prostriedky, najmä miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie 
hlasovania zabezpečí obecný úrad. 
 
(3) Obecný úrad vyhotoví vzor hlasovacieho lístka, tlačív na hlasovanie a zabezpečí 
ich vytlačenie v potrebnom množstve. 
 
(4) Všetky orgány, inštitúcie, organizácie a podnikateľské subjekty na území obce sú 
povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto VZN.  
 
(5) Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov miestneho 
referenda /okrem výdavkov spojených s kampaňou pred referendom, ktorú 
nezabezpečuje obecný úrad/ sa uhrádzajú z rozpočtu obce. 
  
(6) O nárokoch členov komisií platia obdobne ustanovenia volebných zákonov 
o nárokoch členov volebných komisií. 
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čl.20  

Záverečné ustanovenia 
  
(1) Toto VZN nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v   
Tvrdošovciach dňa 17.5.2010 uznesením číslo 32/170510, písm. B, bod 1.  
 
(2) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 
 
 
V Tvrdošovciach dňa 17.5.2010 
  
 
 
 
 
 
                                                                               PaedDr. György  Juhász,  PhD. 
                                                                                           starosta ob ce 
 
 
 
Dátum vyvesenia návrhu VZN:                   1.5.2010 
Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 18.5.2010 
Dátum zvesenia  VZN z úradnej tabuli:      1.6.2010 
Dátum nadobudnutia účinnosti VZN:       31.5.2010 


