Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších zákonov a úplného znenia 481/92 Zb., sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

NARIADENIE o pravidlách vykonania referenda v meste Žilina

č. 7/1993

§ 1

Základné ustanovenia

Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov mesta, prípadne mestskej časti o dôležitých veciach, v ktorom občania slobodne a nezávisle vyjadria svoj názor.
Právo zúčastniť sa na referende má občan, ktorý má trvalý pobyt v meste a dovŕšil v deň hlasovania 18 rokov veku.
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, ako to vyplýva z § 2 Zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. 

§ 2

Vyhlásenie referenda

	Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta najmä:

	zlúčenia alebo rozdelenia mesta,

zavedenia a zrušenia verejnej dávky, a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane, alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
petície skupiny obyvateľov mesta v počte 20 % oprávnených voličov a ak ide o petíciu, týkajúcu sa rozdelenia mesta, stačí na jej predloženie 20 % oprávnených voličov časti mesta, o odčlenenie ktorej pri rozdelení mesta ide.
	Predtým než mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum obyvateľov o odčlenení mesta, rozhodne o tom, či sú splnené nasledovné podmienky:

	časť mesta má spravidla vlastné katastrálne územie,

časť mesta urbanisticky nesplynula s mestom, 
do rozvoja tejto časti mesta neboli vložené také investície, od ktorých je závislé celé mesto. 
	Miestne referendum sa koná iba v tej časti, ktorá má byť odčlenená od mesta a po odčlenení sa má vytvoriť samostatná obec.

Mestské zastupiteľstvo rozhodne o vyhlásení miestneho referenda, najneskôr do 45 dní od doručenia žiadosti – petície. Uznesenie mestského zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta a v mestskej časti o odčlenenie ktorej ide, spôsobom v mieste obvyklým. 
Mestské zastupiteľstvo určí dátum a hodinu začiatku a ukončenia referenda, môže tiež určiť, že hlasovanie sa koná v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. Termín referenda určí mestské zastupiteľstvo tok, aby mohli byť včas vykonané prípravy na jeho uskutočnenie. 
Po vyhlásení referenda môže byť vykonaná agitácie obyvateľov (za odčlenenie mestskej časti od mesta) 48 hodín pred začatím hlasovania a v dňoch hlasovania je neprípustná agitácia slovom, písmom, zvukom i obrazom v oznamovacích prostriedkoch, v budovách kde sídlia hlasovacie komisie a v bezprostrednom okolí. 

§ 3

Zoznamy hlasujúcich

Zoznam hlasujúcich zostavuje a vedie mestský úrad v súčinnosti s výborom mestskej časti podľa hlasovacích obvodov. 
Občania, ktorí majú právo hlasovať sú zapísaní do zoznamu hlasujúcich, ak majú v meste (v mestskej časti) trvalý pobyt. Každý hlasujúci môže byť zapísaný len v jednom hlasovacom zozname. Za úplnosť a správnosť zoznamov zodpovedá predseda ústrednej hlasovacej komisie. 
Občania, ktorí po zostavení zoznamu hlasovania nadobudnú alebo stratia právo hlasovať, budú dodatočne zapísaní do zoznamu, alebo z neho vyčiarknutí. 
Mestský úrad vyloží zoznam hlasujúcich najneskôr 15 dní predo dňom hlasovania, aby do neho mohli občania nahliadnuť, o vyložení zoznamu hlasujúcich upovedomí spôsobom v mieste obvyklým. 
Každý občan môže ústne alebo písomne podať na mestský úrad námietky, v ktorých upozorní na nesprávnosť v zozname hlasujúcich a navrhne jeho opravu. Mestský úrad je povinný bezodkladne rozhodnúť o námietkach a vykonať opravu v zozname hlasujúcich alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu neumožní vykonať. 
Ak mestský úrad námietku zamietne, môže ju občan predložiť primátorovi mesta, ktorý rozhodne o nej do 3 dní. Rozhodnutie primátora je konečné. 
Zoznamy hlasujúcich sa uzatvárajú na mestskom úrade a to v deň, ktorý predchádza začiatku hlasovania. Uzavretý zoznam podpisuje primátor mesta. 

