
Obec Dolné Srnie na základe ustanovenia § 11a odst. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 2/ 2012 
 

     o organizácii miestneho referenda 
 
 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť v súlade s ustanovením § 11a odst. 9 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení “) podrobnosti o vyhlásení, príprave a organizácii miestneho referenda v obci Dolné 

Srnie. 
2. Na účely tohto nariadenia miestne referendum je hlasovanie obyvateľov obce Dolné Srnie o dôležitých 

otázkach života obce, v ktorom obyvatelia obce Dolné Srnie slobodne a nezávisle vyslovia hlasovaním 
svoj súhlas alebo nesúhlas s návrhom, ktorý im bol predložený. 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Srnie (ďale len „obecné zastupiteľstvo“) vyhlasuje miestne 
referendum v súlade s ustanovením § 11a odst.1 až 5 zákona o obecnom zriadení. 

4. Hlasovania v miestnom referende sa môže zúčastniť obyvateľ obce Dolné Srnie, ktorý má trvalý pobyt 

v obci a najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕšil 18 rokov veku a ktorý je oprávnený voliť 
v zmysle ustanovenia § 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „ oprávnený volič „) 
5. Právo hlasovať v miestnom referende nemá občan v prípadoch prekážok vo výkone volebného práva 

uvedených v ust. § 2 odst. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v platnom znení. 

 
 

Článok 2 
Vyhlásenie referenda 

 
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o prípady uvedené v ustanovení  

     § 11a odst. 1 zákona o obecnom zriadení a to :  

a) zlúčenie obce, rozdelenie alebo zrušenie obce 
b) odvolanie starostu 

c) petíciu skupiny obyvateľov obce, ktorí tvoria aspoň 30% oprávnených voličov 
d) zmenu označenia obce. 

2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých 

veciach samosprávy obce v súlade s ustanovením § 4 zákona o obecnom zriadení. 
3. Miestne referendum o odvolaní starostu vyhlási obecné zastupiteľstvo ak, 

a) o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov 
b) starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. O návrhu v tomto 

prípade rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
4. Miestne referendum o odvolaní starostu môže obecné zastupiteľstvo vyhlásiť aj vtedy, ak neprítomnosť 

alebo nespôsobilosť starostu na výkon jeho funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov. 
5. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda. 

6. V prípadoch podľa bodu 1 písm. a), b) a d) a podľa bodu 3 písm. b) tohto článku obecné zastupiteľstvo 
vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 90 dní od schválenia uznesenia o jeho 

vyhlásení. 

7. V prípadoch podľa bodu 1 písm. c)  a bodu 3 písm. a) tohto článku obecné zastupiteľstvo vyhlási 
miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 90 dní od doručenia petície obci. 

8. V prípade miestneho referenda o odvolaní starostu všetky právne úkony týkajúce sa uvedeného 
referenda, za obec Dolné Srnie zabezpečuje zástupca starostu. Starosta sa na príprave a organizácii 

referenda o jeho odvolaní nezúčastňuje. 

 
 



 

     Článok 3 

       Orgán pre miestne referendum 
 

1. Pre zabezpečenie organizácie miestneho referenda, najmä priebehu hlasovania, sčítavania hlasov 
a zisťovania jeho výsledkov zriadi obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením  

     § 11a odst. 6 zákona o obecnom zriadení bezodkladne po vyhlásení miestneho referenda orgán  

     pre miestne referendum, ktorým je obecná komisia pre miestne referendum (ďalej len „  
     obecná komisia“ ) a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. 

 
 

         Článok 4 

Obecná komisia pre miestne referendum 
 

1. Obecná komisia musí mať najmenej 5 členov, pričom počet členov musí byť nepárny. Po jednom členovi 
obecnej komisie môžu delegovať politické strany zastúpené v obecnom zastupiteľstve v lehote 

stanovenej zákonom . Jedného člena deleguje petičný výbor, ak sa referendum koná na základe petície 
občanov obce Dolné Srnie. Ak počet členov obecnej komisie delegovaných politickými stranami 

a petičným výborom je nižší ako 5, zostávajúcich členov deleguje obecné zastupiteľstvo. 

2. Členom obecnej komisie môže byť len oprávnený volič. 
3. Člen obecnej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „ Sľubujem na svoju česť 

a svedomie, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom riadiť 
Ústavou SR, zákonmi a inými právnymi predpismi platnými pre vykonanie miestneho referenda v obci 

Dolné Srnie.“ Sľub skladá člen obecnej komisie do rúk starostu obce Dolné Srnie. 

