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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa  17. 3. 2016 
 

PREDMET:  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 O  

ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA NA ÚZEMÍ 

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
 

 

 

Predkladá:        Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 

Spracoval:       JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia MsÚ 
 

Prerokované:     Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves   

 

Dôvod predloženia:    § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

  v znení neskorších predpisov 

 

Prizvaný:  --------------- 

 

 

Podpisy:  

 

 

 

A: Návrh na nariadenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi  

 

1. uznáša sa na 

všeobecne záväznom nariadení č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda na 

území mesta Spišská Nová Ves 
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2. ukladá  

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o  

o organizácii miestneho referenda na území mesta Spišská Nová Ves na 

úradnej tabuli; 

 

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia 

T: do 31. 3. 2016 

 

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2016 o organizácii 

miestneho referenda na území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste 

obvyklým. 

 

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia 

T: po nadobudnutí jeho účinnosti 

  

Pozn.: hlasovanie k návrhu na nariadenie (potrebná 3/5 väčšina hlasov) 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 1. 2. 2016 bolo Mestu Spišská Nová Ves doručené upozornenie prokurátora 

na porušenie ustanovenia § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ v príslušnom tvare), 

kde v rámci previerkovej činnosti prokuratúry zameranej na zistenie, či majú obce 

prijaté všeobecne záväzné nariadenie o podrobnostiach o organizovaní miestneho 

referenda bolo zistené, že mesto Spišská Nová Ves takéto všeobecne záväzné nariadenie 

prijaté nemá. 

Nakoľko základné procesné pravidlá inštitútu miestneho referenda ako formy 

priamej demokracie v podmienkach slovenskej samosprávy sú upravené v § 11a zákona 

o obecnom zriadení, samotnú úpravu organizácie a priebehu hlasovania v miestnom 

referende zveruje zákon v plnom rozsahu mestu. Mesto sa zákonom výslovne 

splnomocňuje, aby podrobnosti o organizácii miestneho referenda upravilo vlastným 

právnym predpisom – všeobecne záväzným nariadením. 

Napriek tomu, že v meste Spišská Nová Ves nikdy v minulosti k vyhláseniu 

miestneho referenda nedošlo, s účinnosťou od 1. apríla 2010 je všeobecne záväzné 

nariadenie upravujúce jeho podmienky obligatórnym nariadením. Účelom 

predkladaného VZN je na podmienky našej samosprávy konkretizovať podrobnosti 

o organizácii miestneho referenda, pričom obsahová náplň sa nesmie odkloniť od 

kogentných noriem obsiahnutých v § 11a zákona o obecnom zriadení.  

Obsahom predkladaného VZN sú najmä podrobnosti o zložení a fungovaní 

komisií pre miestne referendum, tvorba okrskov pre vypĺňanie hlasovacích lístkov, 

organizačné zabezpečenie a priebeh hlasovania, vyhodnocovanie a zverejňovanie 

výsledkov miestneho referenda, v súlade so zákonom č. 180/2014 o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
 
 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  9.  3.  2016 

Vypracovala:   JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia  
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016, 

o organizácii miestneho referenda na území  

mesta Spišská Nová Ves 

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi podľa § 4 ods. 3 písm. m), § 6 ods. 1, 

§ 11 ods. 4 písm. f) a § 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

všeobecne záväzné nariadenie, 

o organizácii miestneho referenda na území mesta Spišská Nová Ves 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

§1 

Predmet  a účel nariadenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje vyhlásenie, prípravu, 

priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v meste Spišská Nová Ves. 

 

2. Účelom tohto VZN je upraviť v súlade s § 11a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

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

podrobnosti o organizácii miestneho referenda v meste Spišská Nová Ves. 

