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Všeobecné záväzné nariadenie 
 

č. 1/2021 
 

o organizácii miestneho referenda 

 

Návrh VZN 
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:   22.11.2021 

VZN schválené 
Obecným zastupiteľstvom v Abrahámovciach dňa:     10.12.2021 

VZN vyhlásené 
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2021 

VZN zvesené 
dňa:           28.12.2021 

VZN účinné 
dňom:           28.12.2021 



Obecné zastupiteľstvo obce Abrahámovce v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 a § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 16 
zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákon č. 85/2005 Z.z. o politických 
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov  
 

vydáva toto 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

č. 1/2021 
 

o organizácii miestneho referenda 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.) Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh 

a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v Obci Abrahámovce (ďalej len „obec“). 

2.) Právo hlasovať v miestnom referende má každý občan obce, ktorý má právo voliť do orgánov 
samosprávy obce podľa osobitného predpisu (ďalej len „oprávnený hlasujúci“). 

3.) Referendum predstavuje inštitút, prostredníctvom ktorého majú všetci občania s volebným právom 
možnosť priamo sa podieľať na správe vecí verejných a tým aktívne ovplyvňovať život v obci. Bližšiu 
špecifikáciu priamej demokracie v súvislosti s územnou samosprávou upravuje článok 67 Ústavy SR, v 
zmysle ktorého jednou z foriem uskutočnenia územnej samosprávy je miestne referendum. 

4.) Obec je povinná pri výkone svojej samosprávy v súvislosti s konaním miestneho referenda zabezpečiť 
jeho organizáciu. Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti referendového procesu, najmä 
podanie návrhu na vyhlásenie referenda, hlasovanie o otázke, ktorá je predmetom referenda, orgány 
pre vykonanie miestneho referenda, vyhlásenie výsledkov hlasovania. 

5.) Miestne referendum – hlasovanie obyvateľov obce môže byť obligatórne (predpisuje zákon o 
obecnom zriadení) a fakultatívne (z vlastnej iniciatívy zastupiteľstva alebo skupiny občanov obce v 
počte aspoň 30% oprávnených voličov) o dôležitých otázkach života a rozvoja obce. V prenesených 
kompetenciách štátnej správy sa nemôže konať referendum, ani v otázke volieb. 

6.) Hlasovanie v miestnom referende je z územného hľadiska obmedzené územím obce. 

7.) Oprávneným orgánom na vyhlásenie hlasovania o miestnom referende je Obecné zastupiteľstvo Obce 
Abrahámovce. Obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením miestneho referenda preskúma, či došlo k 
splneniu všetkých zákonných podmienok na vyhlásenie referenda. Uznesenie je platné, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu nemôže starosta pozastaviť. 



§ 2 
Podanie návrhu a dôvody vyhlásenia miestneho referenda 

 
1.) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda s výnimkou miestneho referenda konaného na základe 

petície skupiny obyvateľov obce, môže podať starosta, alebo poslanec Obecného zastupiteľstva Obce 
Abrahámovce. Petícia, ktorá ma za cieľ vyvolať konanie miestneho referenda, musí okrem 
všeobecných náležitostí petície podľa osobitného predpisu obsahovať pri každom podpise uvedenie 
mena a priezviska podpisujúceho, jeho dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce 
a číslo domu. Subjekt, ktorý doručí petičné hárky spolu so žiadosťou o vyhlásenie miestneho 
referenda obecným zastupiteľstvom, odovzdá obecnému zastupiteľstvu cez podateľňu obecného 
úradu. 

2.) Obecné zastupiteľstvo Obce Abrahámovce vyhlási miestne referendum, ak ide o: 
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, ak sú splnené podmienky 
v zákone o samospráve obcí, 
b) odvolanie starostu obce, § 13 a ods. 3) zákona o samospráve obcí, 
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov, ktorá spĺňa náležitosti v zmysle 
petičného zákona, 
d) zmenu označenia obce, alebo 
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

3.) Obecné zastupiteľstvo Obce Abrahámovce môže vyhlásiť miestne referendum: 
a) o odvolaní starostu, ak jeho neprítomnosť alebo nespôsobilosť na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 
mesiacov, 
b) pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce podľa § 4 zákona. 

4.) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda Obecnému zastupiteľstvu predkladá starosta obce, 
poslanec Obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“), alebo skupina poslancov. 

5.) Petíciu podľa ods. 2 písm. e) overujú aspoň traja poslanci určení Obecným zastupiteľstvom Obce 
Abrahámovce, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta. Starosta neoveruje petíciu, 
ktorá požaduje jeho odvolanie. Lehota na preskúmanie zákonnosti petície je 30-dňová odo dňa 
doručenia petície. Overovatelia petície sa riadia zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 

 
 
 

§ 3 
Lehoty a spôsob vyhlásenia miestneho referenda 

 
1.) Petícia za vyhlásenie miestneho referenda sa overí najneskôr do 30 dní od jej doručenia Obecnému 

úradu Abrahámovce. Ak spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia, predloží ju starosta obce na 
najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva po jej overení. 

