Obec Kochanovce

„Návrh“
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022
o miestnom referende

1. Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie :
na úradnej tabuli obce dňa : 10.6.2022
na webovej stránke obce dňa: 10.6.2022

2. Pripomienky k návrhu VZN prerokované dňa ..........................

3. Na VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa ........................
uznesením č. .......................

4. Nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa .....................
a zároveň zverejnené na webovom sídle obce dňa .......................
5. Nariadenie nadobúda účinnosť dňa ....................

Katarína Lászlóová
starostka obce

Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN ) sa v zmysle § 4,ods.5, písm.a bod
4. Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovujú
podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum , ak ide o
a.) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmien názvu ulice
b.) odvolanie starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30% oprávnených voličov, t.j. obyvateľov
obce, ktorí majú trvalý pobyt v obci a ktorí najneskôr v deň konania miestneho referenda
dovŕšili 18 rokov veku
c.) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov
d.) zmenu označenia obce,alebo
e.) ak tak ustanovuje osobitný zákon
3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum
a.) pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce
b.) o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá
dlhšie ako šesť mesiacov
Prvá časť
Vyhlásenie miestneho referenda
1. Miestne referendum vyhlasuje obecné zastupiteľstvo uznesením, na ktorého platnosť je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov
2. Uznesenie obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda obsahuje najmä:
a.)predmet miestneho referenda
b.) presné a zrozumiteľné znenie otázok ( tak, aby sa na nich dalo odpovedať áno alebo nie)
c.) deň konania miestneho referenda, hodina začatia a ukončenia hlasovania
d.) menovité zloženie komisie pre miestne referendum, aj mená náhradníkov,ak bolo miestne
referendum na základe petície občanov, jedného člena a jedného náhradníka deleguje do 7 dní od
vyhlásenia referenda petičný výbor, po márnom uplynutí tejto lehoty nastupuje za člena prvý
náhradník schválený uznesením obecného zastupiteľstva
e.) dátum prvého zasadnutia komisie po miestnom referendum
3. Miestne referendum sa musí uskutočniť do 90 dní od schválenia uznesenia o jeho vyhlásení,
resp. do 90 dní od doručenia petície podľa bodu 2 pís. c.) úvodných ustanovení.

Druhá časť
Príprava miestneho referenda
1. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende tvorí celé územie obce jeden
volebný okrsok
2. V miestnom referende sa hlasuje v dennom stacionári v Kochanovciach
3. Komisia pre miestne referendum
a.) dohliada na prípravu a organizáciu miestneho referenda
b.) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania a poriadok v miestnosti na hlasovanie
c.) sčítava hlasy a zisťuje celkové výsledky miestneho referenda
d.) vyhotovuje dva rovnopisy zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania, z ktorých jedno
vyhotovenie podpísané predsedom komisie odovzdá bez meškania starostovi obce
e.) zabezpečí uschovanie hlasovacích lístkov, zoznam oprávnených voličov a ostatných dokladov
o hlasovaní u starostu obce zapečatením, ktoré sa vykoná opečiatkovaním obálky s dokladmi na
takom mieste, aby sa obálka nedala otvoriť bez porušenia pečiatky. Komisia má najmenej 5
členov a troch náhradníkov. Predseda a podpredseda komisie sa určí žrebom na prvom zasadnutí
komisie, žrebovanie riadi najstarší člen komisie. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov
členov prítomných na zasadnutí.
4. Starosta obce
a.) menuje zapisovateľa, ktorý nie je členom komisie a ktorý vybavuje organizačné
a administratívne záležitosti a je odborným poradcom komisie
b.) zvoláva prvé zasadnutie komisie na deň stanovený obecným zastupiteľstvom
5. Člen komisie
a.) je menovaný obecným zastupiteľstvom , resp. petičným výborom
b.) ujíma sa svojej funkcie na prvom zasadnutí komisie pre miestne referendum podpisom sľubu
„ Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa
pritom správať právnymi predpismi slovenskej republiky“
c.) je povinný zachovávať mlčanlivosť o spracovaných osobných údajov
6. Obecný úrad
a.) najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda zverejní oznámenie o jeho vyhlásení na
úradnej tabuli obce, na elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle obce, ktoré obsahuje:

-

-

dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda,
v prípade vyhlásenia miestneho referenda podľa bodu 2. písm. c úvodných ustanovení
dátum doručenia petície
znenie otázky ( otázok) , ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie
miesto , dátum a čas konania miestneho referenda
spôsob úpravy hlasovacieho lístka

b.) vyhotoví zoznam obyvateľov obce oprávnených na hlasovanie, ktorý najneskôr dve hodiny
pred začiatkom hlasovania odovzdá komisii pre miestne referendum
Tretia časť
Konanie miestneho referenda
1. Tlač hlasovacích lístkov zabezpečuje obecný úrad a odovzdá ich komisii pre miestne
referendum spolu so zoznamom oprávnených voličov
2. Vzor hlasovacieho lístka je v prílohe tohto VZN
3. Priebeh hlasovania
a.) pred začatím hlasovania komisia pred miestnym referendom zapečatí schránku na
odovzdávanie hlasov a skontroluje miestnosť na hlasovanie
b.) jednotlivo, pričom:
- pri vstupe do miestnosti na hlasovanie sa overí ich totožnosť, overí zápis v zozname
voličov a odovzdá hlasovací lístok
- volič upraví hlasovací lístok určeným spôsobom v priestore vyhradenom na úpravu
hlasovacieho lístka
- upravený hlasovací lístok vhodí oprávnený volič do schránky na odovzdanie hlasov
c.) v prípade žiadosti ( najmä zo zdravotných dôvodov) sa oprávnenému voličovi umožní
hlasovanie tak, že dvaja členovia komisie sa vyšlú s prenosnou schránkou k takému voličovi
Štvrtá časť
Zisťovanie výsledkov miestneho referenda
1. Postup pri sčítavaní hlasov
a.) po ukončení hlasovania dá predseda komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a otvoriť
volebnú schránku aj prenosnú volebnú schránku, hlasovacie lístky z nich sa zmiešajú
b.) po sčítaní hlasovacích lístkov sa vyhotoví zápisnica z dvoch rovnopisov, v ktorej sa uvedie:
- čas začatia a ukončenia hlasovania
- počet voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov
- počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho počet platných a počet neplatných
hlasovacích lístkov
- počet hlasov „áno „ a počet hlasov „nie“
- výsledok miestneho referenda
2. Jedno vyhotovenie zápisnice predseda komisie bez meškania odovzdá starostovi obce

Piata časť
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
1. Výsledok miestneho referenda sa vyhlási do troch pracovných dní od doručenia zápisnice
na úradnej tabuli obce, elektronickej tabuli obce a webovom sídle obce, pričom sa uvedie:
a.) deň konania miestneho referenda
b.) celkový počet miestnych voličov
c.) počet hlasov „ áno „ a počet hlasov „ nie „
d.) výsledok, ktorý z hlasovania vyplynul

Šiesta časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Výdavky spojené s konaním miestneho referenda sú výdavkom rozpočtu obce
2. Za členstvo v komisii prináleží odmena 20 eur, zapisovateľovi 100 eur.

