VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HÔRKA
č. 2/2018
o organizácii miestneho referenda
Obec Hôrka, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v
súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a čl. 18, 7. bod Štatútu Obce Hôrka
vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda v obci Hôrka:
ČASŤ PRVÁ
ČLÁNOK I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Obyvateľ obce sa podľa § 3 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zúčastňuje na samospráve obce, pričom podľa § 3 ods. 2 písm. b) cit. zákona má právo
najmä hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum). Podľa § 4 ods. 3
písm. m) cit. zákona obec pri výkone samosprávy najmä organizuje miestne referendum o
dôležitých otázkach života a rozvoja obce.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podrobnosti o organizácii miestneho referenda v
obci Hôrka konaného v súlade s § 3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 3 písm. m) a podľa § 11a zák. č.
369/1990 Zb. v z.n.p. na základe čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na referendum podľa čl. 93 - 100 Ústavy
Slovenskej republiky, v prípade ktorého sa postupuje podľa osobitného predpisu1.
ČLÁNOK II
§2
Vyhlásenie referenda
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov2,
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(2) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce.
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(3) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce, len ak sú splnené
podmienky rozdelenia uvedené v zák. č. 369/1990 Zb3.
(4) Petíciu podľa článku 2, ods. 1 písm. c) tohto VZN overujú aspoň traja poslanci určení obecným
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu
podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb.. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené
osobitným zákonom4 a zákonom o obecnom zriadení5, predkladá návrh obecnému zastupiteľstvu
starosta obce, v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. predkladá návrh
obecnému zastupiteľstvu zástupca starostu obce, alebo niektorý z poslancov obecného
zastupiteľstva, a obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90
dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) zák. č.
369/1990 Zb..
(5) Návrh na vyhlásenie miestneho referenda (s výnimkou miestneho referenda konaného na
základe petície skupiny obyvateľov obce) môže podať starosta obce alebo poslanec Obecného
zastupiteľstva obce Hôrka.
(6) Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka vyhlasuje miestne referendum uznesením. V uznesení o
vyhlásení miestneho referenda sa uvedie najmä
a) čoho sa miestne referendum týka a kto dal podnet na jeho konanie, deň doručenia petície obci, ak
ide o petíciu podľa čl. 2, ods. 1 písm. b) a c) tohto VZN, deň prijatia uznesenia Obecného
zastupiteľstva obce Hôrka, ktorým vyhlasuje miestne referendum, a jeho číslo,
b) presné znenie otázky alebo viacerých otázok; otázka alebo otázky predložené na miestne
referendum musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať "áno" alebo
"nie" a nesmú byť navzájom podmienené,
c) deň konania miestneho referenda, hodina začiatku a ukončenia miestneho referenda,
d) lehoty na vytvorenie okrskov a orgánov pre miestne referendum a ďalšie organizačné záležitosti
súvisiace s prípravou a uskutočnením miestneho referenda.
(7) Obecné zastupiteľstvo určí dátum a hodinu začiatku a dátum a hodinu ukončenia miestneho
referenda. Miestne referendum sa spravidla koná jeden deň, obvykle v sobotu, od 8.00 hodiny do
22.00 hodiny. Termín sa určí tak, aby sa miestne referendum podľa čl. 2 ods.1 písm. a), b), d) a e) a
čl. 2 ods. 2 tohto nariadenia uskutočnilo najneskôr do 90 dní od schválenia uznesenia o jeho
vyhlásení.
(8) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení
miestneho referenda na svojom webovom sídle, na svojej úradnej tabuli a vyhlási oznámenie
v miestnom rozhlase.
§3
Právo hlasovať v miestnom referende

(1) Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
(ďalej len: „oprávnený volič") a najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕšil 18 rokov
veku.
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(2) Prekážkou práva hlasovať v miestnom referende je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
b) výkon trestu odňatia slobody,
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
ČASŤ DRUHÁ
ČLÁNOK III
ORGANIZÁCIA MIESTNEHO REFERENDA
§4
Okrsky pre konanie miestneho referenda
Na hlasovanie oprávnených voličov v miestnom referende a na sčítanie hlasov je v obci Hôrka
vytvorený jeden volebný obvod s volebnými okrskami:
a) 1. volebný okrsok pre časť obce Kišovce, volebná miestnosť je v zasadačke Obecného úradu
obce Hôrka,
b) 2. volebný okrsok pre časti obce Primovce, Ondrej, Hôrka, volebná miestnosť je v priestoroch
Základnej školy obce Hôrka.
