Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2010
obce Slatinské Lazy o hlasovaní obyvateľov obce (miestnom referende)
Čl. I
Základné ustanovenia
1. Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých veciach, v ktorom občania slobodne
a nezávisle vyslovia hlasovaním svoj názor.
2. Právo zúčastniť sa referenda má občan obce, ktorý má v deň konania referenda trvalý pobyt v obci a
najneskôr v deň hlasovania dovŕšil 18 rokov veku.
3. Právo hlasovať nemá občan v prípadoch určených v § 2 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do
samosprávy obcí.
Čl. II
Vyhlásenie referenda
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o
a) zlúčenie obce, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj názvu obce, ak sú splnené podmienky uvedené
v § 2 zákona o obecnom zriadení,
b) odvolanie starostu v zmysle § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.
2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy v súlade s § 4 zákona o obecnom zriadení.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhodne o vyhlásení (nevyhlásení) miestneho referenda najneskôr 40 dní od
doručenia petície. Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní na úradnej tabuli mesta a spôsobom v
meste obvyklým.
4. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda zverejní obec na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní
pred konaním miestneho referenda. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda sa zverejní v tej istej
lehote aj cestou miestneho rozhlasu a na webstránke obce.
5. V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie najmä:
a) deň prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda a číslo tohto
uznesenia,
b) deň konania a časové vymedzenie miestneho referenda,
c) miesto konania miestneho referenda,
d) zloženie komisie obecného zastupiteľstva pre miestne referendum a lehota na jej prvé zasadnutie
e) otázka alebo otázky, ktoré sa obyvateľom predkladajú na rozhodnutie.
6. Uznesenie podpisuje starosta obce. Ak starosta obce nepodpíše uznesenie o vyhlásení referenda podľa
čl. II. písm. b) do piatich pracovných dní od jeho schválenia, podpíše uznesenie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nepodpíše uznesenie do piatich dní od uplynutia lehoty starostovi, podpíše uznesenie
najstarší poslanec OZ.
7. Po vyhlásení referenda môže byť vykonávaná agitácia obyvateľov za podporu či nepodporu otázky, o
ktorej sa bude hlasovať v referende. V deň konania referenda je neprípustná agitácia slovom, písmom,
zvukom, obrazom, či inak na území obce, v ktorej sa referendum koná.

Čl. III
Zoznamy hlasujúcich
1. Zoznam hlasujúcich zostavuje a vedie Obecný úrad Slatinské Lazy.
2. Občania, ktorí po zostavení zoznamu hlasujúcich nadobudnú alebo stratia právo hlasovať budú do
zoznamu dodatočne zapísaní alebo zo zoznamu vyčiarknutí.
3. Obecný úrad umožní najneskôr 10 dní pred začatím hlasovania nahliadnuť do zoznamu hlasujúcich.
4. Každý občan obce môže písomne podať na obecný úrad námietky, v ktorých upozorní na nesprávnosť
v zozname a navrhne jeho opravu. Obecný úrad rozhodne o námietke do 24 hod. a vykoná opravu alebo
občanovi písomne oznámi, prečo opravu nevykonal.
5. Zoznamy hlasujúcich sa uzatvárajú o 14.00 hod. v deň predchádzajúci hlasovaniu.
Čl. IV
Hlasovacie obvody
1. Pre konanie miestneho referenda v obci Slatinské Lazy je stanovený jeden hlasovací obvod.
Čl. V
Referendová komisia
1. Referendum riadi miestna referendová komisia.
2. Členom komisie podľa ods. 1 môže byť len občan s trvalým pobytom v obci Slatinské Lazy, ktorý má
volebné právo.
3. Referendová komisia má najmenej 5 členov.
4. Členov referendovej komisie môže delegovať petičný výbor alebo v prípade vyhlásenia miestneho
referenda Obecným zastupiteľstvom Obecné zastupiteľstvo a to 10 dní od vyhlásenia referenda v
Obecnom zastupiteľstve.
5. V prípade, že počet členov podľa čl. 6 nedosiahol počet 5, určí ostatných členov komisie do 12 dní od
vyhlásenia referenda starosta obce.
6. Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta do 15 dní od vyhlásenia referenda.
7. Členovia sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem
svedomite, nestranne a zodpovedne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými
právnymi predpismi platnými pre vykonanie miestneho referenda v obci Slatinské Lazy.“ Sľub je člen
povinný zložiť najmenej 48 hodín pred hlasovaním. Ak sa tak nestane určí primátor náhradníka.
8. Referendová komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, na platnosť
uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa považuje
návrh za zamietnutý. O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu.
9. Členovia referendovej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch hlasovania až
do podpísania zápisnice miestnej referendovej komisie o výsledkoch hlasovania.
10. Referendová komisia na prvom zasadnutí určí žrebom predsedu a podpredsedu komisie, pokiaľ sa
komisia nedohodne inak. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie.
11. Zapisovateľkou komisie je pracovníčka Obecného úradu v Slatinských Lazoch.
Čl. VI
Zabezpečenie hlasovacích lístkov
1. Obecný úrad zabezpečí rozmnoženie hlasovacích lístkov.
Čl. VII
Informácia občanov o miestnom referende
1. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov o predmete a čase hlasovania na úradnej tabuli a
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 15 dní pred dňom hlasovania.