 

 

§2 

Všeobecné ustanovenia 

 
1. Toto VZN sa nevzťahuje na referendum podľa čl. 93 – 100 Ústavy Slovenskej 

republiky. V prípade referenda podľa čl. 93 – 100 Ústavy Slovenskej republiky sa postupuje 

podľa osobitného predpisu (zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Vyhlásenie miestneho referenda 

§ 3 

Základné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „Mestské zastupiteľstvo“) 

vyhlási miestne referendum, ak ide o: 

a) zlúčenie mesta s jednou alebo viacerými obcami, rozdelenie alebo zrušenie 

mesta, ako aj zmenu názvu mesta, 

b) odvolanie primátora mesta (§13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení), 
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c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov (§ 3 

v spojení s § 163 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

d) zmenu označenia mesta, 

e) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím 

o dôležitých veciach samosprávy mesta. 

 

3. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa § 3 

ods. 1 písm. a) tohto VZN, iba ak sú splnené nasledovné podmienky: 

a) nové obce/mestá budú mať vlastné katastrálne územie alebo súbor 

katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, 

b) nové obce/mestá budú mať najmenej 3 000 obyvateľov, 

c) nové obce/mestá urbanisticky nesplynú s ostatnými časťami mesta, 

d) ak do rozvoja odčleňovanej časti mesta neboli vložené také investície, od 

ktorých je mesto závislé. 

 

4. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora podľa § 3 

ods. 1 písm. b) tohto VZN, ak: 

a) o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov, 

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy. 

 

5. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora 

podľa § 3 ods. 1 písm. b) tohto VZN, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na 

výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov. 

 

6. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum na základe petície skupiny 

obyvateľov ak petícia spĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu (zákon č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov).  Petícia za vyhlásenie referenda a petičné 

hárky s podpismi oprávnených voličov sa doručujú Mestu Spišská Nová Ves prostredníctvom 

podateľne Mestského úradu. Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení Mestským 

zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor, a to najneskôr do 30 

dní od jej doručenia. Primátor neoveruje petíciu podanú podľa § 3 ods. 4 písm. a) tohto VZN. 

Pri overovaní má právo byť prítomný zástupca alebo iný člen petičného výboru, ak o to 

požiadajú. 

 

 

§ 4 

Spôsob vyhlásenia referenda 

 
1. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda predkladá Mestskému zastupiteľstvu 

primátor mesta, poslanec Mestského zastupiteľstva alebo skupina poslancov Mestského 

zastupiteľstva.  V prípade petície podľa § 3 ods. 4 písm. a) tohto VZN, návrh na vyhlásenie 

miestneho referenda predkladá zástupca primátora mesta, resp. iný poslanec poverený 

Mestským zastupiteľstvom.  
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2. O návrhu na vyhlásenie miestneho referenda podľa § 3 ods. 4 písm. b) tohto VZN 

rozhoduje Mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

 

3. Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením. V uznesení 

o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie: 

a) dátum prijatia uznesenia Mestského zastupiteľstva a jeho číslo, 

b) kto a kedy dal podnet na vyhlásenie miestneho referenda a čoho sa miestne 

referendum týka, 

c) presné znenie otázky alebo viacerých otázok, ktoré sa obyvateľom mesta 

predkladajú na rozhodnutie (ďalej len „referendová otázka“); tieto musia byť 

formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo 

„nie“, a nesmú byť navzájom podmienené, 

d) dátum konania miestneho referenda, hodina začiatku a ukončenia miestneho 

referenda, 

e) lehoty na vytvorenie okrskov a orgánov pre miestne referendum a lehotu na ich 

prvé zasadnutie, príp. ďalšie organizačné záležitosti súvisiace s prípravou 

referenda. 

 

4. Mestské zastupiteľstvo môže tiež určiť, že hlasovanie sa koná v dvoch po sebe 

nasledujúcich dňoch. Miestne referendum sa však spravidla koná len v jeden deň, obvykle 

v sobotu od 8:00 hod. do 20:00 hod.  

 

5. Ak ide o miestne referendum na základe petície podľa § 3 ods. 1 písm. c), resp. § 3 

ods. 4 písm. a) tohto VZN,  Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa 

uskutočnilo do 90 dní odo dňa doručenia petície Mestu Spišská Nová Ves; v ostatných 

prípadoch tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva 

o vyhlásení referenda. 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Príprava miestneho referenda 

§ 6 

Organizačné zabezpečenie miestneho referenda 

 
1. Za organizačné zabezpečenie miestneho referenda zodpovedá mestský úrad. 

Primátor mesta určí osoby,  ktoré budú zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie 

prípravy a priebehu miestneho referenda. 

