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Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Jastrabí podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m), § 11a a § 4 ods. 5
písm. a) bod. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2022
o organizácii miestneho referenda
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) podrobnejšie upravuje organizáciu
miestneho referenda na území obce Šarišské Jastrabie (ďalej len „obec“).

§2
Vyhlásenie referenda
(1) Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom
Jastrabí.
(2)
a)
b)
c)
d)
e)

Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
odvolanie starostu obce (ďalej len „starosta“),
petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov1,
zmenu označenia obce, alebo
ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(3) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak o to petíciou požiada
aspoň 30 % oprávnených voličov.
(4) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť
alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
(5) Ak obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 2 písm. c), petícia musí byť
písomná a musí spĺňať náležitosti podľa osobitného zákona. Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení
obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta. Starosta obce
neoveruje petíciu podanú podľa odseku 3.
(6) Petícia podľa odseku 3 sa odovzdá obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom podateľne
Obecného úradu v Šarišskom Jastrabí.
(7) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce podľa § 4 zákona.
(8) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a
sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

1

§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z.

3

(9) Obecné zastupiteľstvo spolu s vyhlásením miestneho referenda schváli aj otázku alebo otázky,
predložené na rozhodnutie v miestnom referende. Otázka alebo otázky musia byť formulované tak,
aby sa na nich dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom
podmienené.
(10) V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázka predložená na miestne
referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky. Príloha je súčasťou uznesenia
o vyhlásení referenda.
(11) Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda sa zverejní na úradnej tabuli obce, na webovej
stránke obce a vyhlási sa v obecnom rozhlase. Oznámenie sa môže vykonať aj iným spôsobom v mieste
obvyklým.
(12) Právo hlasovať v miestnom referende má oprávnený volič. Oprávneným voličom je obyvateľ
obce Šarišské Jastrabie, ktorý má v obci trvalý pobyt a ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil
vek 18 rokov.
(13) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení
miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj iným spôsobom, ktorý
určí obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo
dátum doručenia petície,
b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

§3
Deň konania miestneho referenda
Miestne referendum sa koná v deň, ktorý určilo obecné zastupiteľstvo uznesením v zmysle platných
právnych predpisov, od 7:00 do 20:00 hodiny. Deň konania referenda je vždy deň pracovného pokoja2.

§4
Lehoty na vyhlásenie referenda
Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe podanej petície občanov pri splnení náležitostí
podľa osobitného zákona, obecné zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od
doručenia petície obci. V ostatných prípadoch obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak,
aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

§5
Zoznam voličov
(1) Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo volebnom okrsku (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotoví
obec.
(2) Zoznam voličov odovzdá obec v dvoch rovnopisoch komisii pre miestne referendum (ďalej len
„komisia“) najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania.
(3) Do zoznamu voličov komisia dopíše v deň volieb voliča, ktorý platným preukazom totožnosti
preukáže, že má trvalý pobyt v obci.

2

§ 94 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
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§6
Komisia pre miestne referendum
(1) Členov komisie určuje obecné zastupiteľstvo uznesením. Počet členov komisie je najmenej 5
a jeden náhradník. Ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície občanov, členom komisie je
jeden zástupca petičného výboru, ktorého deleguje petičný výbor.
(2) Členom komisie môže byť oprávnený volič. Členom komisie môže byť len osoba staršia ako 18
rokov.
(3) Zapisovateľa komisie, spravidla spomedzi zamestnancov obce, určuje obecné zastupiteľstvo
uznesením.
(4) Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda. Ak
starosta prvé zasadnutie komisie v uvedenom termíne nezvolá, zvolá ho do 7 dní od márneho uplynutia
lehoty, uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda, zástupca starostu. Ak ani zástupca starostu prvé
zasadnutie komisie v uvedenom termíne nezvolá, zvolá ho do 14 dní od márneho uplynutia lehoty,
uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda, obecným zastupiteľstvom poverený poslanec.
(5) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem
svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky,
zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce Šarišské Jastrabie.“
(6) Sľub skladá člen komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie. Zloženie sľubu potvrdí člen komisie
svojim podpisom.
(7) Na prvom zasadaní sa spomedzi členov komisie žrebom určí jej predseda. Žrebovanie riadi
najstarší člen komisie.
(8) 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.
(9) O priebehu zasadania vyhotovuje komisia zápisnicu, ktorú podpisujú všetci členovia komisie. Ak
člen komisie odmietne zápisnicu podpísať, uvedie sa táto skutočnosť do zápisnice.
(10) Funkcia člena komisie zaniká:
a) dňom jeho odvolania obecným zastupiteľstvom,
b) dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena petičným výborom, ktorý ho
delegoval,
c) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie,
d) ak člen komisie nezloží predpísaný sľub najmenej 5 dní pred dňom konania referenda.
(11) 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 bezprostrednej blízkosti,
b) vykonáva sčítavanie hlasov,
c) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ju povereným členom
obecného zastupiteľstva,
d) odovzdá dokumenty o hlasovaní do úschovy obci,
e) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesenia obecného zastupiteľstva.
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(12) Obecné zastupiteľstvo určí uznesením poslanca alebo poslancov, ktorým predseda komisie
doručí po ukončení činnosti komisie zápisnicu, a ktorí sú zodpovední za vyhlásenie výsledkov
miestneho referenda, v zmysle platných právnych predpisov.

