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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE Č. 366 

O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA 

  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68 
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. m), § 6 a § 11a ods. 9 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa čl. 14 ods. 8 Štatútu 
mesta Trnava , vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda  
 

ČASŤ I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Čl. 1 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje postup pri organizácii miestneho referenda 
a spôsob vykonania miestneho referenda o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta, 
na území  mesta Trnava (ďalej „referendum“). 

 
Čl. 2 

     (1) Referendum vyhlasuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava (ďalej „mestské 
zastupiteľstvo“) s termínom konania v sobotu od 7.00 do 22.00 hod. na celom území mesta. 
 
   (2) Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované 
tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať "áno" alebo "nie". Otázky nesmú byť 
navzájom podmienené. 

 
(3) Právo hlasovať v referende majú občania Slovenskej republiky, ktorí majú v meste 

Trnava trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku (ďalej len „oprávnený 
občan"). 

 
(4) Prekážkou vo výkone práva hlasovať v referende je: 

a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí1, 
b) výkon trestu odňatia slobody2, 
c) výkon vojenskej služby, náhradnej služby a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh 

podľa osobitných predpisov3, 
d) a pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony4. 

 

                                                 
1   zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov  

 zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej   
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

2  zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov  
3  zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov 
4 § 10 a 855 Občianskeho zákonníka 
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ČASŤ II.  

Vyhlásenie referenda 
 

Čl. 3 
      (1) Mestské zastupiteľstvo vyhlási referendum, ak ide o 
a) zlúčenie mesta s iným mestom alebo obcou, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj 

o zmenu názvu mesta, 
b) odvolanie primátora, 
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta, ktorú podpísalo aspoň 30% oprávnených občanov. 
 
      (2) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa odseku 1 
písm. a) tohto článku, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v osobitnom zákone5. 

 
(3) Petíciu podľa odseku 1 písm. c) tohto článku overuje primátor a aspoň traja poslanci 

určení mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru; primátor 
neoveruje petíciu na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora. Ak petícia spĺňa náležitosti 
ustanovené osobitným zákonom6 a ak ide o rozdelenie mesta aj ďalšie náležitosti podľa 
osobitného zákona5, mestské zastupiteľstvo vyhlási referendum tak, aby sa uskutočnilo do 
90 dní od doručenia petície mestu; to platí aj v prípade petície na vyhlásenie referenda 
o odvolaní primátora. 

 
(4) Mestské zastupiteľstvo: 

a) vyhlási referendum o odvolaní primátora, ak:  
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených občanov, 
2.  hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,  

b) môže vyhlásiť referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť 
primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov. 

 
      (5) O návrhu podľa odseku 4 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
 

(6) Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 
dôležitých veciach samosprávy mesta. 

 
(7) Mestské zastupiteľstvo vyhlási referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a podľa 

odseku 6 tohto článku tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení 
miestneho referenda. 
 

(8) Referendum sa vyhlasuje uznesením mestského zastupiteľstva. 
 
(9) V uznesení o vyhlásení referenda sa uvedie: 

a) na návrh koho sa referendum vyhlasuje a deň prijatia uznesenia mestského zastupiteľstva, 
b) aká otázka alebo aké otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie, 
c) deň konania referenda, 
d) lehota na vytvorenie okrskov na konanie referenda, 
e) lehota na delegovanie členov do orgánov pre referendum. 
Súčasťou uznesenia o vyhlásení referenda bude aj: 
- rozhodnutie o zriadení orgánov pre referendum a termín ich prvého zasadnutia, 

                                                 
5 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
6 Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
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- splnomocnenie pre primátora, resp. ak ide o referendum podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN, 

splnomocnenie pre osobu určenú mestským zastupiteľstvom na zvolanie prvého 
zasadnutia orgánov pre referendum. 

 
(10) V prípade, že predmet referenda je obsiahlejší a otázka predložená na referendum 

potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky; príloha je súčasťou uznesenia 
podľa odseku 8 tohto článku.  

 
Čl. 4 

Okrsky na konanie referenda 
(1) Na hlasovanie a na sčítanie hlasov sa vytvárajú v meste Trnava okrsky na konanie 

referenda (ďalej len "okrsok"). 
 
(2) Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí mestské zastupiteľstvo 

v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda. 
 
(3) Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia volebného zákona o volebných 

okrskoch7 s tým, že okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených občanov. 
 