 

2. 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 primerane ustanovenia zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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§ 7 

Okrsky pre hlasovanie v miestnom referende 

 
1. Na hlasovanie oprávnených občanov v miestnom referende a na sčítanie hlasov sa 

vytvárajú v meste Spišská Nová Ves okrsky na konanie referenda (ďalej len „okrsky“). 

 

2. Lehoty na vytvorenie okrskov a miestností na hlasovanie v každom z nich určí 

Mestské zastupiteľstvo v uznesení o vyhlásení miestneho referenda. 

 

3. Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

§ 8 

Orgány pre miestne referendum 

 
1. Pre organizáciu miestneho referenda, hlasovanie, sčítavanie hlasov a zisťovanie 

jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre miestne referendum (ďalej len „komisie“), ktorými 

sú: 

a) mestská komisia pre miestne referendum (ďalej len „mestská komisia“), 

b) okrskové komisie pre miestne referendum pre každý okrsok. 

 

2. Do každej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka: 

a) primátor mesta, 

b) každá politická strana, ktorá je zastúpená v Mestskom zastupiteľstve, 

c) nezávislí poslanci, ak sú zastúpení v Mestskom zastupiteľstve, 

d) zástupca alebo petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe 

petície. 

 

3. Ak nezávislí poslanci tvoria viac ako polovicu poslancov Mestského zastupiteľstva, 

majú právo delegovať dvoch členov a dvoch náhradníkov. 

 

4. Členom komisie môže byť len oprávnený občan. Komisia má najmenej päť členov. 

Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom podľa ods. 2, určí zostávajúcich členov 

komisie primátor mesta. 

 

5. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje: 

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

doručovať písomnosti, 

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

možno doručovať písomnosti, 

c) meno, priezvisko a podpis  

1. osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky 

politickej strany 

2. osoby oprávnenej konať za každú politickú stanu tvoriacu koalíciu 

a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu, 

3. osoby, ktorá je zástupcom petičného výboru, ak bolo referendum 

vyhlásené na základe petície, 

4. primátora mesta a odtlačok pečiatky mesta. 
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6. Zapisovateľa komisie, ktorý nie je jej členom, menuje primátor mesta. Zapisovateľ 

zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti súvisiace s plnením úloh komisie 

a vykonáva odborného poradcu komisie.  

 

7. Na prvom zasadnutí komisie určí žreb z členov komisie predsedu a podpredsedu. 

Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie. 

 

8. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na 

svoju česť, že budem svedomito a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť 

Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne záväzným nariadením Mesta Spišská 

Nová Ves o organizácii miestneho referenda na území mesta Spišská Nová Ves“. Odmietnutie 

zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok zánik členstva v komisii. 

 

9. Mestská alebo okrsková 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. O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu. 

 

10. Pre zánik funkcie člena komisie platia primeranie ustanovenia zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

 

§ 9 

Mestská komisia pre miestne referendum 

 
1. Mestské zastupiteľstvo bezodkladne po vyhlásení miestneho referenda zriadi 

mestskú komisiu a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. 

 

2. Prvé zasadnutie členov komisie zvolá primátor mesta v lehote určenej uznesením 

Mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda. 

 

3. Mestská komisia: 

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho 

referenda, 

b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií, 

c) dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená 

vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže 

zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama, alebo požiadať 

okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila, 

d) zisťuje celkové výsledky miestneho referenda v meste,  

e) vyhotovuje a odovzdáva zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom 

referende primátorovi mesta,  

f) odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov 

miestneho referenda do úschovy mestskému úradu, 

g) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia. 

 

4. Činnosť mestskej komisie riadi predseda a v čase jeho neprítomnosti podpredseda 

komisie. 
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§ 10 

Okrsková komisia pre miestne referendum 

 
1. Prvé zasadnutie členov okrskových komisií zvolá v lehote 10 dní odo dňa konania 

prvého zasadnutia mestskej komisie predseda mestskej komisie. 