§5
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) miestna volebná komisia pre miestne referendum (ďalej len "miestna volebná komisia"),
b) okrskové volebné komisie pre miestne referendum pre každý volebný okrsok (ďalej len
„okrsková volebná komisia“).
(2) Členom komisie môže byť len oprávnený volič.
(3) Prekážka členstva v komisiách je:
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
b) právoplatné rozhodnutie o odsúdení za úmyselný trestný čin,
c) výkon trestu odňatia slobody,
c) právoplatné rozhodnutie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
(4) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu: "Sľubujem na svoju česť, že budem
svedomito a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej
republiky, zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a Všeobecne záväzným nariadením
Obce Hôrka o organizácii miestneho referenda v obci Hôrka.“
(5) Miestna a okrsková volebná 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, rozhodujúci je hlas predsedu komisie. O prijatých
uzneseniach vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.
(6) Členstvo v komisiách zaniká
a) dňom odvolania obecným zastupiteľstvom,

b) dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena petičným výborom, ktorý ho delegoval,
c) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva v komisii,
d) vydaním rozhodnutia o zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia,
e) právoplatným rozhodnutím o odsúdení za úmyselný trestný čin,
f) právoplatným rozhodnutím o nastúpení výkonu trestu odňatia slobody, ak sa čas nástupu do
výkonu trestu zhoduje s časom konania miestneho referenda,
g) právoplatným rozhodnutím o pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
h) skončením miestneho referenda.
§6
Miestna volebná komisia pre miestne referendum
(1) Miestnu volebnú komisiu zriadi a jej členov menuje bezodkladne po vyhlásení miestneho
referenda obecné zastupiteľstvo. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe petície
obyvateľov, obecné zastupiteľstvo určí lehotu na podanie oznámenia o delegovaní členov volebnej
komisie petičným výborom, o čom bezodkladne informuje osobu oprávnenú konať za petičný
výbor, alebo člena petičného výboru uvedeného na prvom mieste.
(2) Do komisie deleguje troch členov a dvoch náhradníkov obecné zastupiteľstvo a rovnako aj
petičný výbor, ak ide o miestne referendum vyhlásené na základe petície obyvateľov. Oznámenia o
delegovaní členov a náhradníkov komisie musia obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a
adresu trvalého pobytu. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej
forme alebo elektronicky v lehote určenej obecným zastupiteľstvom. Na oznámenia doručené po
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(3) Bezprostredne, najneskôr do 3 dní po uplynutí lehoty na podanie oznámenia o delegovaní
členov do miestnej volebnej komisie, zasadne obecné zastupiteľstvo a určí jej členov.
(4) Komisia musí mať najmenej päť členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená,
zostávajúcich členov vymenuje starosta obce.
(5) Na uvoľnené miesto člena miestnej volebnej komisie nastupuje náhradník, ktorého delegovalo
obecné zastupiteľstvo alebo petičný výbor.
(6) Dátum prvého zasadnutia miestnej volebnej komisie stanoví obecné zastupiteľstvo v súlade s
ustanovením § 11a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.., bezodkladne po určení členov miestnej volebnej
komisie. Zasadnutie miestnej volebnej komisie sa uskutoční v zasadačke obecného úradu.
(7) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov miestnej volebnej komisie predsedu a podpredsedu.
Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie. Na základe toho vydá starosta obce menovacie dekréty
jednotlivým členom miestnej volebnej komisie.
(8) Zapisovateľa miestnej volebnej komisie, ktorý nie je jej členom, menuje a odvoláva starosta
obce.
(9) Miestna volebná 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 obci,
e) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda starostovi obce,
f) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia.
(10) Za poriadok v hlasovacej miestnosti a v bezprostrednom okolí zodpovedá predseda miestnej
volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda miestnej volebnej komisie. Ich pokyny na
zachovanie poriadku a dôstojnosti sú pre všetkých záväzné.
(11) Miestna volebná komisia má sídlo v budove obecného úradu Obce Hôrka.
§7
Okrskové volebné komisie pre miestne referendum
(1) Okrskové volebné komisie zriadi a jej členov menuje bezodkladne po vyhlásení miestneho
referenda obecné zastupiteľstvo. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe petície
obyvateľov, obecné zastupiteľstvo určí lehotu na podanie oznámenia o delegovaní členov do
okrskových volebných komisií petičným výborom (spravidla jedna lehota totožná s lehotou na
podanie oznámenia o delegovaní členov do miestnej volebnej komisie), o čom bezodkladne
informuje osobu oprávnenú konať za petičný výbor, alebo člena petičného výboru uvedeného na
prvom mieste.
