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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. _ o organizácii miestneho referenda v meste 

Žilina 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny s cieľom reagovať na 

legislatívne zmeny v oblasti volieb a referenda a zosúladiť postupy uplatňované v miestnom 

referende s postupmi a štandardmi, na ktoré sú voliči zvyknutí z volieb a referenda 

s celoštátnou pôsobnosťou. 

 

Materiál je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

 

Samotný materiál nemá dopad na rozpočet mesta. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva, ktoré odporučili materiál 

schváliť: 

- v Komisii dopravy a komunálnych služieb, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 6 

za/0 proti/0 sa zdržali 

- v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 6 

za/0 proti/0 sa, 

- v Komisii školstva a mládeže, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 8 za/0 proti/0 sa 

zdržali, 

 

a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline 

materiál prerokovať a schváliť. 

 



MATERIÁL 

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. m), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. f) a g) a § 11a ods. 

9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda v meste Žilina 

č. ..../2016 

 
 

ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podrobnosti o organizácii miestneho referenda 

v meste Žilina (ďalej len „mesto“), jeho vyhlásenie, prípravu, priebeh, zisťovanie výsledkov 

a ich vyhlásenie. 

 

 

ČASŤ DRUHÁ 

VYHLÁSENIE MIESTNEHO REFERENDA 

 

Článok 2 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Žiline (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) vyhlasuje miestne 

referendum uznesením.  

 

2. V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie najmä 

a) predmet miestneho referenda - čoho sa miestne referendum týka, na základe čoho sa 

vyhlasuje,  

b) kto dal podnet na jeho vyhlásenie, 

c) deň prijatia petície obyvateľov1; petícia, ktorá je adresovaná primátorovi mesta, 

mestskému zastupiteľstvu, hlavnému kontrolórovi mesta, alebo Mestskému úradu 

v Žiline sa považuje za petíciu doručenú mestu, 

d) presné znenie otázky alebo viacerých otázok, o ktorých sa bude v miestnom referende 

rozhodovať; otázka alebo otázky musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné 

jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú byť navzájom podmienené, 

e) deň konania miestneho referenda, hodina začiatku a ukončenia miestneho referenda, 

f) lehota na utvorenie okrskov na konanie miestneho referenda a určenie miestností na 

hlasovanie v miestnom referende. 

 

3. Miestne referendum sa koná v jeden deň v sobotu od siedmej do dvadsiatej druhej hodiny.  

 

                                                 
1 § 11a ods. 1 písm. c) a § 13a ods. 3 písm. a) prvý bod zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  



ČASŤ TRETIA 

PRÍPRAVA MIESTNEHO REFERENDA 

 

Článok 3 

Okrsky na konanie miestneho referenda 

 

1. Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov oprávnených voličov2 utvára 

primátor mesta okrsky na konanie miestneho referenda (ďalej len „okrsok“) a určuje 

miestnosti na hlasovanie v miestnom referende (ďalej len „miestnosť na hlasovanie“) 

v lehote určenej mestským zastupiteľstvom.  

 

2. Primátor mesta pri určovaní miestnosti na hlasovanie prihliada na to, aby do miestnosti na 

hlasovanie mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí oprávnení voliči. 

 

3. Okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 2 000 oprávnených voličov. 

 

4. Okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami.  

 

 

Orgány pre miestne referendum 

 

Článok 4 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Na hlasovanie a sčítavanie hlasov zriaďuje mestské zastupiteľstvo bezodkladne po 

vyhlásení miestneho referenda orgány pre miestne referendum, ktorými sú: 

a) mestská komisia pre miestne referendum, 

b) okrskové komisie pre miestne referendum. 

 

2. Uznesenie okrem zriadenia mestskej komisie pre miestne referendum a okrskových 

komisií pre miestne referendum (ďalej len „komisie pre miestne referendum“) obsahuje aj 

lehotu na predkladanie návrhov na menovanie členov do komisií pre miestne referendum 

a lehotu na uskutočnenie prvého zasadnutia komisií pre miestne referendum. 

 

3. Členom komisie pre miestne referendum môže byť len oprávnený volič. 

 

4. Komisia pre miestne referendum má päť členov. 

 

5. Člen komisie pre miestne referendum sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto 

znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju 

funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne 

záväzným nariadením mesta Žilina o organizácii miestneho referenda v meste Žilina“. 

 

6. Komisia pre miestne referendum je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných 

členov. Pri rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. O priebehu rokovania 

vyhotoví komisia pre miestne referendum zápisnicu.  

