Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Hýľov číslo 3/2008
O hlasovaní obyvateľov obce ( miestne referendum )
o podmienkach organizovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce

Obecné zastupiteľstvo v Hýľove na základe ustanovenia § 6 a §11 a, §11b zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie o hlasovaní obyvateľov obce a organizovaní verejného
zhromaždenia obyvateľov obce

Časť I
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie / ďalej len VZN / upravuje podrobnosti o príprave,
organizácií a priebehu hlasovania obyvateľov obce / ďalej miestne referendum /v zmysle
§ 11a zákona SNR č- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov / ďalej
len zákon / a podmienky zvolávania verejného zhromaždenia obce podľa § 11 b zákona.

Časť II
§2
Podmienky
1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce / §3 ods. 3 zákona NR SR č.221/1996
Z.z. /, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu / § 13a ods. 3 zákona /
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov /§ 2 ods. 1 2 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov/.
2) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce / § 11 a ods. 4 zákona /

3) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu podľa § 2
ods. l písm. b/ VZN v súlade s § 13a ods. 3 zákona , ak :
a) o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy.
4) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu,
ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť
mesiacov.

§3
Petícia
(1) Ak sa má miestne referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone
petičného práva podľa zákona a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov.
(2) Petíciu podľa §2 ods. 1 písm. c) VZN overujú aspoň traja poslanci určení obecným
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta. Starosta
neoveruje petíciu, ktorej obsahom je požiadavka na odvolanie starostu podľa § 2 ods.
1 písm. b VZN.
(3) Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené zákonom o petičnom práve a ak ide
o rozdelenie obce, musia byť splnené aj podmienky rozdelenia uvedené v zákone
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , obecné
zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od
doručenia petície obci.

§4
Vyhlásenie miestneho referenda
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením
(2) V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie najmä:
- čoho sa miestne referendum týka a kto dal podnet na jeho konanie,
- presne znenie otázky formulovanej tak, aby bola umožnená odpoveď „ áno“
alebo „ nie „
- deň konania miestneho referenda,
- lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum a ďalšie organizačné
záležitosti súvisiace s prípravou miestneho referenda.
(3) S obsahom uvedeného uznesenia o vyhlásení miestneho referenda budú obyvatelia
obce oboznámení obvyklými spôsobmi / zverejnením na úradnej tabuli obce
a vývesných skrinkách, vyhlásením v miestnom, rozhlase uverejnením na internetovej
stránke a pod. /

§5
Konanie hlasovania
(1) Hlasovanie sa koná v jeden deň – v sobotu.
(2) Hlasovanie sa koná v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.. Ak to vyžadujú miestne
podmienky, obecné zastupiteľstvo môže určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu.
(3) Právo hlasovať v miestnom referende má každý občan obce, ktorý má právo k dňu
konania miestneho referenda právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky
podľa zákona č. 333/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej len volebný
zákon/, t.j. v deň konania miestneho referenda dovŕši 18. rok svojho veku a má trvalý
pobyt na území obce.

§6
Okrsok na konanie hlasovania
(1) Na hlasovanie a sčítanie hlasov sa vytvorí v obci okrsok.
(2) Miestnosť na hlasovanie určí starosta obce 10 dní pred konaním miestneho referenda.

§7
Zoznam na hlasovanie v miestnom referende
(1) Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende / ďalej len
zoznam / zabezpečuje obecný úrad 15 dní pred dňom konania miestneho referenda.
O zozname platia primerané ustanovenia volebného zákona o zoznamoch voličov.
(2) Obec je povinná v úradných hodinách umožniť občanovi nahliadnuť do zoznamu , aby
sa presvedčil, či je v ňom zapísaný a či údaje o jeho osobe sú úplné a pravdivé a mal
čas na prípadné uplatnenie námietok.
(3) Obec odovzdá zoznam miestnej komisii v dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny
pred začatím hlasovania.
(4) Členovia miestnej komisie sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch,
ktoré spracúvajú podľa § 18 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení
neskorších zmien a doplnkov.

§8
Orgány pre hlasovanie
(1) Pre organizovanie miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvára
miestna komisia pre miestne referendum / ďalej len miestna komisia /
(2) Členom miestnej komisie môže byť občan oprávnený hlasovať v miestnom referende.
(3) Každá politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a hnutí /ďalej len
politická strana / zastúpené v obecnom zastupiteľstve môže určiť v lehote stanovenej
v uznesení o vyhlásení miestneho referenda jedného člena a jeho náhradníka do
miestnej komisie. Ich mená, priezviská a adresu bydliska oznámi politická strana
v stanovenej lehote starostovi obce.

