OBEC VIŠTUK
Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku na základe originálneho výkonu samosprávy podľa
ustanovenia §6 ods. 1 v spojení s ustanovením §4 ods. 5 písm. a) bod 4. zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021
obce Vištuk
o miestnom referende
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje organizáciu miestneho referenda
na území obce Vištuk (ďalej len „obec“).
§2
Základné skutočnosti na vyhlásenie miestneho referenda
(1) Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je Obecné zastupiteľstvo vo
Vištuku (ďalej aj len „zastupiteľstvo“) a to na základe zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon“) predpokladaných
právnych skutočností.
(2) Zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť miestne referendum ak ide o:
a) zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu
obce, zmenu označenia obce, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon,
b) odvolanie starostu obce (ďalej aj len „starosta“) ak:
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce podporilo aspoň 30% oprávnených voličov.
(3) Zastupiteľstvo je oprávnené vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak jeho
neprítomnosť alebo nespôsobilosť na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
(4) Zastupiteľstvo je oprávnené vyhlásiť miestne referendum o ďalších dôležitých veciach
samosprávy obce a to pred rozhodnutím v zastupiteľstve.
§3
Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda
Zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum:
a) tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia zastupiteľstva
o vyhlásení miestneho referenda,
b) tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci , ak ide o vyhlásenie
miestneho referenda na základe podanej petície.
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§4
Oprávnený volič
Právo hlasovať v miestnom referende má oprávnený volič. Oprávneným voličom je
obyvateľ obce, ktorý má v obci trvalý pobyt a ktorý má právo voliť do orgánov
samosprávy obce.
§5
Orgány pre miestne referendum
(1) Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre
miestne referendum, ktorými sú:
a) obecná komisia pre miestne referendum,
b) okrskové komisie pre miestne referendum, ak zastupiteľstvo rozhodne o zriadení
okrskov.
(2) Členom komisie môže byť iba oprávnený volič.
(3) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu, ktorý znie: „ 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
Vištuk .“
(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 odmietnutý.
(5) O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu prostredníctvom zapisovateľa.
Zápisnicu overujú dvaja členovia komisie.
(6) Funkcia člena zaniká
a) dňom oznámenia jeho odvolania orgánom, ktorý ho delegoval, povereným
poslancom zastupiteľstva,
b) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi
komisie. V prípade, že sa členstva vzdáva predseda komisie, funkcia zaniká dňom
doručenia oznámenia predsedu komisie o vzdaní sa funkcie povereným poslancom
zastupiteľstva,
c) ak člen obecnej komisie nezloží sľub podľa odseku 4 najmenej 5 dní pred dňom
konania miestneho referenda.
(7) Na uvoľnený post člena komisie nastupuje náhradník, ktorého delegovalo zastupiteľstvo,
petičný výbor alebo starosta v prípade okrskovej komisie.
(8) Ak sa počet členov komisie zníži pod ustanovený počet členov a nie je náhradník,
vymenuje zostávajúcich členov starosta.
(9) Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení
referenda. V prípade, že starosta nie je prítomný, alebo ho odmietne zvolať, zvolá ho
zástupca starostu alebo zastupiteľstvom poverený poslanec.
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(10) Na prvom zasadnutí si členovia komisie spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu
komisie. Ak nie je predseda komisie alebo podpredseda komisie zvolený, určí ho žreb
z členov komisie. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
§6
Zapisovatelia komisií
(1) Starosta pred určeným termínom prvého zasadnutia obecnej komisie a okrskových
komisií menuje zapisovateľov komisií zo zamestnancov obce alebo iných osôb.
(2) Zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou
a priebehom rokovania komisií.
(3) Pri rokovaní komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu.
(4) Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 5 ods. 3 tohto VZN.