(2) Do komisie deleguje troch členov a dvoch náhradníkov obecné zastupiteľstvo a rovnako aj
petičný výbor, ak ide o miestne referendum vyhlásené na základe petície obyvateľov. Oznámenia o
delegovaní členov a náhradníkov komisie musia obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a
dresu trvalého pobytu. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme
alebo elektronicky v lehote určenej obecným zastupiteľstvom. Na oznámenia doručené po uplynutí
tejto lehoty sa neprihliada.
(3) Bezprostredne, najneskôr do 3 dní po uplynutí lehoty na podanie oznámenia o delegovaní
členov do okrskových volebných komisií, zasadne obecné zastupiteľstvo a určí ich členov.
(4) Okrsková volebná komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak komisia nie je v tomto počte
vytvorená, zostávajúcich členov vymenuje starosta obce.
(5) Na uvoľnené miesto člena volebnej komisie nastupuje náhradník, ktorého delegovalo obecné
zastupiteľstvo alebo petičný výbor.
(6) Prvé zasadnutia okrskových volebných komisií zvolá predseda miestnej volebnej komisie tak,
aby sa konali najneskôr do 5 dní odo dňa konania prvého zasadnutia miestnej volebnej komisie.
Zasadnutie okrskový volebných komisií sa uskutoční v zasadačke obecného úradu.
(7) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov okrskovej volebnej komisie jej predsedu a podpredsedu.
(8) Žrebovanie riadi zapisovateľ okrskovej volebnej komisie.

(9) Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, ktorý nie je jej členom, menuje a odvoláva starosta
obce.
(10) Okrsková volebná 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) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku obecnej komisii,
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto nariadenia a úlohy, ktoré jej uloží obecná komisia.
(11) Za poriadok v hlasovacej miestnosti a v bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej
volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda okrskovej volebnej komisie. Ich pokyny na
zachovanie poriadku a dôstojnosti sú pre všetkých záväzné.
§8
Informovanie oprávnených voličov
Obec Hôrka najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení
miestneho referenda spôsobom podľa § 2, ods. 8 tohto nariadenia, v ktorom uvedie
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo
dátum doručenia petície,
b) otázku, alebo otázky, ktoré sa voličom predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) číslo a adresu okrskov, kde môže oprávnený občan hlasovať,
e) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
§9
Zoznam oprávnených voličov
(1) Zoznam oprávnených voličov na hlasovanie v referende zostaví obec zo stáleho zoznamu
vedeného podľa osobitného predpisu6. Stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec a do stáleho
zoznamu obec zapisuje voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci.
(2) Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie sú k dispozícii na nahliadnutie a uplatnenie
prípadných námietok najmenej 15 dní pred konaním miestneho referenda na obecnom úrade.
(3) Každý občan môže ústne alebo písomne podať obci námietky, ktorými upozorní na chyby v
zozname oprávnených voličov a ktorými žiada o doplnenie alebo vykonanie zmeny, zmien, v
zozname oprávnených voličov.
(4) Obec je povinná bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, rozhodnúť o námietkach a
odstrániť chyby a zoznam oprávnených voličov doplniť alebo vykonať zmenu, zmeny, v zozname
oprávnených voličov alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov námietkam nevyhovie, zoznam
nedoplní, alebo nevykoná zmenu, zmeny.
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(5) V miestnom referende sa hlasovacie preukazy nevydávajú.
(6) Obec Hôrka do zoznamu oprávnených voličov dodatočne dopíše, alebo z neho vyčiarkne osoby,
ktoré po zostavení zoznamu oprávnených voličov nadobudnú alebo stratia právo hlasovať v
miestnom referende.
(7) Jeden rovnopis zoznamu oprávnených voličov odovzdá obec miestnej volebnej komisii a dva
rovnopisy zoznamu oprávnených voličov odovzdá obec jednotlivým okrskovým volebným
komisiám, najneskôr 1 hodinu pred začiatkom hlasovania (pre každú okrskovú volebnú komisiu
jeden).
(8) Členovia komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracovávajú a
o ktorých sa počas výkonu členstva v komisii oboznámia.
§ 10
Hlasovací lístok
(1) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené
a) deň konania miestneho referenda,
b) otázka alebo otázky označené poradovým číslom. Pri každej otázke je uvedená odpoveď „áno“ a
odpoveď „nie“.
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
(2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky Obce Hôrka.
(3) Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri
rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov.