 

                                                 
2 § 163 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  



7. Komisia pre miestne referendum si na svojom prvom zasadnutí určí zo všetkých členov 

komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie pre 

miestne referendum (ďalej len „zapisovateľ“). 

 

8. Zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou 

a priebehom rokovania komisie pre miestne referendum a plní funkciu odborného 

poradcu. Zúčastňuje sa rokovania komisie pre miestne referendum. Zapisovateľ skladá 

sľub tohto znenia: „Sľubujem sa svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať 

svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi 

a všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina o organizácii miestneho referenda v meste 

Žilina“. Zapisovateľa vymenúva a odvoláva primátor mesta z radov zamestnancov mesta 

v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol plniť svoje úlohy. 

 

9. Členstvo v komisii pre miestne referendum zaniká  

a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie 

pre miestne referendum,  

b) ak člen nezloží sľub najmenej desať dní predo dňom konania miestneho referenda, to 

sa netýka náhradníka. 

 

 

Článok 5 

Mestská komisia pre miestne referendum 
 

1. Mestské zastupiteľstvo bezodkladne po vyhlásení miestneho referenda zriadi mestskú 

komisiu pre miestne referendum (ďalej len „mestská komisia“) a menuje jej členov, ktorí 

sú navrhnutí podľa ods. 2 tohto článku. 

 

2. Každý poslanec mestského zastupiteľstva môže navrhnúť jedného člena mestskej komisie. 

Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície obyvateľov mesta, môže 

navrhnúť jedného člena petičný výbor za miestne referendum. Písomný návrh v rozsahu 

meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu navrhovaného člena doručí 

poslanec mestského zastupiteľstva a petičný výbor za miestne referendum v lehote určenej 

v uznesení mestského zastupiteľstva primátorovi mesta. V prípade, že počet navrhnutých 

členov je menší ako päť, chýbajúcich členov do počtu päť navrhne primátor mesta. 

Primátor mesta doručené návrhy predloží mestskému zastupiteľstvu za účelom  

vymenovania členov mestskej komisie. V prípade, že počet navrhnutých členov je väčší 

ako päť, z predložených návrhov sa žrebovaním určí päť navrhnutých členov, ktorých 

mestské zastupiteľstvo vymenuje do funkcie  člena mestskej komisie. V prípade, že člena 

mestskej komisie navrhol i petičný výbor za miestne referendum, žrebovaním sa určia len 

štyria navrhnutí členovia, ktorých mestské zastupiteľstvo vymenuje do funkcie člena 

mestskej komisie. Piatym členom, ktorého mestské zastupiteľstvo vymenuje, bude člen 

navrhnutý petičným výborom za miestne referendum.  

 

3. Ak sa počet členov mestskej komisie zníži pod päť, chýbajúcich členov vymenúva 

primátor mesta. 

 

4. Prvé zasadnutie mestskej komisie sa uskutoční v lehote určenej mestským 

zastupiteľstvom; zasadnutie zvolá primátor mesta. 

 

5. Mestská komisia 



a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov a tohto všeobecne záväzného nariadenia 

pri príprave a konaní miestneho referenda, 

b) dohliada na pripravenosť okrskových komisií pre mieste referendum, 

c) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií pre miestne referendum, 

d) je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií pre miestne referendum vysvetlenia 

alebo iné informácie a môže požadovať, aby okrsková komisia pre miestne 

referendum zistené nedostatky odstránila, 

e) preskúmava zápisnice okrskových komisií pre miestne referendum a na ich základe 

zisťuje celkové výsledky miestneho referenda v meste, 

f) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende v meste 

primátorovi mesta alebo ním poverenej osobe, 

g) odovzdáva dokumenty z miestneho referenda do úschovy mestu, 

h) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

Článok 6 

Okrskové komisie pre miestne referendum 

 

1. Mestské zastupiteľstvo bezodkladne po vyhlásení miestneho referenda zriadi okrskové 

komisie pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia“) a menuje jej členov, ktorí 

sú navrhnutí podľa ods. 2 tohto článku. 