§7
Obecná komisia pre miestne referendum
(1) Obecná komisia pre miestne referendum (ďalej len „obecná komisia“) je utvorená
z členov, ktorých do obecnej komisie deleguje zastupiteľstvo a v prípade miestneho
referenda na základe podanej petície zastupiteľstvo a petičný výbor. Zastupiteľstvo
alebo petičný výbor súčasne delegujú člena a jeho náhradníka s uvedením
mena, priezviska a adresy trvalého pobytu, prípadne aj adresy pre doručovanie
písomností v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda.
(2) Obecná komisia musí mať najmenej 5 členov.
(3) Obecná komisia:
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho
referenda,
b) vykonáva sčítavanie hlasov,
c) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ju povereným
poslancom zastupiteľstva,
d) spolupracuje s obecným úradom pri organizačno-technickom zabezpečení miestneho
referenda,
e) rozhoduje o námietkach proti zápisu v zozname oprávnených voličov,
f) rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskových komisii, ak sú zriadené,
g) ak nie sú zriadené okrskové komisie zabezpečuje riadny priebeh hlasovania v deň
konania referenda, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá
o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednej blízkosti,
h) ak nie sú zriadené okrskové komisie dopĺňa zoznam voličov o voličov, ktorí nie sú
v zozname, avšak náležite preukážu svoje právo hlasovať v miestnom referende,
i) plní úlohy podľa písm. g) a h) tohto odseku v prípade nevytvorenia okrskovej
komisie pre niektorý vytvorený okrsok,
j) prostredníctvom zapisovateľa odovzdá dokumenty súvisiace s jej pôsobením
a zisťovaním výsledkov miestneho referenda do úschovy obce a
k) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesenia zastupiteľstva.
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§8
Okrskové komisie pre miestne referendum
(1) Zastupiteľstvo v uznesení o vyhlásení referenda môže rozhodnúť o zriadení okrskov a
okrskových komisií pre miestne referendum (ďalej len „okrskové komisie“).
(2) Do okrskovej komisie deleguje členov starosta.
(3) Okrsková komisia má najmenej 5 členov.
(4) Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta v lehote určenej
v oznámení o vyhlásení referenda.
(5) Okrsková komisia:
a) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania v deň konania referenda, najmä dozerá na
správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie
a v jej bezprostrednej blízkosti,
b) dopĺňa zoznam voličov o voličov, ktorí nie sú v zozname, avšak náležite preukážu
svoje právo hlasovať v miestnom referende
c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú
bezodkladne predkladá obecnej komisii a
d) prostredníctvom zapisovateľa odovzdáva dokumenty týkajúce sa miestneho referenda
do úschovy obce.
§9
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda
(1) Zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho
referenda.
(2) Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
a) na základe akej skutočnosti sa miestne referendum vyhlasuje,
b) dátum doručenia petície obyvateľov obce, ak vyhlasuje miestne referendum na
základe podanej petície,
c) dátum konania, miesto konania a hodinu začiatku a ukončenia hlasovania v miestnom
referende,
d) presné znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na
rozhodnutie,
e) počet členov obecnej komisie a kto ich delegoval,
f) lehotu na voľbu členov a náhradníkov delegovaných zastupiteľstvom do obecnej
komisie najneskôr však 50 dní pred dňom konania miestneho referenda,
g) lehotu na delegovanie členov obecnej komisie petičným výborom, najneskôr však 50
dní pred dňom konania miestneho referenda,
h) počet okrskov, ak zastupiteľstvo rozhodne o ich zriadení a lehotu na ich vytvorenie,
najneskôr však 50 dní pred dňom konania miestneho referenda,
i) počet členov okrskových komisii, ak zastupiteľstvo rozhodne o vytvorení okrskov,
j) lehotu na prvé zasadnutie obecnej komisie pre miestne referendum tak, aby sa
uskutočnilo najneskôr 40 dní pred dňom konania miestneho referenda,
k) lehotu na prvé zasadnutie okrskových komisii pre miestne referendum tak, aby sa
uskutočnilo najneskôr 20 dní pred dňom konania miestneho referenda, ak
zastupiteľstvo rozhodne o vytvorení okrskov,
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l) rozhodnutie o udelení odmeny pre člena obecnej komisie, okrskovej komisie a
zapisovateľa komisie a rozhodnutie o ich výškach,
m) menovanie poslancov zastupiteľstva poverených na prevzatie:
- rovnopisov zápisníc obecnej komisie,
- oznámenia o odvolaní člena obecnej komisie,
- vzdania sa funkcie predsedu obecnej komisie,
- vyhlásenia výsledkov referenda,
n) dátum schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda,
o) spôsob úpravy hlasovacieho lístku.