 

2. Okrsková komisia: 

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) vyhotovuje a odovzdáva zápisnicu o výsledku hlasovania mestskej komisii,  

d) odovzdáva dokumenty súvisiace s hlasovaním v okrsku do úschovy 

mestskému úradu,  

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

 

3. Za poriadok v hlasovacej miestnosti a v bezprostrednom okolí zodpovedá predseda 

okrskovej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.  

 

 

§ 11 

Informovanie oprávnených obyvateľov mesta 

 
1. Mesto Spišská Nová Ves najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda zašle 

každému obyvateľovi oprávnenému na hlasovanie oznámenie o vyhlásení miestneho 

referenda, v ktorom uvedie: 

a) dátum schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho 

referenda alebo doručení petície, ak bolo referendum vyhlásené na základe 

petície, 

b) otázku, alebo otázky, ktoré sa voličom predkladajú na rozhodnutie, 

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 

d) okrsok a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať, 

e) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

 

2. Mesto Spišská Nová Ves v lehote určenej v ods. 1 zverejní oznámenie o vyhlásení 

miestneho referenda na svojej úradnej tabuli, na svojom oficiálnom webovom sídle, ako aj 

iným spôsobom v meste obvyklým. 

 

§ 12 

Zoznamy obyvateľov mesta oprávnených na hlasovanie 

 
1. Zoznamy obyvateľov mesta oprávnených na hlasovanie v referende vystaví 

mestský úrad zo stáleho zoznamu voličov. O zoznamoch platia primerane ustanovenia zákona 

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

2. Zoznamy obyvateľov mesta oprávnených na hlasovanie v referende sú k dispozícii 

na nahliadnutie a uplatnenie prípadných námietok najmenej 15 dní pred dňom konania 

miestneho referenda na mestskom úrade. 
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3. Každý občan môže ústne alebo písomne podať mestu prostredníctvom mestského 

úradu námietky, ktorými žiada o doplnenie alebo vykonanie zmien v zozname oprávnených 

hlasujúcich. 

 

4. Mesto je povinné bezodkladne, najneskôr do 3 dní, rozhodnúť o námietkach 

a vykonať opravu v zozname hlasujúcich alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu 

nevykoná. 

 

5. Hlasovacie preukazy oprávňujúce hlasujúceho hlasovať vo volebnom okrsku, 

v zozname ktorého nie je zapísaný, sa pri miestnom referende nevydávajú. 

 

6. Dva rovnopisy zoznamu obyvateľov mesta oprávnených na hlasovanie v referende 

odovzdá mestský úrad jednotlivým okrskovým komisiám najneskôr 1 hodinu pred začatím 

hlasovania. 

 

7. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré 

spracúvajú. 

 

  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Priebeh hlasovania 

§ 13 

Právo hlasovať v miestnom referende 

 
1. Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ mesta, ktorý má právo 

voliť do orgánov samosprávy mesta podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

2. Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva sa vzťahuje príslušné ustanovenie 

zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

§ 14 

Hlasovacie lístky 

 
1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum sa uvádza: 

a) deň konania miestneho referenda, 

b) referendová 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“, 

c) poučenie o spôsobe hlasovania. 

 
2. Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej 

veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. 

  

3. Každý hlasovací lístok a každá nepriehľadná úradná obálka pre miestne 

referendum, musia byť opatrené odtlačkom úradnej pečiatky mesta. 
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4. Mestský úrad zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky a úradné obálky pre miestne 

referendum najneskôr 1 hodinu pred začatím hlasovania doručené okrskovým komisiám. 

 

5. Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania 

miestneho referenda. 

 

 

§ 15 

Hlasovanie  

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

 

2. Oprávnený občan dostane po preverení jeho totožnosti členmi okrskovej komisie 

a po overení, či je zapísaný v zozname, jeden hlasovací lístok, na ktorom v príslušnom 

rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“. 