Čl. VIII
Príprava hlasovacej miestnosti
1. Predseda referendovej komisie skontroluje pred začatím hlasovania urnu a zapečatí ju. Skontroluje
tiež vybavenie hlasovacej miestnosti, či je pripravený zoznam hlasujúcich a dostatočný počet
hlasovacích lístkov.
Čl. IX
Priestor na úpravu hlasovacích lístkov
1. V hlasovacej miestnosti sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby
bola zabezpečená tajnosť hlasovania.
Čl. X
Priebeh hlasovania
1. Občan hlasuje osobne. Zastúpenie inou osobou je neprípustné. Členovia komisie nesmú hlasujúcemu
pomôcť pri úprave hlasovacích lístkov. Občania prevádzajú hlasovanie v poradí, v akom sa dostavili do
hlasovacej miestnosti.
2. Občan je po príchode do hlasovacej miestnosti povinný preukázať svoju totožnosť platným
občianskym preukazom a po zázname v zozname hlasujúcich dostane od komisie hlasovací lístok
označený okrúhlou pečiatkou obce.
Čl. XI
Poriadok v hlasovacej miestnosti
1. Za poriadok v hlasovacej miestnosti a v bezprostrednom okolí zodpovedá predseda komisie. Jeho
pokyny na zachovanie poriadku a dôstojnosti sú pre všetkých záväzné.
Čl. XII
Ukončenie hlasovania
1. Po ukončení hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať len tí, ktorí sú v hlasovacej
miestnosti. Potom sa hlasovacia miestnosť uzavrie a referendová komisia vyhlási hlasovanie za
ukončené.
Čl. XIII
Zisťovanie výsledkov hlasovania v referendovej komisii
1. V miestnosti, kde sa sčítanie hlasov uskutočňuje nemôže byť prítomní nikto, len členovia
referendovej komisie vrátane zapisovateľky.
2. Po ukončení hlasovania dá predseda referendovej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a
potom dá otvoriť hlasovaciu schránku.
3. Okrsková hlasovacia komisia spočíta počet hlasovacích lístkov a porovná ich počet so zoznamom
hlasujúcich. Potom rozdelí lístky podľa jednotlivých alternatív hlasovania, vytriedi neplatné lístky a zistí
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných na tú ktorú alternatívu. Výsledky zapíše do zápisnice o
hlasovaní.
Čl. XIV
Posudzovanie hlasovacích lístkov
1. Neplatný je hlasovací lístok,
a) ktorý nie je na predpísanom tlačive
b) ktorý nebol označený predpísaným spôsobom.
2. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť.
3. V sporných prípadoch s konečnou platnosťou rozhodne komisia hlasovaním.

Čl. XV
Zápisnica referendovej komisie
1. Okrsková komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíše predseda a ostatní členovia
komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpísania sa uvedú v zápisnici.
2. V zápisnici sa uvedie
a.) začiatok, koniec, prípadne prerušenie hlasovania
b.) celkový počet zapísaných v zozname hlasujúcich
c.) počet hlasujúcich, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
d.) počet odovzdaných hlasovacích lístkov
e.) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé alternatívy
f.) stručný zápis o prijatých uzneseniach.
Čl. XVI
Ukončenie činnosti referendovej komisie
1. Po odovzdaní zápisnice z hlasovania Obecnému zastupiteľstvu (cez podateľňu, ktorou je Obecný
úrad) a po odovzdaní všetkých zapečatených dokumentov týkajúcich sa hlasovania do úschovy
Obecného úradu v Slatinských Lazoch ukončí referendová komisia svoju činnosť.
Čl. XVII
Zabezpečenie referenda
1. Všetky pracovné prostriedky, najmä hlasovacie lístky, zoznamy hlasujúcich, zápisnice o hlasovaní a
pod. zabezpečí obecný úrad.
2. Funkcia člena komisie je funkciou čestnou. Člen nesmie byť pri výkone svojej funkcie ukrátený na
právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo osobného pomeru.
3. Výdavky spojené s uskutočnením referenda sa uhrádzajú z rozpočtu obce.
Čl. XVIII
Výsledky referenda
1. Hlasovanie obyvateľov mesta je platné, ak sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých
obyvateľov oprávnených hlasovať a hlasovalo zaň nadpolovičná väčšina.
Čl. XIX
Uverejnenie výsledkov hlasovania
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do 3 dní od doručenia zápisnice o
výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom.
Čl. XX
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Starosta obce môže na návrh obecného zastupiteľstva vydať metodický pokyn na realizáciu
miestneho referenda.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 04-03/10
dňa 22.07.2010 a nadobúda účinnosť dňa 01.08.2010
Ing. Darina Hroncová
starostka obce