(4) Prvé zasadanie komisie zvolá starosta obce v lehote stanovenej opatreniami na
vykonanie referenda.
(5) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na
svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa
pritom spravovať zákonmi a inými právnymi predpismi.“
(6) Komisia je uznášania schopná, 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.
(7) Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, nastúpi na jeho miesto náhradník.
(8) Komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak komisia nie je takto vytvorená spôsobom
uvedeným v §8 ods. 3 VZN, vymenuje zostávajúcich členov starosta.
(9) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie jej predsedu a podpredsedu.
Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
(10)Prvé zasadnutie komisie zvoláva starosta obce v lehote určenej v uznesení o vyhlásení
miestneho referenda.
(11)Pracovníkov pre potrebné organizačné a administratívne práce pre miestnu komisiu
zabezpečí starosta obce.

§9
Miestna komisia
Miestna komisia
a) zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonávaní hlasovania,
b) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie
hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a jej bezprostrednom
okolí,
c) vykonáva sčítanie hlasov
d) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu výsledkov hlasovania v miestnom referende
v obci obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce.
e) po skončení hlasovania odovzdá všetky písomnosti určenému zamestnancovi obci na
archiváciu.

§ 10
Hlasovacie lístky
(1) Na hlasovacom lístku musia 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 „ ANO“
a druhý „NIE“ ,
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
(2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky obce Hýľov.
(3) Obecný úrad zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené miestnej komisii
najneskôr do dvoch hodín pred začatím hlasovania.

(4) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania
hlasovania.

§ 11
Informovanie oprávnených občanov
Obec najneskôr 10 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému občanovi
oprávnenému hlasovať v referende oznámenie, v ktorom sa uvedie čas konania miestneho
referenda, číslo okrsku a miesto, kde môže občan hlasovať, v oznámení upozorní aj na
povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

§ 12
Kampaň pred referendom
(1) Časom kampane pred miestnym referendom sa rozumie na účely tohto VZN obdobie
začínajúce vyhlásením miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho konaním.
(2) Počas hlasovania je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budove, kde
sídli miestna komisia a v jej bezprostrednom okolí.
(3) Komisia nesmie poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania
až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

§ 13
Hlasovanie
(1) Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
(2) Oprávnený občan hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístku, na ktorom v príslušnom
rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá „ ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá
„NIE“. Hlasovanie je tajné.
(3) Ak sa hlasuje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku č. 2 pre každú z týchto
otázok samostatne.

§ 14
(1) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom.
(2) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo vyplnený
iným spôsobom, ako je ustanovené v § 13 ods. 2 VZN, alebo je inak upravený, alebo nie
je vôbec upravený.
(3) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístku s konečnou platnosťou rozhoduje
miestna komisia.

§ 15
Volebná miestnosť
O prípravách v miestností na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí
hlasovania, priebehu hlasovania, poriadku v miestnosti a ukončení hlasovania platia
primerane ustanovenia volebného zákona.

§ 16
Sčítanie hlasov
(1) Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči miestna komisia prípady neplatného
hlasovania, a zistí:
a) celkový počet odovzdaných 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.

§ 17
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
(1) Miestna komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania v okrsku - obci, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia
komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2) V zápisnici miestnej komisie musí byť uvedené:
a) čas začatia a skončenia 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
(3) K zápisnici miestna komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali
a uzneseniach, ktoré k ním prijala.
(4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda
miestnej komisie odovzdá jeden rovnopis zápisnice obecnému zastupiteľstvu.
(5) Miestna komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá
ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

§ 18
Vyhlásenie hlasovania
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia
zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
(2) Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje najmä tieto údaje :

- celkový počet občanov oprávnených hlasovať v miestnom referende zapísaných v zozname
na hlasovanie,
- celkový počet obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na miestnom referende.
- celkový počet obyvateľov, ktorí na otázku odpovedali „ÁNO“ a ktorí odpovedali „NIE“.
(3) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina
oprávnených občanov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných
hlasov oprávnených občanov miestneho referenda.

§ 19
Nároky členov komisií
O nárokoch členov komisií platia obdobné ustanovenia volebného zákona ako o nárokoch
členov volebných komisií.

Časť III
Verejné zhromažďovanie obyvateľov obce
§ 20
(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov obce.
(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce , ak :
- o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť
- ak o tom uznesením rozhodne obecné zastupiteľstvo.

§ 21
Zvolávanie verejného zhromaždenia
Obecné zastupiteľstvo môže zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce najmä na
prerokovanie :
- územného plánu obce,
- zmenu katastrálneho územia obce,
- návrhu rozpočtu obce
- ostatných zásadných otázok dotýkajúcich sa života obyvateľov obce.

