Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Stará Turá

č. 4/2010 – Nar.
O vykonaní miestného referenda v meste Stará Turá.
Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 17.6. 2010, uznesením
č. 19 – XXXIV/2010 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné
nariadenie vydané v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, § 11a zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a čl.67 zák.č. 460/1992 Zb. Ústava SR, o vykonaní miestného referenda v meste
Stará Turá.

Časť I.
Základné ustanovenia
§1
Základné ustanovenia
1) Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých veciach, v ktorom
občania slobodne a nezávisle vyjadria svoj názor.
2) Právo zúčastniť sa na referende má občan SR, ktorý má trvalý pobyt v meste a dovŕšil
v deň hlasovania 18 rokov veku.
3) Právo hlasovať nemá občan, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho
spôsobilosť je obmedzená. Prekážkou účasti na hlasovaní je tiež zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody, z dôvodu ochrany zdravia ľudu a výkon trestu odňatia slobody,
alebo výkon väzby.
4) Miestne referendum vyhlasuje mestské zastupiteľstvo uznesením so stanovením termínu
jeho konania. Vo vyhlásení sa ďalej uvedie na návrh koho sa miestne referendum vyhlasuje,
deň prijatia petície občanov, aká otázka alebo otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie.
5) Ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície skupiny obyvateľov mesta návrh na
vyhlásenie MsZ musí podať primátor mesta do 30 dní od doručenia petície mestskému
zastupiteľstvu, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky.1
6) Otázka (alebo otázky) predložená na miestne referendum musí byť formulovaná tak, aby na
ne bolo možné jednoznačne odpovedať "áno" alebo "nie". Otázky nesmú byť navzájom
podmienené.
7) ) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum obyvateľov obce, ak ide o

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov,
d) v iných prípadoch ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.
Návrh na vyhlásenie miestneho referenda predkladá MsZ primátor, poslanec, alebo
traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom na overenie petície občanov podľa bodu 10).
8) Predtým než mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum obyvateľov o odčlenení
časti mesta, rozhodne o tom, či sú splnené nasledovné podmienky:
a) časť mesta má spravidla vlastné katastrálne územie,
b) časť mesta urbanisticky nesplynula s mestom,
c) do rozvoja tejto časti mesta neboli vložené také investície, od ktorých je závislé celé
mesto.
9) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 7 písm. a), b) a d) tak,
aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
10) Petíciu podľa odseku 7 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení mestským
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor; ktorý neoveruje
petíciu podanú na odvolanie starostu podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu zák.č. 369/1990
Zb. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie mesta,
aj náležitosti podľa odseku 8, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum mesta tak,
aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.
§2
1) Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému
oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum
schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo
doručenia petície, otázku alebo otázky ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na
rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho
lístka, oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v meste, ako aj spôsobom
v meste obvyklým.
(2) Miestne referendum sa koná v určený deň, spravidla v sobotu od 7 00 do 20 00 hodiny.
.
§3
Právo hlasovať v miestnom referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý má v
meste trvalý pobyt a má právo voliť do orgánov samosprávy mesta2 /ďalej len "oprávnený
občan"/.
Časť II.
Okrsky, zoznamy na hlasovanie a orgány pre miestne referendum
§4
Okrsky
1) Na hlasovanie obyvateľov a na sčítanie hlasov sa v meste a jeho mestských častiach
vytvárajú okrsky na konanie miestneho referenda, spravidla pre 1000 oprávnených občanov.

2) Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí primátor mesta najneskôr
30 dní pred konaním miestneho referenda.
§5
Zoznamy na hlasovanie
1) Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende /ďalej len
"zoznam"/ zabezpečí mestský úrad. O zoznamoch platia primerane ustanovenia volebných
zákonov o zoznamoch voličov.
2) Občania, ktorí po zostavení zoznamu hlasovania nadobudnú alebo stratia právo hlasovať,
budú dodatočne zapísaní do zoznamu, alebo z neho vyčiarknutí.
3) Občan si môže v úradných hodinách na mestskom úrade overiť, či je zapísaný v stálom
zozname, a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Mestský úrad je
povinné žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť hlasujúcemu dôvody, pre
ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.
4) Ak mestský úrad námietku zamietne, môže ju občan predložiť primátorovi mesta, ktorý
rozhodne o nej do 3 dní. Rozhodnutie primátora je konečné.
5) Zoznamy hlasujúcich sa uzatvárajú na mestskom úrade a to v deň, ktorý predchádza
začiatku hlasovania.
§6
Orgány pre vykonanie miestne ho referendum
1) Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú
komisie, ktorými sú:
a) Mestská komisia pre miestne referendum.
b) Okrskové komisie pre miestne referendum pre každý okrsok.
Komisia musí mať najmenej troch členov, ak komisia nemá požadovaný počet členov
vymenuje zostávajúcich členov primátor mesta.
2/ Členom komisie môže byť len oprávnený občan.
3) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia "Sľubujem na
svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa
pritom spravovať zákonmi a inými právnymi predpismi".
4) 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 zamietnutý.
5) Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, nastúpi na jeho miesto náhradník.