 
Čl. 5 

Orgány pre referendum 
(1) Mestské zastupiteľstvo po vyhlásení referenda zriaďuje pre organizáciu referenda 

a zisťovanie jeho výsledkov orgány pre referendum (ďalej len "komisie"), ktorými sú: 
a)   mestská komisia pre miestne referendum (ďalej len „mestská komisia“), 
b) okrskové komisie pre miestne referendum pre každý okrsok (ďalej len „okrsková 

komisia“).  
 

(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 svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom 
riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi." 

 
(4) Komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak komisia nie je takto vytvorená spôsobom 

uvedeným v článku 6 ods. 1, resp. v článku 7 ods. 1, alebo ak sa počet jej členov zníži pod 
ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov primátor. Ak ide 
o referendum podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN, zostávajúcich členov vymenuje osoba určená 
mestským zastupiteľstvom. 

 
(5) 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. 

 
(6) Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena 

politickou stranou, politickým hnutím alebo koalíciou politických strán a politických hnutí 
(ďalej len „politická strana“), ktorá ho delegovala, alebo petičným výborom, ktorý ho 
delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi 
komisie. Funkcia člena komisie zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní pred 

                                                 
7 § 10 zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
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konaním referenda; to sa netýka náhradníkov. Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, 
predseda povolá náhradníka.  

 
(7) Mestská komisia si na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania 

v miestnom referende vytvára odborný (sumarizačný) útvar zložený z pracovníkov 
pridelených na tento účel príslušným orgánom štátnej štatistiky. Títo pracovníci skladajú sľub 
spôsobom a v znení uvedenom v odseku 3 a pri plnení úloh sú podriadení predsedovi 
mestskej komisie.  

 
(8) Administratívny zamestnanec komisie zabezpečuje organizačné a administratívne 

záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania komisie a zároveň plní funkciu 
odborného poradcu. Administratívny zamestnanec nie je členom komisie a pri rokovaniach 
komisie má poradný hlas. Administratívneho zamestnanca komisie menuje a odvoláva 
primátor obvykle zo zamestnancov mesta v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol 
plniť úlohy podľa tohto VZN a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak ide 
o referendum podľa článku 3 odsek 4 tohto VZN, administratívneho zamestnanca komisie 
menuje a odvoláva osoba určená mestským zastupiteľstvom.  
Administratívny zamestnanec komisie skladá sľub podľa odseku 3 tohto článku. 

 
(9) Mestské zastupiteľstvo splnomocní primátora, resp. ak ide o referendum podľa článku 

3 ods. 4 tohto VZN, splnomocní osobu určenú mestským zastupiteľstvom na zvolanie prvého 
zasadnutia komisií tak, aby sa uskutočnilo v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení 
referenda. 

 
 

Čl. 6 
Mestská komisia 

(1) Do mestskej komisie deleguje každá politická strana, ktorá je zastúpená v mestskom 
zastupiteľstve podľa výsledkov ostatných volieb do orgánov samosprávy mesta a petičný 
výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície, v lehote určenej v oznámení 
o vyhlásení referenda jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená,  priezviská a adresy 
oznámi táto politická strana a petičný výbor primátorovi. Ak ide o referendum podľa čl. 3 
ods. 4 tohto VZN, údaje o členoch a náhradníkoch komisie sa oznamujú osobe určenej 
mestským zastupiteľstvom. 

 
(2) Mestská komisia na prvom zasadaní dohodou určí spomedzi svojich členov jej 

predsedu a prvého podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a prvý podpredseda 
komisie žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen mestskej komisie. 

 
(3) Ďalším podpredsedom mestskej komisie je prednosta mestského úradu. 
 
(4) Podpredseda podľa odseku 3 vyčlení zo zamestnancov mesta potrebný počet 

zamestnancov na zabezpečenie úloh a pre organizačné a administratívne práce. 
 
(5) Prvé zasadanie mestskej komisie zvolá primátor v lehote ustanovenej v uznesení 

o vyhlásení referenda. Ak ide o referendum podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN, zasadanie zvolá 
osoba určená mestským zastupiteľstvom. 

 
(6) Mestská komisia 

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní referenda, 
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií, 
c) zisťuje výsledky hlasovania v referende, 
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d) odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania mestskému zastupiteľstvu, 
e) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.  

 
 

Čl. 7 
Okrskové komisie 

(1) Do okrskovej komisie deleguje politická strana a petičný výbor uvedené v čl. 6 ods. 1 
v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda jedného člena a jedného náhradníka. Ich 
mená,  priezviská a adresy oznámi táto politická strana a petičný výbor primátorovi . Ak ide 
o referendum podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN, údaje o členoch a náhradníkoch komisie sa 
oznamujú osobe určenej mestským zastupiteľstvom. 

