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Obec Čučma v súlade s § 4 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. m), § 4 ods. 5 a § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2018
o organizácií miestneho referenda

Článok 1
Predmet úpravy
1. Účel, na ktorý sa vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie je stanoviť podrobnosti
organizácie miestneho referenda v obci Čučma vyhláseného podľa osobitného predpisu1.
2. Platnosť tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahuje na obyvateľov obce Čučma.
Článok 2
Oprávnenie na hlasovanie v referende
1. Právo hlasovať v miestnom referende majú občania Slovenskej republiky s trvalým
pobytom v obci Čučma, ktorí najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕšili 18
rokov veku (ďalej len „oprávnený občan“).
2. Za prekážku práva hlasovať v referende sa považuje:
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia,
b) výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony2.
Článok 3
Oprávnenie a dôvody vyhlásenia miestneho referenda
1. Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
d) zmenu označenia obce,
e) ak sa ustanovuje osobitný zákon3.
3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od
schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
4. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
a) na návrh koho sa referendum vyhlasuje,
b) deň prijatia uznesenia alebo deň prijatia petície obyvateľov obce,
c) deň konania miestneho referenda,
d) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie.

5. Ak je predmet referenda obsiahlejší a návrhy predložené v referende potrebujú
vysvetlenie, uvádza sa to v prílohe návrhu, príloha je súčasťou uznesenia obecného
zastupiteľstva o vyhlásení referenda (ďalej len „uznesenie o vyhlásení referenda“).
6. Návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak,
aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú byť navzájom
podmienené.
Článok 4
Petícia
1. Petícia, ktorá má za cieľ vyvolať vyhlásenie miestneho referenda, musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí petície podľa zákona o petičnom práve4 pri každom podpise aj
meno a priezvisko podpisujúceho a adresu trvalého pobytu.
2. Petičné hárky spolu so žiadosťou o vyhlásenie miestneho referenda sa odovzdávajú
obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom podateľne Obecného úradu v Čučme (ďalej len
„obecné zastupiteľstvo“).
3. Petíciu doručenú ako prílohu žiadosti o vyhlásenie miestneho referenda overia starosta
obce a traja poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí získali najväčší počet hlasov vo
voľbách. V prípade, že niektorý z troch poslancov je členom petičného výboru, nastupuje
na jeho miesto poslanec s ďalším najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách.
Starosta obce neoveruje petíciu, ktorej predmetom je požiadavka na jeho odvolanie.
Informovanie dotknutých poslancov o doručení petície zabezpečuje obecný úrad
bezodkladne.
4. Za účelom náležitého overenia petície poskytne obecný úrad osobám, ktoré petíciu
overujú zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende.
5. Ak petícia na základe výsledkov overenia spĺňa všetky náležitosti, starosta obce
bezodkladne predloží obecnému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie miestneho referenda.
Ak je predmetom petície odvolanie starostu obce, návrh na vyhlásenie predkladá
zastupiteľstvu skupina poslancov poverená overením petície.
6. Ak petícia spĺňa všetky náležitosti a ak ide o rozdelenie obce sú splnené aj podmienky
rozdelenia, obecné zastupiteľstvo je povinné referendum vyhlásiť.

Článok 5
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda
1. Miestne referendum vyhlasuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
2. V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a) na základe čoho sa referendum vyhlasuje,
b) dátum prijatia uznesenia o vyhlásení referenda, alebo dátum prijatia petície
obyvateľov obce,
c) predmet referenda,
d) presné znenie otázky, alebo otázok predložených na rozhodnutie oprávneným
občanom,

Otázka, alebo otázky musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné
jednoznačne odpovedať „ÁNO“ alebo „NIE“. Otázky nesmú byť navzájom
podmienené.
e) deň konania a hodinu začiatku a ukončenia referenda,
f) určenie osoby/osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie prípravy
a priebehu miestneho referenda,
g) určenie lehoty na vytvorenie komisie pre miestne referendum,
h) určenie lehoty na uskutočnenie prvého zasadnutia komisie pre miestne referendum.
3. Miestne referendum sa koná jeden deň, spravidla v sobotu od 7.00 do 20.00 hodiny.