2.) Obecné zastupiteľstvo obce Abrahámovce vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení 
miestneho referenda. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe petície § 2 ods. 2 písm. c), 
Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia 



petície Obecnému úradu Abrahámovce. V ostatných prípadoch tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od  
schválenia uznesenia Obecného zastupiteľstva o vyhlásení referenda.  

3.) Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje: 
a) ustanovenia tohto nariadenia, na základe ktorých sa miestne referendum vyhlasuje, 
b) znenie otázky, alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie (ďalej len 
„referendová otázka“), 
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 
d) spôsob a lehotu delegovania členov do okrskovej komisie pre miestne referendum a lehotu na jej 
prvé zasadanie, 
e) určenie osoby/osôb zodpovedných za organizačno-technické, poriadkové a finančné zabezpečenie 
prípravy a priebehu miestneho hlasovania. 

4.) Referendová otázka (otázky) musí byť jasná a zrozumiteľná. Otázky predložené na rozhodnutie v 
referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky 
nesmú byť vzájomne podmienené. V prípade, že predmet referenda je obsiahlejší a otázka 
predložená na referende potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky, príloha je 
súčasťou oznámenia o vyhlásení miestneho referenda. 

5.) Miestne referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu od 7:00 do 22:00 hod. 

6.) 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 stanoveným termínom jej prvého zasadnutia. 

7.) Rozhodovať o tom, že vyhlasované miestne referendum je miestnym referendom so záväzným 
odporúčaním môže obecné zastupiteľstvo iba v uznesení o vyhlásení referenda, a to trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. 

8.) Petícia za vyhlásenie miestneho referenda môže obsahovať návrh, aby miestne referendum bolo 
miestnym referendom so záväzným odporúčaním. Tento návrh nie je pre Obecné zastupiteľstvo 
záväzný a to ani v prípade, že ide o petíciu podľa § 2 ods. 2 písm. c). 

9.) Obecné zastupiteľstvo nemôže vyhlásiť miestne referendum za miestne referendum so záväzným 
odporúčaním, ak ide o odvolanie starostu, zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie 
obce, zmenu názvu obce, alebo zmenu označenia obce. 

 
 
 

§ 4 
Informovanie o konaní miestneho referenda 

 
1.) Obec najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia Obecného zastupiteľstva o vyhlásení 

miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na svojej úradnej tabuli v 
obci, na svojom webovom sídle, ako aj spôsobom v obci obvyklým. 

2.) Obec prostredníctvom svojho výkonného orgánu najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho 
referenda doručí každému oprávnenému občanovi Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v 



ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Abrahámovce o vyhlásení 
miestneho referenda a dátum doručenia petície, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície, 
referendovú otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, 
dátum a čas konania miestneho referenda a poučenie o úprave hlasovacieho lístka a informáciu, že 
ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o takéto hlasovanie. 

 
 
 

§ 5 
Oprávnený občan na hlasovanie v miestnom referende, zoznam oprávnených 

občanov na hlasovanie v referende 
 
1.) Podľa § 3 ods.2 zákona o obecnom zriadení patrí medzi práva obyvateľa obce aj právo hlasovať o 

dôležitých otázkach života a rozvoja obce. Za občana – obyvateľa obce sa považuje fyzická osoba, 
ktorá má na území obce trvalý pobyt bez ohľadu k štátnej príslušnosti. Na hlasovanie v miestnom 
referende musia byť okrem trvalého pobytu splnené aj ďalšie podmienky, a to v deň hlasovania 
dovŕšenie 18 rokov veku a musia absentovať prekážky vo výkone hlasovacieho práva, ktoré 
ustanovuje zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

2.) Zoznam oprávnených osôb na hlasovanie v miestnom referende vyhotovuje na základe stáleho 
zoznamu voličov a odovzdá v deň hlasovania (najneskôr 1 hodinu pred stanoveným začiatkom 
hlasovania) v miestnom referende príslušný zamestnanec výkonného orgánu obecného 
zastupiteľstva. 

3.) Členovia referendovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými prišli 
do styku. 

 

 

§ 6 
Orgány pre miestne referendum 

 
1.) Pre organizáciu miestneho referenda, riadenie priebehu hlasovania, sčítavanie hlasov a zisťovanie 

jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre miestne referendum (ďalej len „komisie“), ktorými sú: 
a) obecná komisia pre miestne referendum, 
b) okrsková komisia pre miestne referendum. 