 
(2) Okrsková komisia na prvom zasadaní určí dohodou z jej členov predsedu 

a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a  podpredseda komisie žrebom. 
Žrebovanie riadi administratívny pracovník. 

 
(3) Prvé zasadanie okrskovej komisie zvolá primátor v lehote uvedenej v uznesení 

o vyhlásení referenda. Ak ide o referendum podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN, zasadanie zvolá 
osoba určená mestským zastupiteľstvom. 

 
(4) Zamestnancov pre potrebné organizačné a administratívne práce určí primátor mesta, 

resp. osoba určená mestským zastupiteľstvom. 
 
(5) 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, 
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží 

mestská komisia. 
 
(6) Predseda okrskovej komisie a počas jeho neprítomnosti podpredseda okrskovej 

komisie zodpovedá za poriadok v miestnosti pre vykonanie referenda a v jej bezprostrednom 
okolí. Jeho pokyny na zachovanie poriadku v miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú 
záväzné pre všetkých prítomných. 

 
 

Čl. 8 
Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende  

(1) Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende v jednotlivých 
okrskoch (ďalej len "zoznam") vyhotoví mesto zo stáleho zoznamu voličov. O zoznamoch 
platia primerane ustanovenia volebného zákona o zoznamoch voličov8. 

 

(2) Mesto odovzdá zoznam okrskovej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím 
hlasovania. 

 
(3) Do zoznamu okrsková komisia dopíše v deň referenda voliča 

a) na základe rozhodnutia súdu, 
b) ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí 

do okrsku pre referendum.  

                                                 
8 § 5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
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(4) Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, 

ktoré spracúvajú9.  
 
 

Časť III. 
Konanie referenda 

 
Čl. 9 

Hlasovacie lístky 
(1) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 

 a) deň konania 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 úradnej pečiatky mesta. 
 
(3) Mesto zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli vytlačené a v potrebnom množstve 

doručené v deň konania referenda všetkým okrskovým komisiám. 
 
(4) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania 

referenda.  
 
 

Čl. 10 
Informovanie oprávnených občanov 

(1) Mesto najneskôr 15 dní pred konaním referenda zašle každému oprávnenému 
občanovi zapísanému v zozname 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, čas konania referenda, okrsok na konanie referenda,  miesto, kde môže 
oprávnený občan hlasovať a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; v oznámení upozorní aj na 
povinnosť preukázať sa preukazom totožnosti, ktorým je na účely tohto všeobecne záväzného 
nariadenia občiansky preukaz.  

 
(2) Oznámenie podľa odseku 1 tohto článku zverejní mesto na úradnej tabuli v meste, ako 

aj spôsobom v meste obvyklým najneskôr 15 dní pred dňom konania referenda. 
 
 

Čl. 11 
Obmedzenia súvisiace s konaním referenda 

(1) Komisie a pracovníci odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať 
informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice 
o výsledku hlasovania. 

 
(2) Počas konania referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania 

v budovách, kde sídlia okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí. 
 
 

                                                 
9 § 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 



 23-1/1/7 
Čl. 12 

Hlasovanie 
 (1) Oprávnený občan hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej 

komisie nesmú oprávneným občanom upravovať hlasovacie lístky. Oprávnení občania 
predstupujú pred okrskovú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do miestnosti na 
hlasovanie. 

 
(2) Oprávnený občan po príchode do miestnosti na hlasovanie preukáže svoju totožnosť    

a po zázname v zozname oprávnených občanov dostane od komisie hlasovací lístok. Ak 
oprávnený občan nemá preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej komisie ho nepozná, 
komisia požiada, aby volič preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych 
komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. 

 
(3) Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že 

na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“. Hlasovací lístok oprávnený 
občan preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy, a vloží ho do schránky na 
hlasovanie. Na požiadanie oprávneného občana mu okrsková komisia vydá za nesprávne 
upravený hlasovací lístok iný. 

 
(4) Oprávnený občan, 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 občana, nie však člena okrskovej komisie, aby 
za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil. Za oprávneného občana, 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 občan, nie však člen okrskovej 
komisie. 

 
(5) Oprávnený občan môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú 

komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, a to len v územnom obvode 
okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia vyšle 
k oprávnenému občanovi dvoch svojich členov s prenosnou schránkou a hlasovacími lístkami. 
Oprávnený občan hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania. 

 
(6) Ak sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku 3 pre 

každú z týchto otázok samostatne. 
 
(7) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom (čl. 9). 
 