§ 22
Oznámenie zvolania verejného zhromaždenia
(l) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli, zverejnením v obecnom
rozhlase, uverejnením na internetovej stránke, prípadne iným vhodným spôsobom.
(2) O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť
prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

§ 23
Lehota zvolania verejného zhromaždenia
Lehotu na zvolanie verejného zhromaždenia určí uznesením obecné zastupiteľstvo.

§ 24
Záväznosť výsledku verejného zhromaždenia
(l) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokuje výsledok verejného zhromaždenia.
(2) Obecné zastupiteľstvo nie je viazané výsledkom verejného zhromaždenia obyvateľov obce
vo veciach, v ktorých má vyhradenú právomoc / § 11, § 11a zák. o obecnom zriadení /.

§ 25
Organizačné zabezpečenie verejného zhromaždenia
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce organizačne zabezpečuje starosta obce
prostredníctvom obecného úradu.

Časť IV
§ 26
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenia bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 20.10.2008
(2) Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Hýľove dňa
19.10.2008 pod číslom 3/2008.
(3). Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 04.11.2008.

V Hýľove 20.10.2008

Stanislav Bernát
starosta obce
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skrinkách, vyhlásením v miestnom, rozhlase uverejnením na internetovej stránke a pod. /

§5
Konanie hlasovania

1) Hlasovanie sa koná v jeden deň – v sobotu
2) Hlasovanie sa koná v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.. Ak to vyžadujú miestne
podmienky, obecné zastupiteľstvo môže určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu.
3) Právo hlasovať v miestnom referende má každý občan obce, ktorý má právo k dňu konania
miestneho referenda právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č.
333/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej len volebný zákon/, t.j. v deň konania
miestneho referenda dovŕši 18. rok svojho veku a má trvalý pobyt na území obce.

§6
Okrsok na konanie hlasovania
1) Na hlasovanie a sčítanie hlasov sa vytvorí v obci okrsok.
2) Miestnosť na hlasovanie určí starosta obce 10 dní pred konaním miestneho referenda.

§7
Zoznam na hlasovanie v miestnom referende
1) Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende / ďalej len zoznam /
zabezpečuje obecný úrad 15 dní pred dňom konania miestneho referenda. O zozname platia
primerané ustanovenia volebného zákona o zoznamoch voličov.
2) Obec je povinná v úradných hodinách umožniť občanovi nahliadnuť do zoznamu , aby sa
presvedčil, či je v ňom zapísaný a či údaje o jeho osobe sú úplné a pravdivé a mal čas na
prípadné uplatnenie námietok.
3) Obec odovzdá zoznam miestnej komisii v dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny pred
začatím hlasovania.
4) Členovia miestnej komisie sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
spracúvajú podľa § 18 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších
zmien a doplnkov.

§8
Orgány pre hlasovanie
1) Pre organizovanie miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvára miestna
komisia pre miestne referendum / ďalej len miestna komisia /
2) Členom miestnej komisie môže byť občan oprávnený hlasovať v miestnom referende.
3) Každá politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a hnutí /ďalej len
politická strana / zastúpené v obecnom zastupiteľstve môže určiť v lehote stanovenej
v uznesení o vyhlásení miestneho referenda jedného člena a jeho náhradníka do miestnej

komisie. Ich mená, priezviská a adresu bydliska oznámi politická strana v stanovenej lehote
starostovi obce.
4) Prvé zasadanie komisie zvolá starosta obce v lehote stanovenej opatreniami na vykonanie
referenda.
5) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju
česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom spravovať
zákonmi a inými právnymi predpismi.“
6) Komisia je uznášania schopná, 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.
7) Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, nastúpi na jeho miesto náhradník.
8) Komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak komisia nie je takto vytvorená spôsobom
uvedeným v §8 ods. 3 VZN, vymenuje zostávajúcich členov starosta.
9) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie
riadi najstarší člen komisie.
10) Prvé zasadnutie komisie zvoláva starosta obce v lehote určenej v uznesení o vyhlásení
miestneho referenda.
11) Pracovníkov pre potrebné organizačné a administratívne práce pre miestnu komisiu
zabezpečí starosta obce.

§9
Miestna komisia
Miestna komisia
a) zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonávaní hlasovania,
b) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie
hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a jej bezprostrednom
okolí,
c) vykonáva sčítanie hlasov
d) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu výsledkov hlasovania v miestnom referende
v obci obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce.
e) po skončení hlasovania odovzdá všetky písomnosti určenému zamestnancovi obci na
archiváciu.

§ 10
Hlasovacie lístky

1) Na hlasovacom lístku musia byť uvedené:
d) deň konania referenda
e) otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej
otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „ ANO“
a druhý „NIE“ ,
f) poučenie o spôsobe hlasovania.
2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky obce Hýľov.
3) Obecný úrad zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené miestnej komisii
najneskôr do dvoch hodín pred začatím hlasovania.
4) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania
hlasovania.