§ 4

Hlasovacie obvody

	Pre uskutočnenie referenda možno v meste (mestskej časti) vytvoriť hlasovacie obvody.

Hlasovacie obvody a hlasovacie miestnosti určí primátor mesta najneskôr do 30 dní pred dňom hlasovania. 

§ 5

Hlasovacie komisie

	Referendum riadi ústredná volebná komisia.

Vo volebných obvodoch sa zriaďujú obvodné hlasovacie komisie. 
Členom hlasovacej komisie môže byť každý občan mesta Žiliny, ktorý má právo voliť. 
Hlasovacia komisia má najmenej 5 členov a tvoria ju:
	poslanci mestského zastupiteľstva,

pracovníci mestského úradu,
prípadne ďalší občania mesta. 
	Členov hlasovacej komisie určuje primátor mesta najneskôr 30 dní pred dňom hlasovania.

Prvé zasadnutie hlasovacej komisie zvoláva primátor mesta. Členovia hlasovacej komisie sa ujímajú svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju časť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi, inými právnymi predpismi a nariadením o pravidlách vykonávania referenda v meste Žilina“.
Hlasovacia komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej traja členovia. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov: v prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. O svojich rozhodnutiach vyhotovuje komisia zápisnicu. 
Členovia hlasovacích komisií a zapisovatelia nesmú poskytovať informáciu o priebehoch a výsledkoch hlasovania a to až do podpísania zápisníc o výsledkoch hlasovania. 
Hlasovacia komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodu zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebovaním. Žrebovanie riadi zástupca mestského úradu. 
Zapisovateľa hlasovacej komisie určuje primátor mesta spravidla pracovníkov mestského úradu. Zapisovateľ je i členom hlasovacej komisie. 
Člen hlasovacej komisie obdrží po podpísaní sľubu preukaz. 

§ 6

Ústredná hlasovacia komisia

Ústredná (mestská) hlasovacia komisia:
	dozerá na dodržiavanie právnych predpisov a tohto nariadenia pri hlasovaní, 

rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných hlasovacích komisií a odvolaniach proti ich rozhodnutiu, 
zisťuje a zverejňuje výsledky hlasovania, 
predkladá výsledky referenda mestskému zastupiteľstvu a prípadne okresnému úradu. 

§ 7

Obvodná hlasovacia komisia

Obvodná hlasovacia komisia: 
	zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v hlasovacej miestnosti,

sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktoré predloží bezodkladne ústrednej hlasovacej komisii, 
ostatné materiály, súvisiace s hlasovaním odovzdá na mestský úrad do úschovy.

§ 8

Hlasovacie lístky

Predseda ústrednej hlasovacej komisie zabezpečí prostredníctvom mestského úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve. 

§ 9

Informácie občanov o referende

Mestský úrad v spolupráci s výborom mestského zastupiteľstva informuje občanov mestskej časti najneskôr 15 dní predo dňom hlasovania, spôsobom v mieste obvyklým, o čase a o mieste hlasovania.
Ak sa v mestskej časti zriadilo viac obvodov, uvedie ktoré ulice pripadajú na jednotlivé obvody. Zároveň upozorní občanov na povinnosť mať pri sebe preukaz totožnosti pri hlasovaní. 

§ 10

Prípravy v hlasovacej miestnosti

	Predseda obvodnej hlasovacej komisie skontroluje pred začatím hlasovania za prítomnosti komisie hlasovaciu schránku (urnu) a prevezme hlasovaciu schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež vybavenie hlasovacej miestnosti, či je pripravený zoznam hlasujúcich a dostatočný počet hlasovacích lístkov. 

Ak sa hlasovanie koná v dvoch dňoch, zabezpečí predseda obvodnej hlasovacej komisie, aby po skončení prvého dňa bola hlasovacia schránka a prenosná hlasovacia schránka zabezpečená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky a spolu s ostatným hlasovacím materiálom ich uloží na bezpečné miesto. 