§7
Mestská komisia pre miestne referendum
/MsK MR/
1) Každá politická strana, politické hnutie, ktoré sú zastúpené v mestskom zastupiteľstve
može určiť v lehote stanovenej primátorom mesta jedného člena a jedného náhradníka do
MsK MR a oznámi ich mená, priezviská a adresy bydliska v pracovnej dobe na MsÚ.
2) Prvé zasadnutie komisie zvolá primátor mesta v lehote najneskôr 15 dní pred vykonaním
referenda.
3) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie predsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen
komisie.
4) Mestská komisia pre miestne referendum
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda,
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c) zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende,
d) odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania primátorovi mesta,
e) plní ďalšie úlohy podľa tohto VZN a iných právnych predpisov.
§8
Okrskové komisie
1) Každá politická strana, politické hnutie, ktoré sú zastúpené v mestskom zastupiteľstve
môže určiť v lehote stanovenej primátorom mesta jedného člena a jedného náhradníka do
okrskovej komisie, a oznámi ich mená, priezviská a adresy bydliska v pracovnej dobe na
MsÚ.
2) Na prvom zasadnutí, ktoré zvolá primátor mesta, určí žreb z členov okrskovej komisie jej
predsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
3) Okrsková 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 mestskej komisii pre
miestne referendum
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto VZN, iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej určí
MsK MR.

Časť III.
Konanie miestneho referenda
§9
Hlasovacie lístky
1) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené
a) deň konania miestneho referenda
b) otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke
sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý slovom"nie".
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom guľatej pečiatky mesta.
3) MsÚ zabezpečí vytlačenie hlasovacích lístkov v potrebnom rozsahu a ich doručenie
v deň konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám najneskôr 1 hodinu pred
jeho začiatkom
.
4) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania
miestneho referenda.
§ 10
Informovanie oprávnených občanov
O vytvorených okrskoch, o čase a mieste hlasovania oboznámi oprávnených občanov MsÚ
spôsobom v mieste obvyklým a v dostatočnom časovom predstihu. MsÚ tiež informuje
oprávnených občanov o povinnosti mať u seba preukaz totožnosti.
§ 11
Kampaň pred miestnym referendom
1) Časom kampane pred miestnym referendom sa rozumie na účely tohto VZN obdobie
začínajúce vyhlásením miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho konaním.
2) 48 hodín pred konaním a počas miestneho referenda je presviedčanie za určitý spôsob
hlasovania v miestnom referende slovom, písmom, zvukom a obrazom v
miestnych informačných prostriedkoch zakázané.
3) Počas miestneho referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v
budovách, kde sídlia okrskové komisie a v ich bezprostrednom okolí.
4) Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky týkajúcich sa otázok predložených v
miestnom referende možno najneskôr 3 dni pred dňom konania miestneho referenda.
5) Komisie a pracovníci zabezpečujúci organizačné, administratívne práce a sumarizáciu
údajov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do
podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
6) V priebehu hlasovania je zakázané uverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.

§ 12
Priestor na úpravu hlasovacích lístkov a hlasovanie
1) V hlasovacích miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory
oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania.
2) Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Pri vstupe do miestnosti sa
preukáže občianskym preukazom.
3) Oprávnený občan hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, na ktorom v príslušnom
rámčeku krížikom vyznačí, odpoveď "áno" alebo, že na otázku odpovedá "nie". Hlasovanie
je tajné.
4) Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie ods.2 pre
každú z týchto otázok samostatne.
§ 13
1) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím
lístkom /§ 9/.
2) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je vyplnený
iným spôsobom, než ako je ustanovené v § 12 ods.2. alebo je inak upravený alebo nie je
upravený vôbec.
3) O platnosti hlasovania a platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje
okrsková komisia.
§ 14
O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí
hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia inak primerane ustanovenia volebného
zákona.3
Časť IV.
Zistenie a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
§ 15
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou
1) Po otvorení hlasovacej urny vylúči okrsková komisia prípady neplatného hlasovania
/§.13 ods.1/ a zistí:
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b) počet neplatných hlasovacích lístkov /§.13 ods.2/, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c) počet platných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.