 

2. Každý poslanec mestského zastupiteľstva môže navrhnúť jedného člena každej okrskovej 

komisie. Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície obyvateľov mesta, 

môže navrhnúť jedného člena petičný výbor za miestne referendum. Písomný návrh 

v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu navrhovaného 

člena doručí poslanec mestského zastupiteľstva a petičný výbor za miestne referendum 

v lehote určenej v uznesení mestského zastupiteľstva primátorovi mesta. V prípade, že 

počet navrhnutých členov je menší ako päť, chýbajúcich členov do počtu päť navrhne 

primátor mesta. Primátor mesta doručené návrhy predloží mestskému zastupiteľstvu za 

účelom  vymenovania členov okrskovej komisie. V prípade, že počet navrhnutých členov 

je väčší ako päť, z predložených návrhov sa žrebovaním určí päť navrhnutých členov, 

ktorých mestské zastupiteľstvo vymenuje do funkcie  člena okrskovej komisie. V prípade, 

že člena okrskovej komisie navrhol i petičný výbor za miestne referendum, žrebovaním sa 

určia len štyria navrhnutí členovia, ktorých mestské zastupiteľstvo vymenuje do funkcie 

člena okrskovej komisie. Piatym členom, ktorého mestské zastupiteľstvo vymenuje, bude 

člen navrhnutý petičným výborom za miestne referendum.  

 

3. Ak sa počet členov okrskovej komisie zníži pod päť, chýbajúcich členov vymenúva 

primátor mesta. 

 

4. Prvé zasadnutie okrskovej komisie sa uskutoční v lehote určenej mestským 

zastupiteľstvom; zasadnutie zvolá primátor mesta. 

 

5. Okrsková komisia 

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie 

hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie, 

b) dopisuje oprávnených voličov v deň konania miestneho referenda do zoznamu 

voličov, 



c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v miestnom 

referende v okrsku, 

d) odovzdáva jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v miestnom 

referende mestskej komisii, 

e) odovzdáva dokumenty z miestneho referenda do úschovy mestu, 

f) plní ďalšie úlohy podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia a úlohy, ktoré jej uloží 

mestská komisia. 

 
Článok 7 

Informovanie oprávnených voličov 

 
1. Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému 

oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie: 

a) dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda 

alebo doručenia petície, 

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

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 

d) okrsok a miestnosť na hlasovanie, kde môže oprávnený volič hlasovať, 

e) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

 

2. Mesto zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda v rovnakej lehote na úradnej 

tabuli mesta a internetovej stránke mesta.    

 

 

Článok 8 

Zoznam voličov 

 

Zoznam voličov odovzdá mesto okrskovej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania. 

 

 

Článok 9 

Hlasovací preukaz 

 

Hlasovací preukaz sa nevydáva. 

 
Článok 10 

Hlasovacie lístky 

 
1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené 

a) deň konania miestneho referenda, 

b) návrh alebo návrhy vo forme otázky; ak je viac otázok, každá otázka sa označí 

poradovým číslom. Pri každom návrhu je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“. 

 

2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky mesta. 

 

3. Mesto zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom množstve doručili v deň 

konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám najneskôr hodinu pred 

začatím hlasovania. 

 



4. Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania 

miestneho referenda. 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

PRIEBEH HLASOVANIA 

 

Článok 11 

Hlasovanie 

 

1. Oprávnený volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do miestnosti na hlasovanie. 

Oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. 

 

2. Oprávnený volič po príchode do miestnosti na hlasovanie preukazuje svoju totožnosť 

občianskym preukazom. Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo oprávneného voliča 

v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok. Ak oprávnený volič nepreukáže svoju 

totožnosť do konca hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. To platí aj pre hlasovanie 

mimo miestnosť na hlasovanie. 

 

3. Po prevzatí hlasovacieho lístka vstupuje oprávnený volič do osobitného priestoru na 

úpravu hlasovacích lístkov, v ktorom upraví hlasovací lístok - v príslušnom rámčeku 

značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“. 

Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie o 

označovaní odpovede pre každú z týchto otázok. 

 

4. Oprávnenému voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích 

lístkov, okrsková komisia hlasovanie neumožní. 

 

5. Oprávnený volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích 

lístkov vkladá hlasovací lístok preložený tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy, do 

schránky na hlasovanie. 

 

6. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže oprávnený volič požiadať sám alebo 

prostredníctvom inej osoby mesto a v deň konania miestneho referenda okrskovú komisiu 

o hlasovanie mimo miestnosť na hlasovanie, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý 

bola okrsková komisia zriadená. 

 

Článok 12 

Poriadok v miestnosti na hlasovanie 

 

Za poriadok v miestnosti na hlasovanie zodpovedá predseda okrskovej komisie, počas jeho 

neprítomnosti podpredseda. Jeho pokyny na zachovanie poriadku v miestnosti na hlasovanie 

a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. 

 

 

ČASŤ PIATA 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV 

 



Článok 13 

Sčítanie hlasov 

 
1. Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí oprávnení voliči, ktorí sú 

v miestnosti na hlasovanie alebo pred ňou. Potom sa miestnosť na hlasovanie uzavrie 

a predseda okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. 

