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Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. m) a § 4 ods. 

5 písm. a) bod 4. a v nadväznosti na ustanovenie §11 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) vydáva toto  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RIMAVSKÁ BAŇA  

č. 3/2020 

 

O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA  

(ďalej len „VZN”) 

 

ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Účelom tohto VZN je upraviť podrobnosti o organizácii, príprave, priebehu a vyhlásení 

miestneho referenda v Obci Rimavská Baňa 

 

(2) Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce Rimavská Baňa, ktorý má 

právo voliť do orgánov samosprávy obce podľa osobitného prepisu.1 

 

ČLÁNOK II. 

VYHLÁSENIE MIESTNEHO REFERENDA 

(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum v prípadoch ustanoveným osobitným 

predpisom2  uznesením o vyhlásení miestneho referenda. 

 

(2) Ak sa má miestne referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone 

petičného práva podľa osobitného predpisu.3 

 

(3) V uznesení o vyhlásení miestneho referenda  sa uvedie najmä: 

a) Znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom predkladajú na rozhodnutie (ďalej 

referendová otázka) 

b) Deň konania miestneho referenda, hodina začiatku a ukončenia miestneho referenda 

c) Určenie okrskových miestností 

d) Lehotu na vytvorenie orgánov pre miestne referendum a termín ich prvého zasadnutia 

 

(4) Referendové otázky musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne 

odpovedať „ áno“ alebo „nie“, otázky nesmú byť navzájom podmienené. 
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ČLÁNOK III. 

KAMPAŇ PRED KONANÍM MIESTNEHO REFERENDA 

(1) Časom kampane pred miestnym referendom sa na účely tohto VZN rozumie obdobie 

začínajúce dňom vyhlásenia miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho konaním. 

 

(2) V čase moratória, t.j. 48 hodín pred konaním miestneho referenda a počas miestneho 

referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom  referende 

slovom, písmom, zvukom alebo obrazom. 

 

ČLÁNOK IV. 

KONANIE MIESTNEHO REFERENDA 

(1) Miestne referendum sa koná spravidla jeden deň , a to v sobotu. 

 

(2) Miestne referendum sa koná v určený deň od 7.00 ho. Do 20.00 hod. 

 

(3) Na hlasovanie a sčítavanie hlasov sa v obci Rimavská Baňa určuje jeden volebný okrsok 

 

ČLÁNOK V. 

ORGÁNY PRE MIESTNE REFERENDUM 

(1) Obecné zastupiteľstvo bezodkladne po vyhlásení miestneho referenda orgány pre miestne 

referendum – obecnú komisiu, ktorej úlohou je organizácia predmetného miestneho 

referenda a zisťovanie výsledkov.  

 

(2) Členom obecnej komisie môže byť len obyvateľ obce, ktorý dovŕšil 18 rokov. 

 

(3) Obecná 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. 

 

 

ČLÁNOK VI. 

OBECNÁ KOMISIA 

 

(1) Členov komisie pre miestne referendum menuje obecné zastupiteľstvo. 

 

(2) Do komisie deleguje jedného člena: 

a) Každá politická strana/ hnutie, ktorá je zastúpená v obecnom zastupiteľstve 

b) Nezávislí poslanci, ak sú zastúpení v obecnom zastupiteľstve 

c) Petičný výbor, ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície 
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(3) Komisia má najmenej piatich členov. 

 

(4) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu znenia: „Sľubujem na svoju česť, 

že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť 

Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce.“ 

 

(5) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov obecnej komisie predsedu a podpredsedu. 

Žrebovanie riadi najstarší člen obecnej komisie. Zapisovateľa obecnej komisie, ktorý nie 

je jej členom, menuje starosta obce. 

 

(6) Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. O prijatých uzneseniach 

komisia vyhotovuje zápisnicu. 

 

(7) Obecná 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 zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom referende, ktorú doručí 

starost-ovi/ke obce. 

d) Plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto VZN 

 

ČLÁNOK VII. 

INFORMOVANIE OPRÁVNENÝCH OBYVATEĽOV OBCE 

(1) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o 

vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj 

iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo.  

 

(2) Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje 

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho 

referenda alebo dátum doručenia petície, 

b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, 

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

 

ČLÁNOK VIII. 