4. Dátum prvého zasadnutia obecnej komisie stanoví obecné zastupiteľstvo  najneskôr do 10 dní. 
5. Ak na prvom zasadnutí obecnej komisie nie je prítomná nadpolovičná väčšina osôb delegovaných za 

členov komisie, do troch dní sa uskutoční nové zasadnutie, ktoré zvolá ten kto zvolával prvé zasadnutie. 
6. Obecná komisia na svojom prvom zasadnutí určí žrebom z členov obecnej komisie predsedu 

a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen obecnej komisie. 
7. Predseda obecnej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda obecnej komisie organizuje činnosť 

obecnej komisie a zastupuje ju navonok. Je oprávnený dávať pokyny na zachovanie poriadku 

v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí. 
8. Zapisovateľa obecnej komisie, ktorý nie je jej členom, menuje starosta obce. Zapisovateľom je 

zamestnanec obce Dolné Srnie – pracovník obecného úradu. 
9. Obecná komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na 

platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov obecnej komisie. 

V prípade, že dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý. O prijatých uzneseniach obecná 
komisia vyhotovuje zápisnicu. 

10. Obecná komisia najmä : 
a) dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave, priebehu a zisťovaní 

výsledkov miestneho referenda 

b) rozhoduje o sťažnostiach 
c) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov 

a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,  
d) vykonáva sčítanie hlasov 

e) zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende 
f) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda starostovi obce,  

g) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia. 

11. Za poriadok v hlasovacej miestnosti a v bezprostrednom okolí zodpovedá predseda obecnej komisie. 
Jeho pokyny na zachovanie poriadku a dôstojnosti, sú pre všetkých záväzné. 

 
 

Článok 5 

     Informovanie oprávnených voličov 
 

1. Miestne referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu od 7:00 do 20:00 hodiny. Ak do odôvodnia 
dôležité okolnosti, obecné zastupiteľstvo môže predĺžiť celkový čas na hlasovanie v miestnom referende 

a to najviac do 22:00 hodiny dňa konania miestneho referenda. 
2. Obec Dolné Srnie najneskôr do 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému 

oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda. Oznámenie o vyhlásení miestneho 



referenda zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce, prípadne aj iným 

vhodným a v obci obvyklým spôsobom. Oznámenie sa zasiela aj občanovi, pri ktorom sa vyskytla 

prekážka vo výkone práva hlasovať v miestnom referende. 
3. V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie :  

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo dátum 
doručenia  petície obyvateľov obce, ak je miestne referendum vyhlásené na základe petície 

b) otázka alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie 

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda 
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka 

e) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu oprávneného voliča spolu s upozornením o povinnosti 
preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. 

 

 
Článok 6 

Zoznamy na hlasovanie 
 

1. Zoznam oprávnených voličov obce (ďalej len „zoznam“) vyhotoví obec. 
2. O vyhotovení zoznamu platia primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v platnom znení a predpisu o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. 

3. Obec odovzdá zoznam obecnej komisii najneskôr 24 hodín pre začatím hlasovania. 
4. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. 

 
 

         Článok 7 

  Hlasovací lístok 
 

1. Hlasovací lístok pre miestne referendum musí obsahovať tieto náležitosti : 
a) deň konania miestneho referenda 

b) otázka alebo otázky, ak ich je viac, označia sa poradovými číslami pri každej otázke sa vyznačia dva 
rámčeky z  ktorých je jeden nadpísaný slovom „ áno“ a druhým slovom „nie“ 

c) poučenie o spôsobe hlasovania  

2. Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok pečiatky obce. 
3. Obec zabezpečí vyhotovenie, tlač hlasovacích lístkov , ich ochranu a doručenie v deň konania miestneho 

referenda obecnej komisii pre miestne referendum. 
4. Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania hlasovania. 

 

 
        Článok 8 

     Hlasovanie  
 

1. Oprávnený volič obce hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Hlasovanie je tajné. 

2. Oprávnený volič obce hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, na ktorom pre každú referendovú otázku 
jednoznačne a správnym spôsobom vyznačí v príslušnom rámčeku značkou „X“ buď odpoveď „áno“ 

alebo odpoveď „nie“. 
3. Členovia komisie nesmú hlasujúcemu pomôcť pri úprave hlasovacieho lístka. 

4. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viacero častí, ak je vyplnený spôsobom 
odlišným než je uvedený v bode 2 tohto článku, nie je vôbec upravený alebo pri všetkých otázkach sú 

vyznačené odpovede „ áno“ aj „ nie „. 