(3) Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia
byť formulované tak, aby sa dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky
nesmú byť navzájom podmienené.
(4) V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázka predložená na miestne
referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky; a táto príloha
je súčasťou uznesenia o vyhlásení referenda.
§ 10
Zoznamy na hlasovanie v miestnom referende
(1) Zoznam oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende vystaví obecný úrad
zo stáleho zoznamu voličov.
(2) Obec odovzdá dva rovnopisy zoznamu voličov obecnej komisii a v prípade, že boli
zriadené okrskové komisie, aj okrskovým komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím
hlasovania.
(3) Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
spracúvajú.
§ 11
Informovanie oprávnených voličov
(1) Obec najneskôr do 15 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému
oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda.
(2) V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a) dátum schválenia uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda, alebo
doručenia petície,
b) otázka alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
(3) Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda sa zverejní v lehote podľa odseku 1 tohto
paragrafu na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce, prípadne aj iným v obci
obvyklým spôsobom.
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§ 12
Hlasovací lístok
(1) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a) dátum konania miestneho referenda,
b) poučenie o spôsobe hlasovania,
c) otázka alebo otázky, ak ich je viac, označia sa poradovými číslami; pri každej otázke
sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých je jeden nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom
„nie“,
d) v prípade, ak rozsah otázok presahuje priestorové možnosti formátu A4, hlasovací
lístok môže byť viac listový, pričom každý list musí mať číslo listu spolu s počtom
všetkých listov; listy sa vyhotovia s jednostrannou tlačou,
e) každá otázka musí byť na liste kompletná aj s rámčekmi pre hlasovanie,
f) úprava hlasovacieho lístka musí byť prehľadná,
g) písmo textového editora použité na hlasovacom lístku musí byť stojaté písmo aspoň
veľkosti 12 bodov ( STN016910 ).
(2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce.
(3) Obec zabezpečí tlač hlasovacích lístkov a doručenie hlasovacích lístkov v deň konania
miestneho referenda komisiám zabezpečujúcim riadny priebeh hlasovania.
(4) Oprávnený volič prevezme hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania
miestneho referenda.
§ 13
Príprava hlasovania
(1) Pred začiatkom konania miestneho referenda predseda komisie zabezpečujúcej riadny
priebeh hlasovania za prítomnosti členov komisie skontroluje volebnú schránku
a prenosnú schránku, potom ich zapečatí. Skontroluje aj vybavenie miestnosti, či sú
pripravené dva rovnopisy zoznamu oprávnených voličov a dostatočný počet hlasovacích
lístkov opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce. Potom vyhlási hlasovanie za začaté.
(2) Volebné miestnosti sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý
oprávnený volič s hlasovacím lístkom alebo hlasovacími lístkami musí prejsť osobitným
priestorom vyhradeným na ich úpravu. Počet týchto priestorov určí starosta s
prihliadnutím na počet oprávnených voličov.
(3) V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný,
ak toto nariadenie neustanovuje inak.
§ 14
Hlasovanie
(1) Oprávnení voliči predstupujú pred komisiu zabezpečujúcu riadny priebeh hlasovania a
hlasujú osobne; zastúpenie nie je prípustné. Členovia komisie nesmú voličom upravovať
hlasovacie lístky.