2. Po skončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nevydané hlasovacie 

lístky a potom dá otvoriť schránku na hlasovanie. Ak okrsková komisia na žiadosť použila 

aj prenosnú schránku na hlasovanie, obsah schránok po ich otvorení zmieša. 

 

3. Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči okrsková komisia hlasovacie lístky, ktoré 

nespĺňajú náležitosti. Sčíta ostatné hlasovacie lístky a porovná ich počet so záznamami v 

zozname voličov. Takto zistí celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov. Následne 

posúdi platnosť hlasovacieho lístka. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho 

platnosť. Na iné úpravy mimo úpravy v predpísaných rámčekoch pre vyznačenie 

odpovede „áno“ alebo „nie“ sa neprihliada. Okrsková komisia zistí 

a) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania, 

b) počet platných hlasovacích lístkov, 

a) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke. 

 

4. Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku 

hlasovania v miestnom referende v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní 

členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú do zápisnice. 

Nemajú však vplyv na platnosť zápisnice. 

 

5. V zápisnici okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v miestnom referende 

musí byť uvedené: 

a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu voličov, 

c) počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky, 

d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

e) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a počet odovzdaných neplatných 

hlasovacích lístkov, 

f) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke. 

K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli 

doručené a uzneseniach, ktoré k nim prijala. 

 

6. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v miestnom 

referende predseda okrskovej komisie a zapisovateľ odovzdajú jeden rovnopis zápisnice 

bez meškania mestskej komisii a vyčkajú na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej 

komisie. 

 

7. Okrsková komisia odovzdá rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania  

v miestnom referende, zapečatené odovzdané hlasovacie lístky, zoznam voličov, 

nevydané hlasovacie lístky spolu s ostatnou dokumentáciou z činnosti okrskovej komisie 

do úschovy mestu. 

 

Článok 14 

Zápisnica mestskej komisie 

 



1. Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje 

výsledky miestneho referenda v meste. 

 

2. Mestská komisia na základe podkladov zo zápisníc okrskových komisií vyhotoví v dvoch 

rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende v meste, ktorú 

podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného 

odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici. Nemajú však vplyv na platnosť 

zápisnice. 

 

3. V zápisnici mestská komisia uvedie 

a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu 

o priebehu a výsledku hlasovania, 

b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname  voličov v meste, 

c) celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky v meste, 

d) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v meste, 

e) celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet 

odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v meste, 

f) celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ pre jednotlivé otázky podľa 

jednotlivých odpovedí na každú jednotlivú otázku. 

 

4. V zápisnici mestská komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli doručené 

a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a 

priebehu hlasovania. 

 

5. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice odovzdá predseda mestskej komisie jeden 

rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu primátorovi mesta alebo ním poverenej osobe. 

Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnou dokumentáciou z činnosti mestskej komisie 

odovzdá jej predseda do úschovy mestu. 

 

 

ČASŤ ŠIESTA 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA 

 

Článok 15 

 

1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia 

zápisnice o výsledkoch hlasovania v miestnom referende v meste, a to zverejnením 

uznesenia na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. Vyhlásenie návrhu 

prijatého v referende obsahuje 

a) deň konania miestneho referenda 

b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov, 

c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili miestneho referenda, 

d) celkový počet platných hlasov, celkový počet neplatných hlasov, 

e) celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“, 

a celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“, 

f) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v miestnom referende prijaté. 

 

2. Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá primátor mesta mimoriadne 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 



ČASŤ SIEDMA 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 16 

Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda 

 

Pomocné prostriedky potrebné na riadny a bezproblémový priebeh miestneho referenda, 

najmä miestnosti na hlasovanie, potreby na vykonanie hlasovania, hlasovacie lístky, zoznam 

voličov, tlačivá zápisníc a podobne zabezpečuje pre komisie pre miestne referendum mesto. 

Dodržiavanie verejného poriadku zabezpečuje Mestská polícia Žilina. 

 

 

Článok 17 

Obmedzenia súvisiace s konaním miestneho referenda 

 

1. Kampaň ako presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, 

písmom, zvukom, obrazom, najmä v informačných prostriedkoch je možné uskutočňovať 

v období od prijatia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda do 48 hodín pred konaním 

miestneho referenda. 

 

2. Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch 

hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania. 

 

 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Vo veciach, týkajúcich sa prípravy, priebehu a zisťovania výsledkov miestneho referenda, 

ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa primerane použije 

osobitný právny predpis3. 

 

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2013 

o organizácii miestneho referenda v meste Žilina. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa ______________. 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta, t.j. _______________. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Igor Choma 

                                                                                                 primátor mesta Žilina  

                                                 
3 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 


