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Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 v nadväznosti na ods. 3 písm. m) a § 11a
zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len “VZN“)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny
č. 1/2022
o organizácii miestneho referenda

§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto VZN je v súlade so zákonom o obecnom zriadení upraviť podrobnosti o organizácii
miestneho referenda v obci Malatíny.
§2
Vyhlásenie miestneho referenda
1. Obecné zastupiteľstvo v obci Malatíny vyhlasuje miestne referendum v súlade s ustanovením § 11a zákona
o obecnom zriadení, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení)
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
2. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa zriaďuje v obci Malatíny 1 okrsok.
3. V uznesení po vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a) znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie (ďalej len „referendová
otázka“)
b) dátum konania miestneho referenda
c) miesto (miestnosť) konania miestneho referenda
d) ustanovenia tohto VZN, na základe ktorých sa miestne referendum vyhlasuje
e) dátum prijatia petície skupiny obyvateľov obce, ak sa referendum vyhlasuje na základe petície
f) lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum a ich prvé zasadnutie (ďalej len „referendové
komisie“)
4. Referendové otázky musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo
„nie“; otázky nesmú byť vzájomné podmienené.
5. Obecné zastupiteľstvo určí dátum konania referenda tak, aby sa uskutočnilo v sobotu v čase od 7:00 hodiny
do 22:00 hodiny.
§3
Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda
1. Petícia za vyhlásenie referenda sa overí najneskôr do 30 dní od jej doručenia obecnému úradu. Ak spĺňa
podmienky podľa tohto VZN, predloží ju starosta, po overení, na najbližšie zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v obci Malatíny.

2. Ak ide o miestne referendum na základe petície podľa § 2 ods. 1 písm. c) tohto VZN, obecné zastupiteľstvo
vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obecnému úradu,
v ostatných prípadoch tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva
o vyhlásení referenda.

§4
Referendová komisia
1. Referendová komisia:
a) dohliada na prípravu a riadny priebeh hlasovania
b) rozhoduje o sťažnostiach
c) vykonáva sčítanie hlasov a zisťuje konečné výsledky hlasovania
d) vypracuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú predloží obecnému zastupiteľstvu
2. Členov referendovej komisie menuje Obecné zastupiteľstvo v obci Malatíny. Referendová komisia musí
mať najmenej 5 členov a najmenej 2 náhradníkov. Členom komisie môže byť len oprávnený občan.
3.Lehota na prvé zasadnutie referendovej komisie musí byť určená tak, aby sa zišla najneskôr do 30 dní pred
termínom konania miestneho referenda. Lehota pre delegovanie členov a náhradníkov referendovej komisie
je 5 dní pred stanovením jej prvého zasadnutia. Prvé zasadnutie referendovej komisie zvoláva starosta.
4. Členovia referendovej komisie si na svojom prvom zasadnutí zvolia žrebom predsedu a podpredsedu
komisie. Referendová komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov. Uznesenie je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa
uznesenie považuje za neprijaté.

§5
Zoznamy oprávnených voličov
1. Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende vyhotoví Obecný úrad Malatíny zo
stáleho zoznamu voličov s trvalým pobytom v obci, ktorí majú právo voliť do orgánov samosprávy obce podľa
§ 163 zákona č. 180/2014 Z.z., o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v miestnom referende sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona
č. 180/2014 Z.z., o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

§6
Informovanie oprávnených voličov
1. Obec Malatíny najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia obecného zastupiteľstva
o vyhlásení miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na svojej úradnej
tabuli a na svojom webovom sídle.
2. Obec Malatíny najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle do každej domácnosti
oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného
zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda a dátum doručenia petície, ak bolo miestne referendum
vyhlásené na základe petície, referendovú otázku alebo referendové otázky, dátum a čas konania miestneho
referenda, príslušné miesto (miestnosť) na konanie miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho
lístka.

§7
Hlasovacie lístky
1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum sa uvádza:
a) deň konania miestneho referenda
b) referendová otázka alebo referendové otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej
otázke sa vyznačia dva rámčeky, ktorý jeden je nadpísaný slovom „ÁNO“ a druhý slovom „NIE“
c) poučenie o spôsobe hlasovania
2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce Malatíny. Vzor hlasovacieho
lístka schvaľuje referendová komisia. Vyhotovenie a tlač hlasovacích lístkov zabezpečuje Obecný úrad
Malatíny.
3. Obecný úrad Malatíny zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené komisii v deň konania miestneho
referenda najneskôr hodinu pred začiatkom hlasovania.