(2) Oprávnený volič po príchode do miestnosti preukáže svoju totožnosť platným
občianskym preukazom a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených
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voličov dostane od komisie hlasovací lístok alebo hlasovacie lístky. Ak volič nepredloží
platný občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní.
(3) Oprávneného voliča, ktorý sa v deň konania miestneho referenda dostaví do príslušnej
miestnosti a nie je zapísaný v zozname oprávnených voličov, dopíše komisia
zabezpečujúca riadny priebeh hlasovania do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených
voličov na základe predloženého platného občianskeho preukazu. Zápis podpíše predseda
komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovací lístok alebo hlasovacie lístky.
(4) Po tom, čo oprávnený volič dostal hlasovací lístok alebo hlasovacie lístky, vstúpi do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
(5) Oprávnený volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného voliča, nie však člena komisie, aby
zaňho hlasovací lístok alebo hlasovacie lístky podľa jeho pokynov upravil.
(6) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno komisiu zabezpečujúcu riadny
priebeh hlasovania požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo určenej miestnosti, a
to len v územnom obvode okrsku, v prípade zriadenia volebných okrskov. Komisia vyšle
k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou a hlasovacími lístkami.
Vyslaní členovia komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Komisia
vyznačí účasť týchto voličov na hlasovaní v oboch rovnopisoch zoznamu voličov ihneď
po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou schránkou do miestnosti, v ktorej sa
koná hlasovanie.
(7) Za oprávneného voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť hlasovací
lístok do schránky, môže ho na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný
oprávnený volič, nie však člen komisie.
(8) Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že
na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“ . Hlasovací lístok oprávnený volič preloží a vloží
do schránky na hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy.
(9) Hlasovanie je neplatné, ak bola zo strany oprávneného voliča vložená do schránky na
hlasovanie písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa tohto nariadenia.
(10) Hlasovací lístok resp. list hlasovacieho lístku v prípade viac listového hlasovacieho lístku
je neplatný, ak
a) je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo
b) je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom, ak toto VZN neustanovuje inak, alebo
c) je neupravený vôbec.
(11) Ak hlasovací lístok obsahuje viac otázok, neplatné vyznačenie odpovede na niektorú
z otázok nemá vplyv na platnosť iných odpovedí, ktoré boli vyznačené ustanoveným
spôsobom.
(12) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje
obecná komisia.
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§ 15
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho
skončiť, môže komisia zabezpečujúca riadny priebeh hlasovania odročiť začatie hlasovania
na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania určený v uznesení
o vyhlásení miestneho referenda sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Komisia o takom
opatrení upovedomí oprávnených voličov spôsobom v mieste obvyklým. Ak sa hlasovanie
preruší, zapečatí komisia dokumenty týkajúce sa miestneho referenda a schránky. Pri
opätovnom začatí hlasovania komisia overí neporušenosť pečatí. Okolnosti, ktoré znemožnili
začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, ako aj neporušenosť pečatí uvedie
komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania.
§ 16
Skončenie hlasovania
Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí oprávnení voliči, ktorí sú
v miestnosti. Potom sa miestnosť uzavrie a predseda komisie zabezpečujúcej riadny priebeh
hlasovania vyhlási hlasovanie za skončené.
§ 17
Sčítanie hlasov komisiou pre miestne referendum
(1) Po skončení hlasovania dá predseda komisie zabezpečujúcej riadny priebeh hlasovania
zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a otvoriť volebnú schránku a prenosnú
schránku.
(2) Po otvorení schránok na hlasovanie komisia zabezpečujúca riadny priebeh hlasovania
vyberie hlasovacie lístky zo schránky, sčíta ich a porovná ich počet so záznamami v
zozname oprávnených voličov.
(3) Po vylúčení neplatných hlasovacích lístkov zistí:
a) celkový počet 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“ ku každej jednotlivej otázke.
(4) Každý člen komisie zabezpečujúcej riadny priebeh hlasovania môže nazrieť do
hlasovacích lístkov. Predseda komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.