(4) Obec zabezpečí dostatok hlasovacích lístkov a doručí ich v deň konania miestneho referenda
všetkým okrskovým volebným komisiám najneskôr 1 hodinu pred začiatkom hlasovania.
(5) Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania miestneho
referenda.
§ 11
Spôsob hlasovania
(1) Oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
(2) Oprávnený volič sa po vstupe do hlasovacej miestnosti preukáže okrskovej volebnej komisii
platným občianskym preukazom.
(3) Do priestoru určeného pre hlasovanie vstupuje iba oprávnený volič, bez sprievodu treťou
osobou, ibaže by oprávnený volič nebol zo zdravotných dôvodov schopný samostatne upraviť
hlasovací lístok.
(4) Voliča, ktorý sa v deň konania miestneho referenda dostavil do príslušnej volebnej miestnosti
podľa miesta trvalého pobytu a podľa určenia okrskov a nie je zapísaný v zozname oprávnených

voličov, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov na základe
predloženého platného občianskeho preukazu. Okrsková volebná komisia vydá oprávnenému
voličovi hlasovací lístok.
(5) Oprávnený volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov zakrúžkuje na hlasovacom
lístku odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“ pre každý z návrhov, ktorý je na hlasovacom lístku
uvedený. Takto upravený hlasovací lístok môže volič preložiť a vhodí ho do schránky na
hlasovanie.
(6) Na požiadanie oprávneného voliča môže komisia použiť prenosnú schránku na hlasovanie, do
ktorej hlasuje oprávnený volič mimo hlasovacej miestnosti. S prenosnou schránkou idú k
oprávnenému voličovi minimálne dvaja členovia okrskovej volebnej komisie, ktorých určí jej
predseda.
§ 12
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii pre miestne referendum
(1) V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní len členovia
okrskovej, prípadne miestnej volebnej komisie.
(2) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie
lístky a potom dá otvoriť schránku na vhadzovanie hlasovacích lístkov. Ak okrsková komisia
použila na výslovnú žiadosť jednotlivých oprávnených voličov aj prenosnú schránku na hlasovanie,
komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(3) Okrsková volebná komisia po vybratí všetkých hlasovacích lístkov zo všetkých schránok
určených na hlasovanie porovná ich počet so záznamami v zozname oprávnených voličov. Vylúči
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“ pre každú jednotlivú otázku.
Výsledky uvedie v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 13
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1) Hlasovací lístok je neplatný, ak:
a) je roztrhnutý na dve alebo viac častí
b) nie je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky Obce Hôrka,
c) nie je na predpísanom tlačive,
d) nie je upravený ustanoveným spôsobom alebo nie je upravený vôbec.
Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky neplatné.
(2) O platnosti hlasovania rozhoduje s konečnou platnosťou miestna volebná komisia a o platnosti
hlasovacieho lístka rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.

§ 14
Zápisnica okrskovej volebnej komisie pre miestne referendum
(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ
okrskovej volebnej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpísania zápisnice sa uvedú v
zápisnici. Nepodpísanie zápisnice nemá vplyv na jej platnosť.
(2) Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania uvádza
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne čas jeho prerušenia s uvedením začiatku a konca
prerušenia,
b) počet oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov pre určený okrsok,
c) počet voličov, ktorí boli dopísaní do zoznamu oprávnených voličov
d) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní (ktorým bol odovzdaný hlasovací lístok),
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
f) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ pre každú jednotlivú otázku.
(3) Pre zisťovanie účasti na miestnom referende je rozhodujúci počet voličov, ktorí prevzali
hlasovací lístok.
(4) K zápisnici priloží okrsková volebná komisia stručnú správu o priebehu hlasovania, o
uzneseniach, ktoré počas hlasovania prijala, o obsahu prípadných sťažností, ktoré jej boli počas
hlasovania podané a o uzneseniach, ktoré k nim prijala.
(5) Okrsková volebná komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky a zoznamy
oprávnených voličov na hlasovanie a predseda a zapisovateľ volebnej komisie to spolu so
zápisnicou bezodkladne doručia miestnej volebnej komisii.
(6) Miestna volebná komisia skontroluje správnosť a úplnosť údajov v zápisnici o priebehu a
výsledku hlasovania. Zistené nedostatky a nezrovnalosti je okrsková volebná komisia povinná
odstrániť, v prípade potreby je povinná znova prepočítať hlasy a zápisnicu opraviť.
(7) Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn predsedu miestnej volebnej komisie.