2.) Právo delegovať jedného člena a jedného náhradníka do komisií majú: 
- starosta obce, 
- politická strana, politické hnutie, ktoré je zastúpené v obecnom zastupiteľstve, 
- nezávislí poslanci, ak sú zastúpení v obecnom zastupiteľstve, 
- petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície skupiny obyvateľov obce. 



3.) Ak sa nezávislí poslanci nezhodnú na jednom členovi komisie a jednom náhradníkovi jednomyseľne, 
určia ich hlasovaním. Ak nezávislí poslanci tvoria najmenej jednu polovicu poslancov, majú právo 
delegovať dvoch členov komisie a dvoch náhradníkov. 

4.) Ak nebol zriadený petičný výbor, deleguje členov komisie a ich náhradníkov podľa odseku 2 zástupca 
petície. 

5.) Členom komisie môže byť len oprávnený občan s trvalým pobytom v obci Abrahámovce. Komisia má 
najmenej 5 členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom podľa odseku 2, určí 
zostávajúcich členov komisie zastupiteľstvo uznesením. 

6.) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem 
svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej 
republiky a zákonmi“. Sľub sa skladá písomne. Odmietnutie zloženia sľubu, alebo sľubu s výhradou 
majú za následok zánik členstva v komisii. 

7.) Funkcia člena komisie zaniká: 
a) dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena starostom obce, skupinou nezávislých 
poslancov zastúpených v obecnom zastupiteľstve, politickou stranou, ktorá ho delegovala, alebo 
petičným výborom, 
b) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie. 

8.) Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, predseda komisie vyzve prostredníctvom Obecného úradu 
náhradníka. 

9.) Na administratívne zabezpečenie činnosti komisie môže starosta obce do komisie vymenovať 
zapisovateľa spravidla zo zamestnancov obecného úradu. Zapisovateľ má poradný hlas. Zapisovateľ sa 
zúčastňuje rokovania komisie. 

10.) Ak po prvom zasadnutí komisie klesne počet členov komisie pod päť a na uvoľnené miesto 
neexistuje náhradník delegovaný oprávneným subjektom, vymenuje chýbajúcich členov komisie 
starosta zo zoznamu náhradníkov. Ak takýto zoznam neexistuje, starosta môže za člena komisie 
vymenovať aj inú osobu. 

11.) Mená, priezviská, adresy trvalého pobytu, telefonické a e-mailové kontakty na delegovaných 
členov a náhradníkov komisie sa oznamujú starostovi obce. 

12.) Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta obce v lehote určenej uznesením Obecného zastupiteľstva 
o vyhlásení miestneho referenda. 

13.) Ak starosta prvé zasadnutie komisie v uvedenom termíne nezvolá, zvolá ho do 7 dní od márneho 
uplynutia lehoty uvedenej v oznámení o vyhlásení miestneho 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 miestneho referenda Obecným 
zastupiteľstvom poverený poslanec. 

14.) Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou všetkých svojich členov zo svojho stredu 
predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. 



15.) 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. 

16.) Komisia pre miestne referendum: 
a) v deň konania miestneho referenda 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 sčítanie hlasov, 
c) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ju povereným členom Obecného 
zastupiteľstva, 
d) odovzdá dokumenty o hlasovaní do úschovy Obecného úradu, 
e) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto uznesenia Obecného zastupiteľstva. 

17.) Výkon funkcie člena komisie pre referendum je čestnou funkciou bez nároku na odmenu. 

 
 
 

§ 7 
Kampaň pred miestnym referendom a obmedzenia súvisiace s konaním 

referenda 
 
1.) Kampaň pred miestnym referendom začína dňom vyhlásenia miestneho referenda a končí 48 hodín 

pred jeho konaním. 

2.) Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v miestnom 
referende, možno najneskôr tri dni pred dňom konania miestneho referenda. 

3.) Členovia komisie a zapisovateľ nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch hlasovania až 
do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania. 

 
 
 

§ 8 
Hlasovanie o miestnom referende 

 
1.) Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Tajnosť hlasovania je zaručená. 

2.) Oprávnený občan po príchode do miestnosti na hlasovanie preukáže svoju totožnosť platným 
občianskym preukazom a po zázname v zozname oprávnených občanov dostane od komisie obálku a 
hlasovací lístok. 

3.) Oprávnený občan upravuje hlasovací lístok v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, ktorý 
musí zaručovať dodržanie tajnosti hlasovania. 



4.) Oprávnený občan vykoná úpravu na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku – rámčekoch značkou 
„X“ vyznačí, že na otázku – otázky odpovedá „áno“ alebo že na otázku – otázky odpovedá „nie“. 
Hlasovací lístok vloží do obálky, obálku zalepí a vloží do schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov. 
Na inú úpravu hlasovacieho lístka sa neprihliada. 

5.) Na požiadanie hlasujúceho mu komisia vydá za nesprávne upravený nový hlasovací lístok. Nesprávne 
upravený hlasovací lístok vloží hlasujúci do schránky na odloženie nepoužitých, alebo nesprávne 
upravených lístkov. 