Článok 6
Miestna komisia
1. Obecné zastupiteľstvo po vyhlásení miestneho referenda zriadi bezodkladne komisiu pre
miestne referendum na hlasovanie a sčítanie hlasov a určí lehotu jej prvého zasadnutia5.
2. Komisia pre miestne referendum musí mať minimálne 5 členov. Týchto členov
a náhradníkov miestnej komisie volí obecné zastupiteľstvo. Ďalších dvoch členov a dvoch
náhradníkov môže delegovať starosta obce. Ak je miestne referendum vyhlásené na
základe petície občanov, môže delegovať dvoch členov a dvoch náhradníkov miestnej
komisie a aj petičný výbor.
3. Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta v lehote určenej obecným zastupiteľstvom.
4. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu znenia: „Sľubujem na svoju česť,
že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť
Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi“ a jeho potvrdenia vlastnoručným podpisom.
5. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, na
platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade
rovnosti hlasov sa považuje návrh za zamietnutý. O prijatých uzneseniach komisia
vyhotovuje zápisnicu.
6. Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou zo svojho stredu predsedu
a podpredsedu. V prípade, že k dohode nedôjde, predseda a podpredseda komisie sa určia
žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
7. Funkcia člena komisie zaniká doručením písomného odvolania subjektom, ktorý ho do
komisie delegoval, doručením písomného vzdania sa členstva v komisii, alebo
neprítomnosťou člena komisie v okrskovej komisii v určenú hodinu začatia miestneho
referenda.
Článok 7
Zapisovateľ komisie
1. Starosta obce, najneskôr 30 dní pred dňom konania miestneho referenda, určí zapisovateľa
miestnej komisie, spravidla zo zamestnancov obce.
2. Zapisovateľ nie je členom komisie pre miestne referendum.
3. Zapisovateľ komisie plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje
administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh komisie.

Článok 8
Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende
1. Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende, vyhotoví obec zo
stáleho zoznamu voličov. Stály zoznam voličov sa zostavuje podľa osobitného predpisu.6
2. Dva rovnopisy zoznamu oprávnených občanov odovzdá obec miestnej komisii najneskôr
dve hodiny pred začatím hlasovania.
3. Hlasovacie preukazy sa pri miestnom referende nevydávajú.
4. Členovia komisie sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými pri
výkone svojej funkcie pracujú.
Článok 9
Informovanie oprávnených občanov o konaní miestneho referenda
1. Obecný úrad, najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda, zverejní
oznámenie o mieste a čase konania miestneho referenda na úradnej tabuli obce, ako aj
spôsobom v obci obvyklým a to zverejnením na webovom sídle obce.
2. V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho
referenda, v prípade, že sa miestne referendum koná na základe petície občanov,
uvedie sa aj dátum doručenia petície,
b) otázku alebo otázky, ktoré sa oprávneným občanom predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) poučenie o povinnosti preukázať sa pred hlasovaním členom miestnej komisie
občianskym preukazom,
e) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

Článok 10
Hlasovací lístok
1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a) deň konania miestneho referenda,
b) otázka, alebo otázky, ak ich je viac, označia sa poradovými číslicami. Pri každej
otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých jeden je napísaný slovom „ÁNO“
a druhý slovom „NIE“.
c) poučenie o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka,
2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou obce.
3. Obec zabezpečí vyhotovenie, tlač hlasovacích lístkov a ich doručenie v deň konania
miestneho referenda komisii pre miestne referendum.
4. Oprávnený občan dostane hlasovací lístok
5. v hlasovacej miestnosti.

Článok 11
Prípravy v miestnosť na hlasovanie
1. Obecný úrad najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania zabezpečí, aby miestnosť na
hlasovanie bola vybavená schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, prenosnou
schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, priestorom na úpravu hlasovacích lístkov,
dvomi rovnopismi zoznamu oprávnených občanov, potrebným počtom hlasovacích
lístkov, tlačivami zápisníc o výsledku hlasovania, písacími a kancelárskymi potrebami
a ďalším vybavením potrebným pre dôstojný a plynulý priebeh hlasovania.
2. Výdavky s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

Článok 12
Kampaň pred referendom
1. Kampaň ako presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom,
písmom, zvukom a obrazom, najmä v informačných prostriedkoch, začína dňom
vyhlásenia miestneho referenda a končí 48 hodín pred konaním miestneho referenda.
2. Členovia komisií pre miestne referendum nesmú poskytovať informácie o čiastkových
výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