§ 15
Zisťovanie výsledkov hlasovania v miestnej volebnej komisii pre miestne referendum
Miestna volebná komisia zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende na podklade zápisníc
okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú
pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskových volebných
komisií vysvetlivky a iné informácie, zjavné chyby a nesprávnosti opravuje po dohode s
okrskovými volebnými komisiami sama, inak požiada okrskové volebné komisie, aby zistené
nedostatky odstránili. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia okrskových
volebných komisií, ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas miestna volebná
komisia.

§ 16
Zápisnica miestnej volebnej komisie pre miestne referendum
(1) Miestna volebná komisia na základe podkladov zo zápisníc okrskových volebných komisií
vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku miestneho referenda (ďalej len „zápisnica“) v
obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ miestnej
volebnej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpísania zápisnice sa uvedú do zápisnice.
Nepodpísanie zápisnice nemá vplyv na jej platnosť.
(2) Miestna volebná komisia v zápisnici uvádza
a) celkový počet okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o
priebehu a výsledku hlasovania
b) celkový počet oprávnených voličov obce zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov
c) celkový počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky v obci
d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v obci
e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných
neplatných hlasovacích lístkov v obci
f) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ pre každú jednotlivú otázku
g) výsledok hlasovania pre každú jednotlivú otázku v obci.
(3) K zápisnici priloží miestna volebná komisia stručnú správu o priebehu hlasovania, o
uzneseniach, ktoré počas hlasovania prijala, o obsahu prípadných sťažností, ktoré jej boli počas
hlasovania podané a o uzneseniach, ktoré k nim prijala.
(4) Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice odovzdá predseda miestnej volebnej komisie jeden
rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu starostovi obce Hôrka, ak ide o petíciu podľa § 2 ods. 1
písm. b) tohto nariadenia zástupcovi starostu, alebo poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý
predkladal návrh petície obecnému zastupiteľstvu, alebo niektorému z ostatných poslancov. Spolu
s druhým rovnopisom zápisnice odovzdá predseda miestnej volebnej komisie obecnému úradu do
úschovy dokumentáciu o činnosti komisie. O odovzdaní a prevzatí zápisnice a dokumentácie sa
vždy vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda miestnej volebnej komisie a osoba, ktorá zápisnicu
a dokumentáciu preberá.
§ 17
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda
(1) Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch
hlasovania v miestnom referende na svojom webovom sídle, na svojej úradnej tabuli a výsledky
miestneho referenda vyhlási v miestnom rozhlase. Vyhlásenie návrhu prijatého v miestnom
referende obsahuje
a) deň konania miestneho referenda,
b) počet voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov,
c) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) počet voličov, ktorí na otázku odpovedali „áno“
e) počet voličov, ktorí na otázku odpovedali „nie“,
f) konštatovanie, ktorý návrh bol v referende prijatý.
(2) V prípade viacerých návrhov sa údaje podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) uvádzajú osobitne pre
každý návrh.

ČLÁNOK IV
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE MIESTNEHO REFERENDA
§ 18
Starosta obce vydá na vykonanie miestneho referenda podrobné pokyny. Pomocné prostriedky
potrebné na riadny a bezporuchový priebeh miestneho referenda, najmä materiálno-technické a
priestorové vybavenie, hlasovacie lístky, zoznamy voličov, tlačivá zápisníc a iné zabezpečuje pre
komisie Obecný úrad v Hôrke.
ČLÁNOK V
OBMEDZENIA SÚVISIACE S KONANÍM MIESTNEHO REFERENDA
§ 19
(1) Členovia komisií nesmú počas priebehu hlasovania až do oficiálneho ukončenia činnosti
komisie poskytovať informácie o priebehu hlasovania a o čiastkových výsledkoch hlasovania.
(2) Počas konania miestneho referenda je zakázané presviedčať voličov na hlasovanie za „áno“
alebo na hlasovanie za „nie“ za predložený návrh/predložené návrhy v budovách, kde sídli miestna
volebná komisia a okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí.
ČASŤ TRETIA
ČLÁNOK VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 20
(1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hôrka č. 2/2018 o organizácii miestneho
referenda bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce
Hôrka dňa 3.7.2018 a zvesený dňa 3.9.2018.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hôrka č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda bolo
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hôrka dňa 6.9.2018 uznesením č. 34/IX/4/18.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hôrka č.2/2018 o organizácii miestneho referenda bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Hôrka dňa 7.9.2018 a zvesené dňa
21.9.2018.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hôrka č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda
nadobúda účinnosť dňa 22.9.2018.
(5) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hôrka č. 3/2016 o organizácii miestneho
referenda v obci Hôrka.
Ing. Vladimír Boška.
starosta obce