§ 11

Priestor na úpravu hlasovacích lístkov

V hlasovacích miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. 

§ 12

Priebeh hlasovania

	Občan hlasuje osobne. Zastúpenie inou osobou ani príbuzných nie je prípustné. Členovia obvodnej hlasovacej komisie nesmú hlasujúcemu upravovať hlasovacie lístky. Občania predstupujú pred hlasovaciu komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do hlasovacej miestnosti. 

Občan po príchode do hlasovacej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname hlasujúcich dostane od komisie hlasovací lístok. Ak občan 

§ 13

Poriadok v hlasovacej miestnosti

Za poriadok v hlasovacej miestnosti a jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda obvodnej hlasovacej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku v hlasovacej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 14

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže obvodná hlasovacia komisia po dohode s ústrednou hlasovacou komisiou odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo preložiť čas hlasovania.
Celkový čas hlasovania určený mestským zastupiteľstvom sa však týmto opatrením nesmie skrátiť o viac ako dve hodiny. Obvodná hlasovacia komisia o takomto opatrení vyrozumie občanov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí obvodná hlasovacia komisia hlasovacie spisy, hlasovaciu schránku a prenosnú hlasovaciu schránku.
Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov obvodnej hlasovacej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o hlasovaní.

§ 15

Ukončenie hlasovania

Po ukončení hodiny určenej na ukončenie hlasovania, môžu hlasovať už len tí, ktorí sú v hlasovacej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa hlasovacia miestnosť uzavrie a predseda obvodnej hlasovacej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

§ 16

Zisťovanie výsledkov hlasovania v obvodnej  hlasovacej komisii

	V miestnosti, kde obvodná hlasovacia komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní len členovia ústrednej hlasovacej komisie.

Po ukončení hlasovania dá predseda obvodnej hlasovacej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a potom dá otvoriť hlasovaciu schránku. Ak obvodná hlasovacia komisia použila na výslovnú žiadosť občanov aj prenosnú hlasovaciu schránku, komisia obsah stránok po ich otvorení zamieša. Predtým však komisia preverí, či v prenosnej schránke nie je viac hlasovacích lístkov ako bol počet navštívených občanov.
Obvodná hlasovacia komisia spočíta počet hlasovacích lístkov a porovná ich počet so záznamami v zozname hlasujúcich. Potom rozdelí hlasovacie lístky podľa alternatív, vytriedi neplatné hlasovacie lístky a zistí počet platných hlasov odovzdaných pre tú-ktorú alternatívu. Výsledky zapíše do zápisníc o hlasovaní.
Každý člen obvodnej hlasovacej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.

§ 17

Posudzovanie hlasovacích lístkov

Neplatný je hlasovací lístok:
	ktorý nie je na predpísanom tlačive,

na ktorom občan ustanoveným spôsobom neoznačil ani jednu alternatívu alebo ak ich označil dve prípadne viac
ak občan na hlasovacom lístku neoznačil ani jednu alternatívu alebo ak ich označil dve prípadne viac.
	Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístku obvodná hlasovacia komisia s konečnou platnosťou.

§ 18

Zápisnice obvodnej hlasovacej komisie o hlasovaní

	Obvodná hlasovacia komisia vyhotoví trojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíše predseda s ostatnými členmi komisie. Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice sa poznamenajú.

V zápisnici sa uvedie:
	začiatok a ukončenie hlasovania, príp. jeho prerušenie,

celkový počet osôb v hlasovacom obvode, zapísaných do zoznamu hlasujúcich,
počet hlasujúcich, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé alternatívy,
stručný obsah a sťažností, ktoré boli podané obvodnej hlasovacej komisii a uznesenia, ktoré komisia prijala a ich odôvodnenia.

§ 19

Ukončenie činnosti obvodnej hlasovacej komisie

	Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní, ohlási predseda obvodnej hlasovacej komisie výsledok hlasovania a zápisnice zašle bezodkladne ústrednej hlasovacej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.