 

3. Ak oprávnený občan nemá preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej  komisie 

ho nepozná, okrsková komisia požiada, aby oprávnený občan preukázal svoju totožnosť 

svedectvom dvoch osôb známych okrskovej komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia 

hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. 

 

4. Oprávnený občan upraví hlasovací lístok v priestore určenom na úpravu 

hlasovacích lístkov, ktorý musí zaručovať tajnosť hlasovania. Oprávnený občan nie je 

povinný odpovedať na všetky otázky uvedené na hlasovacom lístku. V prípade, že oprávnený 

občan nesprávne upravil hlasovací lístok, môže požiadať, aby mu okrsková komisia vydala 

nový hlasovací lístok. 

 

5. Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné 

postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru 

určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa 

jeho pokynov a podľa tohto VZN a vložiť do obálky; takouto osobou nemôže byť člen 

okrskovej komisie. 

 

6. Po úprave hlasovacieho lístka ho oprávnený volič vloží do obálky a následne do 

hlasovacej schránky. 

 

7. Hlasovanie je neplatné, ak bola do hlasovacej schránky odovzdaná písomnosť, 

ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa tohto VZN, alebo ak hlasovací lístok nebol vložený do 

obálky opatrenej úradnou pečiatkou mesta, alebo ak sa v tejto obálke nachádza viac ako jeden 

hlasovací lístok. 

 

8. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo ak je 

upravený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo nie je upravený vôbec. O platnosti 

hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou  platnosťou rozhoduje okrsková  

komisia. 

 

9. Oprávnený volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov 

okrskovú  komisiu, aby mohol hlasovať mimo referendovej miestnosti, a to len v územnom 

obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade 
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okrsková  komisia  vyšle k oprávnenému občanovi dvoch svojich členov s prenosnou 

referendovou schránkou, hlasovacími lístkami a úradnou obálkou. Oprávnený občan hlasuje 

tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania. 

 

10. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom 

alebo ho ukončiť, môže okrsková  komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu 

alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania  sa však nesmie skrátiť. Okrsková  

komisia o takomto opatrení vyrozumie oprávnených občanov spôsobom v mieste obvyklým. 

V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková  komisia referendové spisy, 

referendovú schránku a prenosnú referendovú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania 

predseda za prítomnosti členov okrskovej   komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to 

v zápisnici o hlasovaní.  

 

11. Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí 

sú v referendovej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa referendová miestnosť uzavrie a 

predseda okrskovej  komisie vyhlási hlasovanie za ukončené. 

 

 

§ 16 

Obmedzenia súvisiace s konaním miestneho referenda 
 

1. Členovia komisií 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 budovách, kde sídli mestská komisia a okrskové komisie, a v ich 

bezprostrednom okolí. 

 

 

 

PIATA ČASŤ 

Zistenie a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda 

§ 17 

Sčítanie hlasov  

 
1. Po ukončení hlasovania, majú právo byť prítomní v miestnosti, kde okrsková 

komisia sčítava hlasy okrem členov okrskovej komisie a zapisovateľa, členovia mestskej 

komisie a iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu sčítavania hlasov. Tieto 

osoby možno z miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh sčítavania hlasov alebo 

z dôvodu nedostatočnej kapacity tejto miestnosti. 

 

2. Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nepoužité 

hlasovacie lístky a úradné obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková komisia 

použila na výslovnú žiadosť jednotlivých oprávnených občanov aj prenosnú referendovú 

schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša. 

 

3. Okrsková  komisia spočíta obálky z referendovej  schránky/ referendových 

schránok a porovná ich počet s počtom vydaných  obálok podľa záznamov v zozname 
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obyvateľov mesta oprávnených na hlasovanie. Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči 

okrsková komisia prípady neplatného hlasovania 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“ ku každej jednotlivej otázke. 

 

4. Okrsková komisia  vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku 

hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia okrskovej 

komisie, vrátane zapisovateľa. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú. 

 

5. V zápisnici okrsková  komisia uvedie: 

a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na  hlasovanie, 

c) počet oprávnených občanov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov v okrsku, 

e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích 

lístkov v okrsku, 

f) počet hlasov pre jednotlivé  otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet 

hlasov podľa  jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v okrsku. 