§7
Hlasovací lístok
(1) Predseda komisie zabezpečí prostredníctvom obecného úradu potrebný počet hlasovacích
lístkov a obálok.
(2)

(3)

Na hlasovacom lístku musí byť uvedené
a) deň konania miestneho referenda,
b) otázka alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie; ak je otázok viac,
označia sa poradovými číslami; pri každej otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých je jeden
predpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“,
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
Každý hlasovací lístok a obálka musia byť označené odtlačkom úradnej pečiatky obce.

(4) Obec zabezpečí tlač hlasovacích lístkov a ich doručenie spolu s obálkami najneskôr 1 deň pred
konaním miestneho referenda komisii pre miestne referendum.

§8
Hlasovanie voličov
(1) Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou je neprípustné. Hlasovanie je
tajné.
(2) Volič po príchode do miesta hlasovania preukáže svoju totožnosť platným občianskym
preukazom a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku a hlasovací lístok. Ak volič
nemá preukaz totožnosti a poznajú ho dvaja členovia komisie, hlasovanie sa mu umožní. Ak nie je
splnená táto podmienka, hlasovanie sa voličovi neumožní.
(3) Po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. V tomto priestore vykoná volič úpravu hlasovacieho lístka tak, že na hlasovacom lístku v
príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo na otázku odpovedá
„nie“. Hlasovací lístok oprávnený volič vloží do obálky a tú vhodí do schránky na hlasovanie.
(4)

Na požiadanie voliča mu komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný.

(5) Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov komisiu o to, aby mohol hlasovať
mimo miesta pre hlasovanie. V takom prípade komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou
volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkami. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť
hlasovania. Žiadosť o hlasovanie mimo miesta pre hlasovanie je potrebné doručiť komisii cestou
obecného úradu písomne alebo telefonicky najneskôr jeden deň pred dňom konania miestneho
referenda.
(6) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať
alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča,
aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil, vložil do obálky a vhodil do schránky na
hlasovanie. Členovia komisie upravovať hlasovacie lístky voličom nesmú.
(7) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje komisia
pre miestne referendum.
6

§9
Prerušenie a ukončenie hlasovania
(1) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť,
môže komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo ho prerušiť a predĺžiť tak čas
hlasovania. Celkový čas hlasovania podľa § 3 tohto nariadenia sa však nesmie skrátiť. Komisia o
takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je
prerušené, zapečatí komisia volebné spisy, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri
opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov komisie overí neporušenosť pečatí a
poznamená to v zápisnici o hlasovaní.
(2) Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí oprávnení voliči,
ktorí sa nachádzajú v miestnosti na hlasovanie. Potom sa miesto hlasovania uzavrie a predseda komisie
vyhlási hlasovanie za ukončené.

§ 10
Sčítanie a posudzovanie hlasov, zápisnica
(1) Po ukončení hlasovania dá predseda komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a
potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj
prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2) Komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, spočíta obálky a porovná
počet obálok so záznamami v zozname voličov. Obálky neoznačené úradnou pečiatkou obce komisia
vylúči.
(3) Pre postup pri sčítaní hlasov komisiou pre miestne referendum platia primerane ustanovenia
zákona o podmienkach výkonu volebného práva3.
(4) Každý člen komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda komisie kontroluje správnosť
sčítania hlasov.
(5)
a)
b)
c)
d)
(6)

Neplatný je hlasovací lístok
ktorý nie je na predpísanom tlačive,
ktorý nie je označený podľa § 8 ods. 3 tohto nariadenia,
ktorý nie je vložený do obálky,
ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov.
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, ak je čitateľný.

(7) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka komisia s konečnou platnosťou
uznesením.
(8) Komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú
podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa
poznamenajú v zápisnici.

3

Zákon 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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(9)

V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) celkový počet oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu voličov,
c) počet vydaných hlasovacích lístkov a obálok,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f) počet platných hlasov „áno“ a počet platných hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke,
g) prehľad uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie.

(10) Komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených voličov na
hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obci.

§ 11
Vyhlásenie výsledkov
(1) Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní vyhlási predseda komisie výsledok hlasovania.
Týmto sa zároveň činnosť komisie ukončí.
(2) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov
miestneho referenda.
(3) Zápisnicu o výsledku hlasovania doručí komisia pre miestne referendum povereným poslancom
obecného zastupiteľstva bez meškania, najneskôr v najbližší pracovný deň.
(4) Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch
hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
(5)

Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:
deň konania referenda,
celkový počet oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu voličov,
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
počet voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“ a počet voličov, ktorí na otázku
alebo otázky odpovedali „nie“,
e) konštatovanie o tom, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.
a)
b)
c)
d)

§ 12
Organizačné a technické zabezpečenie hlasovania, výdavky
(1) Miestnosť na hlasovanie, jej materiálne vybavenie, ako aj potrebné prostriedky na vykonanie
hlasovania a na činnosť komisie zabezpečí obecný úrad.
(2) Na vstupe do budovy, v ktorej sa nachádza miestnosť na hlasovanie, musí byť viditeľne
umiestnený nápis „Miestnosť na hlasovanie v miestnom referende“.
(3)

Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Členovia komisie a zapisovateľ komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch
voličov.
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(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Šarišskom Jastrabí dňa 10.06.2022
uznesením č. 265/2022.
(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2022.

.................................................
PaedDr. Ľubomír Rešetár
starosta
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