6.) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa tohto 
nariadenia, alebo ak hlasovací lístok nebol vložený do obálky s úradnou pečiatkou, alebo ak sa 
v takejto obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok, prípadne pretrhnutý, či upravovaný 
hlasovací lístok. 

7.) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, možno okrskovú komisiu požiadať o to, aby oprávnený 
občan mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý 
bola okrsková komisia zriadená. 

8.) 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 ods. 5 tohto nariadenia sa však nesmie skrátiť. V prípade 
prerušenia hlasovania zabezpečí komisia volebné spisy, volebnú schránku a prenosnú volebnú 
schránku. 

 
 

§ 9 
Hlasovacie lístky 

 
1.) Predseda komisie zabezpečí prostredníctvom Obecného úradu potrebný počet hlasovacích lístkov 

a obálok. 
2.) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 

a) deň konania miestneho referenda, 
b) otázka alebo otázky ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, ak je viac otázok, 
označia sa poradovým číslom. Pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je 
predpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“,  
c) poučenie o spôsobe hlasovania 

d) informácia, že ide o miestne referendum so záväzným odporúčaním, ak ide o takto referendum. 

3.) Každý hlasovací lístok a obálka musia byť opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce. 

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

5.) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v referendovej miestnosti v deň konania referenda. 

 
 



§ 10 
Zisťovanie výsledkov hlasovania o miestnom referende 

 
1.) Po ukončení hlasovania predseda komisie uzavrie hlasovaciu miestnosť, dá zapečatiť nepoužité 

hlasovacie lístky a potom dá otvoriť hlasovaciu schránku. Ak bola na požiadanie použitá aj prenosná 
hlasovacia schránka, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša. 

2.) Okrsková komisia hlasovacie lístky po vybratí zo schránok spočíta a porovná počet hlasovacích lístkov 
so záznamami v zozname. Po otvorení schránok sa vylúčia prípady neplatného hlasovania a komisia 
zistí: 

a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré boli vylúčené z ďalšieho sčítania, 
c) počet platných hlasovacích lístkov, 
d) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke. 

3.) Každý člen komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda komisie kontroluje správnosť 
sčítania. 

4.) Neplatný je hlasovací lístok: 
a) ktorý nie je na predpísanom tlačive, 
b) ktorý nie je označený podľa § 9 ods. 3 tohto nariadenia, 
c) ktorý nie je vložený do obálky, 
d) ak sú v obálke dva, alebo viac hlasovacích lístkov. 

 
 
 

§ 11 
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v miestnom referende 

 
1.) Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú 

podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu 
sa poznamenajú do zápisnice. 

2.) V zápisnici musí byť uvedené: 
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 
b) počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie, 
c) počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky, 
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 otázke, ktorá bola predmetom 
hlasovania, resp. osobitne ku každej otázke, ak predmetom hlasovania bolo viacero otázok, 
g) prehľad uznesení, ktoré komisia prijala a ich stručné odvodnenie. 

3.) Komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky spolu s ostatnými dokumentmi, tie 
odovzdá do úschovy Obecnému úradu. 



4.) Na obsah zápisnice sa použije primerané ustanovenie o zápisnici okrskovej komisie pre miestne 
referendum. 

 

 

§ 12 
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda 

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

občanov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho 
referenda. 

2.) Zápisnicu o výsledku hlasovania doručí komisia pre miestne referendum povereným poslancom 
Obecného zastupiteľstva bez meškania, najneskôr v najbližší pracovný deň. 

3.) Obecné zastupiteľstvo Obce Abrahámovce vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní odo dňa 
doručenia zápisnice o výsledku hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Starosta 
obce v dostatočnom časovom predstihu zvolá zasadanie obecného zastupiteľstva tak, aby sa 
uskutočnilo najneskôr tretí deň od doručenia zápisnice o výsledku hlasovania okrskovou komisiou pre 
miestne referendum. 

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

 
 
 
 

§ 13 
Zabezpečenie miestneho referenda 

 
1.) Miestnosť na hlasovanie, jej materiálne vybavenie, ako aj výdavky spojené s prípravou, konaním a 

zisťovaním výsledkov miestneho referenda (okrem výdavkov spojených s kampaňou pred miestnym 
referendom) sa uhrádzajú z rozpočtu obce. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 14 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.) Členovia komisie a zapisovateľ komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch 

oprávnených hlasujúcich občanoch. 

2.) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerané ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov §39 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.  

3.) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Abrahámovce dňa 10.12.2021 
uznesením č. 36/2021. 

4.) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom 
obce Abrahámovce a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce a na webovom 
sídle obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ................................................ 
                  Ing. Stanislav Lapko 
          starosta obce 