(5) Komisia zabezpečujúca riadny priebeh hlasovania vyhotoví v dvoch rovnopisoch
zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíše predseda a podpredseda
a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú
v zápisnici.
(6) V zápisnici okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
a) dátum a miesto konania referenda,
b) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
c) počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov príslušného
okrsku,
d) počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
e) počet odovzdaných hlasovacích lístkov v danom okrsku,
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f) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre
daný okrsok,
g) počet hlasov „ áno“ a počet hlasov „ nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(7) Ak zabezpečuje riadny priebeh hlasovania okrsková komisia, zápisnicu o výsledku
hlasovania okrsková komisia doručí obecnej komisii.
(8) Obecná komisia zhromažďuje zápisnice okrskových komisií o priebehu a výsledku
hlasovania v okrsku a overí ich úplnosť. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v
zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskovej komisie vysvetlivky a iné informácie;
zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou komisiou sama, inak požiada okrskovú
komisiu, aby sa znova zišla a odstránila nedostatky.
(9) Obecná komisia vyhotovuje dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania
v miestnom referende. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia komisie. Ak
niektorý z členov tejto komisie zápisnicu nepodpísal, uvedie dôvody nepodpísania.
(10) Zápisnica obecnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania obsahuje:
a) dátum konania referenda,
b) počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania, ak
okrskové komisie boli zriadené,
c) celkový počet voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov,
d) celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
e) celkový počet voličov, ktorí odovzdali hlasovacie lístky,
f) celkový počet platných hlasov, celkový počet neplatných hlasov
g) celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke
h) konštatovanie, aké rozhodnutie alebo rozhodnutia boli v referende prijaté.
(11) Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda
obecnej komisie doručí bezodkladne jedno vyhotovenie zápisnice povereným poslancom
zastupiteľstva.
§ 18
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
(1) Výsledky hlasovania v miestnom referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň
polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie pre otázku prijaté
nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.
(2) Poverení poslanci zastupiteľstva na prevzatie výsledkov hlasovania miestneho referenda
zabezpečia vyhlásenie výsledkov do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch
hlasovania na úradnej tabuli obce, internetovom sídle obce prípadne aj iným, v obci
obvyklým spôsobom.
(3) Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:
a) dátum konania referenda,
b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov,
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“
a celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,
e) konštatovanie, aké rozhodnutie alebo rozhodnutia boli v referende prijaté.
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§ 19
Organizačné a technické zabezpečenie priebehu miestneho referenda
(1) Organizačné a technické zabezpečenie priebehu miestneho referenda, najmä miestnosť
alebo miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania pre komisiu, ako aj
zapisovateľa komisie zabezpečí obecný úrad.
(2) Členovi komisie a zapisovateľovi komisie vzniká nárok na úhradu cestovných náhrad
a má právo na odmenu, ak tak ustanoví zastupiteľstvo.
(3) Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.
§ 20
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Pre oblasti neupravené týmto VZN, platia príslušné ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov.
(2) Týmto VZN sa zrušuje VZN obce Vištuk č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda.
(3) Návrh tohto VZN č. 5/2021 obce Vištuk o miestnom referende bol zverejnený na úradnej
tabuli a na webovej stránke obce Vištuk (www.vistuk.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(4) Na tomto VZN obce Vištuk sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku dňa
28.09.2021 svojim uznesením č. 07/09/2021 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom
15.10.2021.
(5) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade
vo Vištuku a zverejnené na webovej stránke obce Vištuk: www.vistuk.sk .

_____________________
Ing. Mária Vráblová, v.r.
starostka obce Vištuk

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 09.09.2021
Dátum zvesenia návrhu VZN: 25.09.2021

Dátum vyvesenia schváleného VZN: 29.09.2021
Dátum zvesenia schváleného VZN: 15.10.2021
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