§8
Hlasovanie
1. Oprávnený volič po príchode do miestnosti určenej na konanie miestneho referenda, preukáže svoju
totožnosť občianskym preukazom alebo iným relevantným dokladom. Následne od referendovej komisie
obdrží hlasovací lístok. Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdí oprávnený volič svojim podpisom v zozname
voličov.
2. Oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov
môže oprávnený volič požiadať referendovú komisiu o možnosť hlasovať mimo miestnosti určenej na konanie
miestneho referenda. V takom prípade referendová komisia vyšle k oprávnenému voličovi dvoch svojich
členov so zodpovedajúcim počtom hlasovacích lístkov a prenosnou hlasovacou schránkou, ktorí zabezpečia
zachovanie tajnosti hlasovania.
3. Oprávnený volič upraví hlasovací lístok v priestore určenom na jeho úpravu a v príslušnom rámčeku
značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „ÁNO“ alebo „NIE“. Oprávnený volič nie je povinný odpovedať
na všetky referendové otázky. Vyplnený hlasovací lístok potom vloží do schránky na hlasovanie tak, aby
nebolo vidieť jeho rozhodnutie.
4. Hlasovací lístok je neplatný, ak je:
a) pretrhnutý alebo
b) vyplnený iným ako predpísaným spôsobom alebo
c) inak upravený alebo nie je vôbec upravený
5. O platnosti hlasovania a platnosti hlasovacieho lístka rozhoduje s konečnou platnosťou referendová
komisia.

§9
Sčítanie hlasov a zápisnica o výsledku hlasovania
1. Po vyhlásení hlasovania za ukončené, referendová komisia zapečatí nepoužité hlasovacie lístky. Následne
otvorí hlasovacie schránky. Ak bola použitá aj prenosná hlasovacia schránka, referendová komisia obsah
schránok po otvorení zmieša.
2. Po otvorení hlasovacej schránky referendová komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky 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 odpovedí „ÁNO“ a počet odpovedí „NIE“ ku každej referendovej otázke.
3. Pre postup pre sčítavanie hlasov v miestnom referende platia primerane ustanovenia § 183 zákona č.
180/2014 Z.z., o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4. Referendová komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku,
ktorú podpíše predseda, podpredseda a členovia referendovej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia
podpisu sa poznamenajú v zápisnici.
5. V zápisnici referendová komisia uvedie:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie
b) počet voličov zapísaných v okrsku v zozname oprávnených voličov
c) počet voličov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov
e) počet odovzdaných platných a neplatných hlasovacích lístkov v okrsku
f) počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku každej referendovej otázke.
6. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende,
predseda referendovej komisie odovzdá oba rovnopisy starostovi obce.
7. Referendová komisia po sčítaní hlasov zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených
voličov a odovzdá ich spolu s ostatnou dokumentáciou obecnému úradu do úschovy.

§ 10
Vyhlásenie výsledkov 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 voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
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 miestneho referenda
b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov na hlasovanie v miestnom referende
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní v miestnom referende
d) celkový počet platných hlasov a celkový počet neplatných hlasov
e) celkový počet hlasov „ÁNO“ a celkový počet hlasov „NIE“ ku každej referendovej otázke
f) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v miestnom referende hlasovaním prijaté.

§ 11
Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda
1. Pomôcky a prostriedky potrebné na riadny a bezproblémový priebeh miestneho referenda, najmä
miestnosť na hlasovanie, hlasovacie lístky, hlasovacie schránky, zoznamy oprávnených voličov, tlačivá
zápisnice a iný pomocný materiál zabezpečuje pre referendovú komisiu Obecný úrad Malatíny.
2. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce Malatíny.

3. Členovia referendovej komisie majú v deň konania miestneho referenda nárok na odmenu, ak v tento deň
nemajú nárok na náhradu mzdy. Výška odmeny za výkon funkcie člena referendovej komisie na deň konania
miestneho referenda sa stanovuje sumou, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, v ktorom sa
koná miestne referendum. Odmeny vypláca obecný úrad.

§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Pre oblasti neupravené týmto VZN platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny Uznesením č.
.............................. na svojom zasadnutí dňa 23.06.2022.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.07.2022.

V Malatínach dňa 25.05.2022

Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