2) Inak pre postup pri sčítaní hlasov okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia
volebného zákona3 o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou.
§ 16
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
1) Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania v okrsku, ktorú podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného
odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
2) V zápisnici okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 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 hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.
3) K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali,
a uzneseniach, ktoré k nim prijala.
4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda
okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania mestskej komisii pre
miestne referendum
5) Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a
odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní a jednou kópiou zápisnice do úschovy
MsÚ.
§ 17
Zápisnica mestskej komisie pre miestne referendum
1) MsK MR preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky
hlasovania v miestnom referende.
2) MsK MR vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom
referende pre celé mesto, ktorú podpíšu predseda a ostatní členovia komisie. Dôvody
prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
3) V zápisnici MsK MR komisia uvedie:
a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o výsledku
hlasovania,
b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom
referende,
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných
neplatných hlasovacích lístkov,
f) celkový počet hlasov "áno" a celkový počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke

4) V zápisnici MsK MR ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali, a uznesení,
ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní
miestneho referenda.
5) Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende
odovzdá predseda MsK MR jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu primátorovi
mesta, ktorý zvolá zasadnutie MsZ. Dokumentáciu o činnosti mestskej komisie odovzdá jej
predseda do úschovy MsÚ.
6) MsÚ bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice primátorovi mesta na jeho pokyn
zabezpečí zverejnenie výsledkov hlasovania v miestnom referende.
§ 18
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
účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda
do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
2) Ak sa hlasovania nezúčastnila nadpolovičná väčšina obyvateľov mesta – mestskej časti,
oprávnených hlasovať, posudzujú sa výsledky referenda tak, že obyvatelia nemajú záujem
o vec, ktorá je predmetnom hlasovania a miestne referendum je neplatné.
3) MsÚ zverejní spôsobom v mieste obvyklým výsledky referenda.

Časť V.
Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda
§ 19
1) Pomocné prostriedky, najmä miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania
zabezpečí MsÚ.
2) MsÚ vyhotoví vzor hlasovacieho lístka, tlačív na hlasovanie a zabezpečí ich vytlačenie v
potrebnom množstve.
4) Všetky orgány, inštitúcie, organizácie a podnikateľské subjekty na území mesta sú povinné
spolupôsobiť pri vykonávaní tohto VZN.
5) Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov miestneho referenda
/okrem výdavkov spojených s kampaňou pred referendom, ak ju nezabezpečuje MsÚ/ sa
uhrádzajú z rozpočtu mesta.
6) O nárokoch členov komisií platia obdobne ustanovenia volebného zákona3.

§ 20
Vznik novej obce
1) Ak z výsledku referenda o rozdelení mesta vyplýva, že obyvatelia mestskej časti sa
rozhodli pre odčlenenie od mesta a pre vznik samostatnej obce, predloží primátor výsledky
referenda mestskému zastupiteľstvu. Zároveň mestský úrad vypracuje žiadosť o vykonanie
územnej zmeny. Súčasťou žiadosti sú výsledky referenda a musí k nej byť pripravená dohoda
o majetkovo – právnom vyrovnaní a dohoda o názve a sídle orgánov obce. V dohode
o majetkovo – právnom vyrovnaní musí byť vymedzený majetok, ktorý prechádza do správy
alebo vlastníctva novej obce, katastrálne územia novej obce s plošnou výmerou vrátane
vysporiadania organizácií a podnikov patriacich do pôsobnosti mesta a pod. Mestské
zastupiteľstvo prerokuje žiadosť o dohodu a na základe jeho uznesenia ju mestský úrad
predloží Obvodnému úradu v Novom Meste nad Váhom k zaujatiu stanoviska (§ 2 odst. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
2) Obvodný úrad k žiadosti o územnú zmenu vypracuje vlastné stanovisko a žiadosť spolu so
stanoviskom odošle Ministerstvu vnútra SR, ktoré ju predloží na rozhodnutie vláde SR.
3) Vláda SR / § 2 odst. 3 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov), rozhodne uznesením o územnej zmene.
§ 21
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 17.6. 2010, bolo zverejnené na úradnej
tabuli dňa 18.6. 2010 a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia, t.j. 4.7. 2010.

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

1) zák.č.85/1990 Zb. o petičnom práve.
2) zák.č.346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí .v znení neskorších predpisov
3) zák.č.346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí .v znení neskorších predpisov