 

6. V zápisnici okrsková komisia uvedie stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej 

boli podané a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri 

príprave a priebehu hlasovania. 

 

7. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania 

predseda okrskovej komisie odovzdá jedno vyhotovenie zápisnice bez zbytočného odkladu 

mestskej komisii pre miestne referendum a jedno vyhotovenie do úschovy mestskému úradu. 

 

8. Okrsková  komisia  zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy obyvateľov       

oprávnených na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy      

mestskému úradu. 

 

 

§ 18 

Zápisnica o výsledku hlasovania v miestnom referende  

 
1. Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje 

výsledky hlasovania v miestnom referende v meste Spišská Nová Ves. 

 

2. Mestská komisia  na základe podkladov zo zápisníc okrskových komisií vyhotoví v 

dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda v meste, ktorú 

podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia mestskej komisie. Dôvody prípadného 

odmietnutia podpisu sa poznamenajú. 

 

3. V zápisnici mestská komisia  uvedie: 

a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré  odovzdali zápisnicu 

o výsledku hlasovania, 
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b) celkový počet oprávnených občanov mesta zapísaných v zoznamoch na  

hlasovanie v meste, 

c) celkový počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie  lístky v 

meste,  

d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v meste, 

e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet 

odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v meste, 

f) počet hlasov pre jednotlivé  otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet 

hlasov podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v meste. 

 

4. V zápisnici  mestská komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli 

podané a  uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri 

príprave a priebehu hlasovania. 

 

5. Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice odovzdá predseda mestskej komisie 

jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu primátorovi mesta. Dokumentáciu o 

činnosti mestskej  komisie  odovzdá jej predseda do úschovy mestskému úradu. 

 

 

§ 19 

Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda 
 

1. Mestská komisia bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice primátorovi 

mesta na jeho pokyn zabezpečí zverejnenie výsledkov hlasovania v meste. 

 

2. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastnila aspoň polovica 

oprávnených občanov podľa § 13 tohto VZN. 

 

3. Výsledok miestneho referenda  je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 

platných hlasov účastníkov miestneho referenda. 

 

4. Mestské zastupiteľstvo  vyhlási výsledky miestneho referenda  do troch dní od 

doručenia zápisnice mestskej komisie o výsledkoch hlasovania primátorovi mesta na úradnej 

tabuli a na oficiálnej webovej stránke mesta.  

 

5. Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá primátor mesta 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 3 dní odo dňa doručenia 

zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende, spravidla zvolá zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva tak, aby sa jeho zasadnutie konalo najbližší pondelok po dni konania miestneho 

referenda. 

6. Ak primátor mesta nezvolá zasadnutie Mestského zastupiteľstva vôbec, alebo ho 

nezvolá v takom termíne, aby bola dodržaná zákonom stanovená trojdňová lehota na 

vyhlásenie výsledkov miestneho referenda, zasadnutie sa uskutoční tretí deň po dni ukončenia 

miestneho referenda so začiatkom o 9:00 hod. 
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7. Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje: 

a) deň konania miestneho referenda, 

b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 

v miestnom referende, 

c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na  hlasovaní v 

miestnom referende, 

d) počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“ 

a počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“, 

e) konštatovanie, či ide o platné miestne referendum, a ktorý návrh alebo návrhy 

boli v miestnom referende prijaté. 

 

 

 

 ŠIESTA ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 20 

Spoločné ustanovenia 

 
1. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu mesta Spišská Nová 

Ves. 

 

2. Ak Mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak, o nárokoch členov komisií 

a zapisovateľov platia primerane ustanovenia zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

3. Pre oblasti zvlášť neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením platia 

primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

 

§ 21 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 bol vyvesený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 1. 3. 2016. 

 

4. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení na zasadnutí dňa 17. 3. 2016, pod č................; všeobecne záväzné 

nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli .............. a nadobúda účinnosť dňom 

..................... 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
    primátor mesta 

 

 