Obvodná hlasovacia komisia zapečatí hlasovacie lístky, zoznamy hlasujúcich a odovzdá ich spolu s ostatnými hlasovacími spismi mestskému úradu do úschovy.

§ 20

Sčítanie hlasov v ústrednej hlasovacej komisii

	Ústredná hlasovacia komisia sčíta hlasy a zistí celkové výsledky hlasovania v mestskej časti na podklade zápisníc zaslaných z obvodných hlasovacích komisií. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať od obvodných hlasovacích komisií hlasovacie lístky a ostatné hlasovacie spisy, príp. vysvetlenia a iné informácie.

V miestnosti, kde ústredná hlasovacia komisia sčítava hlasy, nemajú právo byť prítomné iné osoby.

§ 21

Zápisnica ústrednej hlasovacej komisie o výsledku hlasovania v mestskej časti

	Ústredná hlasovacia komisia vyhotoví trojmo zápisnicu o výsledku hlasovania v meste – mestskej časti. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice sa poznamenajú.

V zápisnici sa uvedie:
	počet hlasovacích obvodov,

počet obvodných hlasovacích komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
počet osôb zapísaných v zoznamoch hlasujúcich,
počet občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé alternatívy,
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané ústrednej hlasovacej komisii a uznesenia, ktoré komisia prijala a ich stručné odôvodnenie.

§ 22

Opatrenia na zabezpečenie referenda

Všetky pracovné prostriedky, najmä hlasovacie miestnosti a potreby pre ne, hlasovacie lístky, zoznamy hlasujúcich, zápisnice o hlasovaní a pod. zabezpečí pre hlasovacie komisie mestský úrad. Dodržiavanie verejného poriadku zabezpečuje mestská polícia.
Funkcia člena hlasovacej komisie je čestnou funkciou. Člen komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch, vyplývajúcich z jeho pracovného alebo osobného pomeru, má nárok najmä na pracovné voľno s náhradou ušlej mzdy.
Výdavky spojené s uskutočnením referenda sa uhrádzajú z rozpočtu mesta.

§ 23

Výsledky referenda (hlasovania)

	Hlasovanie obyvateľov mesta – mestskej časti je platné, ak sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých obyvateľov, oprávnených hlasovať.

Rozhodnutie obyvateľov mestskej časti je prijaté, ak dostalo nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
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. 

§ 24

Uverejnenie výsledkov referenda

Ústredná hlasovacia komisia zverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po postúpení zápisnice o výsledku hlasovania v mestskej časti výsledky referenda.

§ 25

Vznik novej obce

	Ak z výsledku referenda o rozdelení mesta vyplýva, že obyvatelia mestskej časti sa rozhodli pre odčlenenie od mesta a pre vznik samostatnej obce, predloží ústredná hlasovacia komisia výsledky referenda mestskému zastupiteľstvu. Zároveň mestská úrad vypracuje žiadosť o vykonanie územnej zmeny. Súčasťou žiadosti sú výsledky referenda a musí k nej byť pripravený 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 Okresnému úradu v Žiline na zaujatie stanoviska (§ 2 odst. 2 zákona č. 517/1990 Zb.).

Okresný 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.
	Vláda SR v súlade s § 2 odst. 2 zákona č. 517/1990 Zb., rozhodne uznesením o územnej zmene. 

Ak vláda SR rozhodne o založení novej obec, utvoria jej zastupiteľstvo poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorí majú trvalý pobyt na území novovzniknutej obce. V prípade potreby zabezpečí doplňovacie voľby doterajšie mestské zastupiteľstvo a to aj pokiaľ ide o voľbu starostu obce (§ 58 odst. 2 zákona č. 346/4990 Zb.).

§ 26

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie mesta bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 16. 9. 1993 a nadobudlo účinnosť dňom 4. 10. 1993.

Ing. Miroslav Adámek, v. r	.					Ing. Ján Slota, v. r. 
prednosta Mestského úradu v Žiline					primátor mesta Žiliny