Článok 13
Spôsob hlasovania
1. Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastupovanie nie je prípustné.
2. Oprávnený občan po príchode do hlasovacej miestnosti preukáže miestnej komisii svoju
totožnosť občianskym preukazom a po zázname v zozname oprávnených občanov mu
komisia vydá hlasovací lístok.
3. Po prevzatí hlasovacieho lístka oprávnený občan vstúpi do priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov.
4. Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že
na otázku odpovedá „ÁNO“ alebo „NIE“. Ak sa v miestnom referende rozhoduje
o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú z otázok
samostatne.
5. Upravený hlasovací lístok vloží oprávnený občan do schránky na hlasovanie tak, aby
nebol viditeľný spôsob jeho úpravy (napr. prehnutý na polovicu).
6. Na požiadanie oprávneného občana mu komisia za nesprávne upravený hlasovací lístok
vydá nový a túto skutočnosť vyznačí v zozname oprávnených občanov v poznámke.
7. Oprávnený občan môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať miestnu
komisiu o umožnenie hlasovania mimo hlasovacej miestnosti. V takom prípade komisia
vyšle k oprávnenému občanovi dvoch svojich členov s prenosnou schránkou na
hlasovanie a hlasovacími lístkami. Oprávnený občan aj mimo hlasovacej miestnosti
hlasuje tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

8. Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie,
alebo nemôže čítať a písať, má právo vziať do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov
iného oprávneného občana, nie však člena miestnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok
upravil podľa jeho pokynov.

Článok 14
Prerušenie hlasovania
1. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie v stanovenom čase (živelná
pohroma, výpadok elektrického prúdu, požiar a pod.), pokračovať v ňom, alebo ho
ukončiť, môže komisia pre miestne referendum odročiť začatie hlasovania na neskoršiu
hodinu, alebo predĺžiť čas hlasovania tak, aby celkový čas hlasovania nebol skrátený.
Miestna komisia o takomto opatrní vyrozumie oprávnených občanov spôsobom v mieste
obvyklým.
2. V prípade, že hlasovanie je prerušené, miestna komisia zapečatí Zoznamy oprávnených
občanov, nepoužité hlasovacie lístky, schránku na hlasovanie a prenosnú schránku na
hlasovanie. Pri opätovnom začatí hlasovania, predseda miestnej komisie za prítomnosti
členov miestnej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici
o hlasovaní.
Článok 15
Ukončenie hlasovania
Po uplynutí hodiny, určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú
v hlasovacej miestnosti, alebo pred ňou. Potom sa hlasovacia miestnosť uzavrie a predseda
miestnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.
Článok 16
Sčítanie hlasov komisiou pre miestne referendum
1. Po ukončení hlasovania komisia zapečatí nepoužité hlasovacie lístky a otvorí schránku
na hlasovanie aj prenosnú schránku na hlasovanie. Obsah obidvoch schránok komisia
zmieša.
2. Komisia po zmiešaní obsahu schránok:
a) zistí celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov a porovná ich so záznamom
v zozname oprávnených občanov,
b) počet neplatných hlasovacích lístkov,
c) počet platných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov „ANÓ“ a počet hlasov „NIE“ ku každej otázke.
Článok 17
Posudzovanie platnosti hlasov
1. Hlasovací lístok je neplatný ak:
a) nezodpovedá tlačivu hlasovacieho lístka vyhotoveného obecným úradom,
b) nie je opatrený úradnou pečiatkou obce,

c) je pretrhnutý na dve alebo viac častí,
d) je upravený iným spôsobom ako sa uvádza v čl. 13 ods. 4,
e) ak nie je upravený vôbec,
f) ak na jednu otázku sú označené obidve odpovede.
2. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje
komisia pre miestne referendum.
Článok 18
Zápisnica o výsledku hlasovania
1. Miestna komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu výsledku
hlasovania, ktorú podpíše predseda aj ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Ak
niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, dôvody sa uvedú v zápisnici.
2. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania obsahuje:
a) čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,
b) počet oprávnených občanov zapísaných v zozname oprávnených občanov,
c) počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet platných hlasovacích lístkov,
f) počet neplatných hlasovacích lístkov,
g) počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku každej otázke.
3. Prílohou zápisnice sú prípadné sťažnosti, ktoré boli miestnej komisie podané a uznesenia,
ktoré k nim komisia prijala.
Článok 19
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
1. Miestne referendum je platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených
občanov na hlasovanie v miestnom referende a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou
väčšinou platných hlasov.
2. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:
a) deň konania referenda,
b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie
v miestnom referende,
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) celkový počet platných hlasov,
e) celkový počet neplatných hlasov,
f) celkový počet hlasov „ÁNO“ a celkový počet hlasov „NIE“ ku každej otázke,
g) konštatovanie, či ide o platné referendum a ktorý návrh, alebo návrhy boli
v referende prijaté.
3. Výsledky miestneho referenda obec zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Článok 20
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenie schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou
väčšinou hlasov prítomných poslancov.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
30.07.2018 a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Alexander Szőllős
starosta obce

Vysvetlívky:
1/ § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov
2/ § 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3/ § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších prepisov
4/ zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
5/ § 11a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov
6/ § 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