(8) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je 

vyplnený iným spôsobom, než ako je ustanovené v ods. 2, alebo je inak upravený alebo nie je 
upravený vôbec. 

 
(6) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou 

rozhoduje okrsková komisia.  
 
 

Čl. 13 
Miestnosti pre referendum a čas hlasovania 

(1) Predseda okrskovej komisie skontroluje pred začatím hlasovania za prítomnosti 
komisie schránku na hlasovanie a prenosnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje tiež 
vybavenie miestnosti na hlasovanie, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet 
hlasovacích lístkov. 
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(2) V miestnostiach na hlasovanie sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné 

priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí 
mesto s prihliadnutím na počet oprávnených občanov v okrsku. V priestoroch nesmie byť 
nikto prítomný súčasne s oprávneným občanom, a to ani člen okrskovej komisie. 

 
(3) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho 

ukončiť, môže okrsková komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo 
predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (článok 2 ods. 1 tohto VZN) sa však nesmie 
skrátiť. Okrsková komisia o takomto opatrení vyrozumie oprávnených občanov spôsobom 
v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková komisia spisy 
pre referendum a schránky na hlasovanie. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za 
prítomnosti členov okrskovej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici 
o hlasovaní.  

 
(4) Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú 

v miestnosti pre referendum alebo pred ňou. Potom sa miestnosť uzavrie a predseda okrskovej 
komisie vyhlási hlasovanie za ukončené. 

 
 

Časť IV. 
Zistenie a vyhlásenie výsledkov 

 
Čl. 14 

Sčítanie hlasov okrskovou komisiou 
(1) Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči okrsková komisia prípady neplatného 

hlasovania (čl. 12 ods. 4) a zistí: 
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
b) počet neplatných hlasovacích lístkov (čl. 12 ods. 5), 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 zákona o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou10. 

 
 

Čl. 15 
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku 

(1) Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku 
hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda 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. 
 

                                                 
10 § 37 zákona č. 346/1990 Z. z. 
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(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 
a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie. 

 
(5) Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie 

a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy  mestu.  
 
 

Čl. 16 
Zápisnica mestskej komisie 

(1) Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje 
výsledky hlasovania v miestnom referende. 

 
(2) Mestská komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania 

v referende, ktorú podpíše predseda, podpredsedovia a ostatní členovia mestskej komisie. 
Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú. 

 
(3) V zápisnici mestská 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 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 mestská komisia 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 referenda. 

 
(5) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v referende odovzdá 

predseda mestskej komisie jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu mestskému 
zastupiteľstvu. Rovnopis zápisnice prevezme proti podpisu primátor. V prípade referenda 
podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN rovnopis zápisnice prevezme proti podpisu osoba určená 
mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad následne postupuje podľa príslušných ustanovení 
Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 
Dokumentáciu o činnosti mestskej komisie odovzdá jej predseda do úschovy mestu Trnava. 

 
 

Čl. 17 
Vyhlásenie výsledku  

(1) Uznesenie o vyhlásení výsledku prijatého v miestnom referende obsahuje: 
a) deň konania referenda, 
b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende, 
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 
d) celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "áno", 

a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "nie", 
e) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté. 
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(2) Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených 
občanov, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov jeho 
účastníkov. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky referenda uznesením na mimoriadnom 
zasadnutí do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania spôsobom v mieste 
obvyklým. 

 
Časť V. 

Opatrenia na zabezpečenie referenda 
 

Čl. 18 
Obstaranie pomocných prostriedkov 

Pomocné prostriedky pre komisie, najmä miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie 
hlasovania zabezpečí pre okrskové komisie mesto. 

 
 

Čl. 19 
Nároky členov komisií 

O nárokoch členov komisií platia obdobne ustanovenia volebného zákona o nárokoch členov 
volebných komisií11. 

 
Čl. 20 

Úhrada výdavkov spojených s referendom 
Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda sa uhrádzajú 
z rozpočtu mesta. 

 
Časť VI. 

Záverečné ustanovenie 
 

Čl. 21 
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na referendum podľa čl. 93 – 99 Ústavy 
SR, pri ktorom sa postupuje podľa osobitného predpisu – zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe 
vykonania referenda v znení neskorších predpisov. 
 
 

Čl. 22 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20. 09. 2010. 
 
 
 
 

                                                                                                         Ing. Štefan   B o š n á k, v. r.   
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 31. 08. 2010. 
Vyvesené dňa 02. 09. 2010 
Zvesené dňa 

 

                                                 
11 § 55 zákona č. 346/1990  Z. z.  