ZOZNAMY NA HLASOVANIE 

 

(1) Zoznamy obyvateľov obce oprávnených na hlasovanie (ďalej len „zoznam”) vyhotoví 

obec. 
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(2) Obec odovzdá zoznamy obecnej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. 

 

(3) Do zoznamu voličov komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa obce: 

a) na základe rozhodnutia súdu, 

b) ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré 

patrí do okrsku. 

 

(4) Členovia komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré 

spracúvajú. 

 

 

 

ČLÁNOK IX. 

HLASOVACIE LÍSTKY 

(1) Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené: 

a) deň, prípadne dni konania hlasovania, 

b) otázka s vytlačenými rámčekmi, z ktorých jeden je nadpísaný slovom “áno“ a druhý 

slovom “nie“, 

c) poučenie o spôsobe hlasovania. 

 

(2) Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok pečiatky obecnej komisie pre miestne 

referendum a odtlačok pečiatky obce. 

 

(3) Oprávnený obyvateľ obce dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň 

konania miestneho referenda. 

 

 

ČLÁNOK X. 

HLASOVANIE 

 

(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.  

 

(2) Volič obce hlasuje osobne. Hlasovanie je tajné. 

 

(3) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym 

preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky 

údaje uvedené o ňom v zozname voličov, ak ďalej nie je uvedené inak. Komisia 

zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok spolu 

s obálkou opatrenou odtlačkom, úradnej pečiatky obce Rimavská Baňa. Volič potvrdí 

prevzatie hlasovacieho lístka podpisom v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju 

totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. 

 

(4) Volič hlasuje na hlasovacom lístku vyznačí krížikom do rámčeka odpoveď „ áno“ alebo 

„nie“, vloží hlasovací lístok do obálky, ktorú zalepí a vloží do hlasovacej schránky. 
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(5) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viacero častí, alebo ak je 

vyplnený spôsobom odlišným, než je uvedený v odseku 4 tohto ustanovenia alebo nie je 

vyplnený vôbec. 

 

(6) O platnosti hlasovania a hlasovacieho lístku rozhoduje s konečnou platnosťou obecná 

komisia. 

 

ČLÁNOK XI. 

SČÍTANIE HLASOV 

 

(1) Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda komisie pre miestne referendum 

zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť hlasovaciu schránku 

 

(2) Po otvorení schránky na hlasovacie lístky komisia 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 

 

ČLÁNOK XII. 

ZÁPISNICA O VÝSLEDKU A PRIEBEHU HLASOVANIA V MIESTNOM 

REFERENDE 

(1) Obecná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledkoch 

hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia 

komisie. 

 

(2) V zápisnici musí byť uvedené: 

a) Celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 

b) Celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 

c) Celkový počet odovzdaných obálok 

d) Celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov 

e)  Celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet 

neplatných hlasovacích lístkov 

f) Celkový počet odpovedí „áno a celkový počet odpovedí „nie“  ku každej 

referendovej otázke 

 

(3) V zápisnici o priebehu hlasovania uvedie obecná komisia aj stručný obsah sťažností, 

ktoré sa jej podali a uznesení, ktoré k nim prijala. 
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(4) Po podpísaní oboch rovnopisov odovzdá jeden rovnopis predseda obecnej komisie 

starost-ovi/ke obce a jeden rovnopis odovzdá zamestnancovi  obce poverenému na 

archiváciu. 

 

 

ČLÁNOK XIII. 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA 

 

(1) Obec vyhlási výsledky miestneho referenda v lehote a spôsobom upraveným v osobitnom 

predpise2. 

 

(2) Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje: 

a) Deň konania referenda 

b) Celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 

v miestnom referende 

c) Celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 

d) Celkový počet voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“. 

e) Celkový počet voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“. 

f) Konštatovanie, či ide o platné miestne referendum, a ktorý návrh alebo návrhy boli 

prijaté. 

 

 

ČLÁNOK XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Rimavskej Bani č. 180/2020 dňa 3.8.2020. 

 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce 

a zverejnené na webovom sídle obce dňa 12.8.2020. 

 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.  

 

(4) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné Zastupiteľstvo v Rimavskej Bani. 

 

 

         

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 
 

1 Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
2 Zákon č. 369/19920 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3 Zákon 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 