5. O platnosti hlasovania a hlasovacieho lístku rozhoduje s konečnou platnosťou obecná komisia. 
 

 
         Článok 9 

           Sčítanie hlasov 

 
1. Po ukončení hodiny určenej na ukončenie hlasovania sa hlasovacia miestnosť uzavrie a obecná komisia 

vyhlási hlasovanie za ukončené. 
2. Predseda komisie dá spočítať nepoužité hlasovacie lístky. Počet nepoužitých hlasovacích lístkov uvedie 

do zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania. Nepoužité hlasovacie lístky dá predseda komisie 
zapečatiť. Potom dá otvoriť hlasovaciu schránku ak bola použitá aj prenosná schránka na odovzdanie 

hlasovacích lístkov, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša 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 „ pre každú jednotlivú otázku. 

3. Obecná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v obci, ktorú 
podpíšu predseda, podpredseda, ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody prípadného odmietnutia 

podpisu sa poznamenajú. 

4. V zápisnici obecná komisia uvedie : 
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia 

b) počet oprávnených voličov zapísaných v obci do zoznamu na hlasovanie 
c) počet oprávnených voličov v obci, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 

d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov 

e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v obci 
f) počet hlasov „ áno „ a počet hlasov „ nie „ ku každej jednotlivej otázke 

g) počet nepoužitých hlasovacích lístkov. 
5. K zápisnici obecná komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané 

a uzneseniach, ktoré k nim prijala. 
6. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice odovzdá predseda komisie jeden rovnopis zápisnice bez 

zbytočného odkladu starostovi obce. Dokumentáciu o činnosti obecnej komisie pre miestne referendum 

vrátane druhého rovnopisu zápisnice odovzdá jej predseda do úschovy Obecnému úradu v Dolnom Srní. 
7. Obecná komisia pre miestne referendum ukončuje svoju činnosť vyhlásením výsledkov miestneho 

referenda obcou. 
 

Článok 10 

     Vyhlásenie výsledku miestneho referenda 
 

1. Výsledky miestneho referenda obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených 
voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov oprávnených voličov 

zúčastnených na hlasovaní. 
2. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch miestneho 

referenda na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce, prípadne aj iným v obci obvyklým spôsobom 

s uvedením  
a) dňa konania referenda 

b) celkový počet oprávnených voličov, zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom referende 
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 

d) počet hlasov pre jednotlivé otázky, pričom sa uvedie celkový počet oprávnených voličov, ktorí na 

otázku alebo otázky odpovedali „ áno „ a celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo 
otázky odpovedali „ nie „ 

e) výsledok, ktorý z hlasovania vyplynul s konštatovaním, či ide o platné referendum a ktorý návrh 
alebo návrhy boli v miestnom referende prijaté. 

3. Výsledok referenda o odvolaní starostu vyhlasuje predseda obecnej komisie do troch dní od konania 

referenda. V prípade, že bol starosta referendom odvolaný zaniká mandát dňom vyhlásenia výsledkov 
referenda. Funkciu starostu preberá až do ukončenia a vyhlásenia výsledku volieb starostu jeho zástupca 

v zmysle zákona č. 369/1990 §13b/4. 
 

 
           Článok 11 

    Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda 

 
1. Starosta obce vydá na vykonanie miestneho referenda potrebné pokyny. 

2. Miestnosť na hlasovanie a iné potreby na vykonanie miestneho referenda zabezpečí Obecný úrad. 
Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia s rozpočtu obce. 

3. O nárokoch člena komisie a zapisovateľa platia primerane ustanovenia osobitných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, najmä predpisu upravujúceho voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. 
 

 
 

 
 



Článok 12 

   Obmedzenia súvisiace s konaním referenda 

 
1. Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do 

podpísania zápisnice o výsledku hlasovania. 
2. Počas konania miestneho referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budove, 

kde sídli obecná komisia a v je bezprostrednom okolí. 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pre oblasti bližšie neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia osobitných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, najmä predpisov upravujúcich konanie referenda. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní  

   č.85/2012     26.06.2012 
...................................................... zo dňa .......................................... 

 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17.07.2012 

 

 
 

 
 

 

 
V Dolnom Srní, dňa 26.06.2012 

 
 

 
 

         Ing. Peter Petkov  

  starosta obce  
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vyvesené dňa: 27.06.2012 
Zvesené dňa: 17.07.2012 