§ 11
Informovanie oprávnených občanov
Obec najneskôr 10 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému občanovi
oprávnenému hlasovať v referende oznámenie, v ktorom sa uvedie čas konania miestneho
referenda, číslo okrsku a miesto, kde môže občan hlasovať, v oznámení upozorní aj na
povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

§ 12
Kampaň pred referendom
1) Časom kampane pred miestnym referendom sa rozumie na účely tohto VZN obdobie
začínajúce vyhlásením miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho konaním.
2) Počas hlasovania je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budove, kde
sídli miestna komisia a v jej bezprostrednom okolí.
3) Komisia nesmie poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania
až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

§ 13
Hlasovanie
1) Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
2) Oprávnený občan hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístku, na ktorom v príslušnom
rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá „ ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá
„NIE“. Hlasovanie je tajné.
3) Ak sa hlasuje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku č. 2 pre každú z týchto

otázok samostatne.

§ 14
1) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom.
2) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo vyplnený
iným spôsobom, ako je ustanovené v § 13 ods. 2 VZN, alebo je inak upravený, alebo nie
je vôbec upravený.
3) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístku s konečnou platnosťou rozhoduje
miestna komisia.

§ 15
Volebná miestnosť
O prípravách v miestností na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí
hlasovania, priebehu hlasovania, poriadku v miestnosti a ukončení hlasovania platia
primerane ustanovenia volebného zákona.

§ 16
Sčítanie hlasov
1) Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči miestna komisia prípady neplatného
hlasovania, a zistí:
e) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov
f) počet neplatných hlasovacích lístkov , ktoré vylúči z ďalšieho sčítania
g) počet platných hlasovacích lístkov
h) počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku každej jednotlivej otázke.

§ 17
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
1) Miestna komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania v okrsku - obci, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia
komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
2) V zápisnici miestnej komisie musí byť uvedené:
g) čas začatia a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia
h) počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie
i) počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
j) počet odovzdaných hlasovacích lístkov
k) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

l) počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku každej jednotlivej otázke
3) K zápisnici miestna komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali
a uzneseniach, ktoré k ním prijala.
4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda
miestnej komisie odovzdá jeden rovnopis zápisnice obecnému zastupiteľstvu.
5) Miestna komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá
ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

§ 18
Vyhlásenie hlasovania
1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia
zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
2) Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje najmä tieto údaje :
- celkový počet občanov oprávnených hlasovať v miestnom referende zapísaných v zozname
na hlasovanie,
- celkový počet obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na miestnom referende.
- celkový počet obyvateľov, ktorí na otázku odpovedali „ÁNO“ a ktorí odpovedali „NIE“.
3) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina
oprávnených občanov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných
hlasov oprávnených občanov miestneho referenda.

§ 19
Nároky členov komisií
O nárokoch členov komisií platia obdobné ustanovenia volebného zákona ako o nárokoch
členov volebných komisií.

Časť III
Verejné zhromažďovanie obyvateľov obce
§ 20
1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov obce.
2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce , ak :
- o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť
- ak o tom uznesením rozhodne obecné zastupiteľstvo.

§ 21
Zvolávanie verejného zhromaždenia
Obecné zastupiteľstvo môže zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce najmä na
prerokovanie :
- územného plánu obce,
- zmenu katastrálneho územia obce,
- návrhu rozpočtu obce
- ostatných zásadných otázok dotýkajúcich sa života obyvateľov obce.

§ 22
Oznámenie zvolania verejného zhromaždenia
l) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli, zverejnením v obecnom
rozhlase, uverejnením na internetovej stránke, prípadne iným vhodným spôsobom.
2) O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť
prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

§ 23
Lehota zvolania verejného zhromaždenia
Lehotu na zvolanie verejného zhromaždenia určí uznesením obecné zastupiteľstvo.

§ 24
Záväznosť výsledku verejného zhromaždenia
l) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokuje výsledok verejného zhromaždenia.
2) Obecné zastupiteľstvo nie je viazané výsledkom verejného zhromaždenia obyvateľov obce
vo veciach, v ktorých má vyhradenú právomoc / § 11, § 11a zák. o obecnom zriadení /.

§ 25
Organizačné zabezpečenie verejného zhromaždenia
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce organizačne zabezpečuje starosta obce
prostredníctvom obecného úradu.

Časť IV

§ 26
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenia bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 20.10.2008
2) Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Hýľove dňa
19.10.2008 pod číslom 3/2008.
3). Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 04.11.2008.

V Hýľove 20.10.2008

Stanislav Bernát
starosta obce

