
 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s § 4 ods. 5 pís. a) bod 4 a v nadväznosti 

na ustanovenie § 11a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 1/2022 

o organizácii miestneho referenda na území obce Muránska Lehota 

 

 
Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť podrobnosti 

o príprave, organizácii, priebehu a vyhlásení výsledkov miestneho referenda na území obce 

Muránska Lehota (ďalej len „obec“). 

 

 

Článok II. 

DÔVODY VYHLÁSENIA MIESTNEHO REFERENDA 

 

1. Orgánom oprávneným na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo. 

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o: 

a) zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce, 

b) odvolanie starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30% oprávnených voličov, 

c) petíciu skupiny obyvateľov obce podpísanú aspoň 30% oprávnených voličov, 

d) riešenie dôležitých otázok života a rozvoja obce, 

e) zmenu označenia obce, alebo 

f) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

      3.   Návrh na vyhlásenie miestneho referenda (s výnimkou miestneho referenda konaného na  

základe petície skupiny obyvateľov obce) predkladá zastupiteľstvu starosta obce, 

poslanec obecného zastupiteľstva alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva. 

      4.  Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa zriaďuje v obci Muránska 

Lehota 1okrsok. 

 

Článok III. 

VYHLÁSENIE MIESTNEHO REFERENDA 

 

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum.  

2. Ak sa má miestne referendum vyhlásiť na základe petície skupiny obyvateľov obce, 

postupuje sa pri výkone petičného práva podľa osobitného predpisu. Petíciu overujú 

najmenej traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi 

petičného výboru a starosta. Starosta neoveruje petíciu, ktorou sa žiada odvolanie 

starostu.  

 



 

 

 

3. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho 

referenda.  

4. V uznesení o vyhlásení  miestneho referenda sa uvedie najmä: 

a) znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie 

(ďalej len „referendová otázka“), 

b) deň konania referenda a jeho časové vymedzenie, 

c) lehota na vytvorenie okrskov pre referendum a určenie okrskových miestností, 

d) lehota na vytvorenie orgánov pre miestne referendum a lehota na ich prvé zasadnutie, 

e) rozhodnutie o zriadení zapisovateľov okrskových komisií pre referendum. 

5. Referendové otázky musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne 

odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené. 

6. Obec najneskôr do 15-tich dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní 

oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce. 

Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje: 

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda 

alebo doručenia petície, 

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

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

 

 

Článok IV. 

ORGÁN PRE MIESTNE REFERENDUM 

 

1. Obecné zastupiteľstvo po vyhlásení miestneho referenda bezodkladne zriadi na 

hlasovanie a sčítavanie hlasov  obecnú komisiu a určí dátum prvého zasadnutia komisie. 

2. Obecná komisia má mať najmenej  päť členov a dvoch náhradníkov. 

3. Na prvom zasadnutí sa určí žrebom predseda a podpredseda. 

4. Zapisovateľa komisie menuje starosta obce. 

5. Obecná komisia pre miestne referendum je spôsobilá uznášať sa ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila 

nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov návrh sa považuje 

za zamietnutý. 

6. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch fyzických 

osôb, ktoré spracúvajú. 

7. Obecná komisia 

a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie 

hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti referenda pri hlasovaní a v jej 

bezprostrednom okolí. 

b) vykonáva sčítanie hlasov 

c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku  hlasovania, ktorú predloží 

obecnému zastupiteľstvu, 

d) odovzdá dokumentáciu súvisiacu s vykonávaním miestneho referenda zamestnancovi 

obce na archiváciu. 
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Článok V. 

ZOZNAM OPRÁVNENÝCH VOLIČOV 

 

1. Zoznam obyvateľov obce oprávnených na hlasovanie vyhotoví obec. 

2. Obec odovzdá zoznam obecnej komisii najneskôr 1 hodinu pred začatím hlasovania 

miestneho referenda. 

 

 

Článok VI. 

HLASOVACIE LÍSTKY 

 

1. Vytlačenie a distribúciu hlasovacích lístkov zabezpečí obec, pričom ich odovzdá obecnej 

komisii najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania. 

2. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 

a) dátum konania miestneho referenda 

b) otázka alebo otázky, ktoré sú predmetom rozhodovania v referende, ak je viac otázok, 

označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď 

„nie“ 

c) poučenie o spôsobe hlasovania. 

      3.   Hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce.  

 

 

Článok VII. 

HLASOVANIE 

 

1. Oprávnený volič hlasuje osobne. Hlasovanie je tajné. 

2. Volič po príchode do miestnosti určenej pre miestne referendum preukazuje svoju 

totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje 

podobizeň voliča. Komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá 

mu hlasovací lístok a obálku. Volič potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka podpisom 

v zozname voličov.  

3. Volič hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, ktorý upraví spôsobom uvedeným na 

hlasovacom lístku. 

4. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viacero častí, ak je vyplnený 

spôsobom odlišným ak je uvedené v odseku 3 ustanovenia alebo nie je vyplnený vôbec. 

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

komisia. 

6. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica všetkých 

oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných 

hlasov účastníkov miestneho referenda. 

 

 

Článok VIII. 

SČÍTANIE HLASOV, ZÁPISNICA O VÝSLEDKU HLASOVANIA 

 

1. Po otvorení hlasovacej schránky obecná komisia zistí: 

a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

b) počet platných hlasovacích lístkov, 
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c) počet neplatných hlasovacích lístkov, 

d) počet hlasov pre jednotlivé otázky. 

2. Obecná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku 

hlasovania v obci, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. 

Dôvody prípadného odmietnutia sa poznamenajú v zápisnici. 

3. V zápisnici obecná komisia uvedie: 

a) čas začatia a ukončenia hladovania, prípadne jeho prerušenie, 

b) počet voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie, 

c) počet voličov v okrsku, ktorým boli vydané lístky, 

d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, 

f) počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“ ku každej otázke. 

4. K zápisnici obecná komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli 

podané a uznesenia, ktoré k nim prijala. 

5. Obecná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a  zoznamy voličov 

a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu. 

 

 

Článok IX. 

VYHLÁSENIE  VÝSLEDKU MIESTNEHO REFERENDA 

 

1. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 

oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných 

hlasov. 

2. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice 

o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

3. V oznámení o výsledkoch miestneho referenda sa uvedie: 

a) deň konania referenda, 

b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname na hlasovaní v miestnom  

referende, 

c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní miestneho 

referenda, 

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

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

e) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté. 

  

 

Článok X. 

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE MIESTNEHO REFERENDA 

 

1. Pomocné prostriedky potrebné na riadny a bezproblémový priebeh miestneho referenda, 

najmä miestnosť na hlasovanie a potreby na hlasovanie, hlasovacie lístky, zoznamy 

oprávnených voličov, tlačivá zápisnice a iné zabezpečí pre miestnu komisiu obecný úrad. 

2. Výdavky spojené s vykonávaním miestneho referenda sa hradia z rozpočtu obce. 
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Článok XI. 

PRÍTOMNOSŤ PRI HLASOVANÍ V REFERENDE 

 

1. Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní, okrem členov komisie, jej zapisovateľa 

a voličov aj pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami. 

2. Vo volebnej miestnosti môžu byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem 

o pozorovanie priebehu referenda a sčítania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej 

miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo 

z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti. 

 

 

Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2022. 

3. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda na 

území obce Muránska Lehota“ bol vyvesený dňa 30.5.2022 

4. Na tomto VZN obce Muránska Lehota sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska 

Lehota dňa 22.06.2022 uznesením číslo 134/2022. 

 

 

      V Muránskej Lehote 23.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

               Miloslav Marčák  

                  starosta obce 
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