OBEC KRAČÚNOVCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRAČÚNOVCE
3/2022
o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach
obyvateľov obce

Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach v súlade s § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) a
v súlade s § 11 b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznáša sa na tomto
Všeobecne záväznom nariadení 3/2022
o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov obce
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o príprave,
organizácii, priebehu a vyhlásení výsledkov miestneho referenda a zhromaždení
obyvateľov obce Kračúnovce.
2. Na účely tohto VZN sa pod pojmom miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov
rozumie:
a). priame hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkách samosprávy, v ktorom
obyvatelia slobodne a nezávisle vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas v návrhom ktorý
im bol predložený na vyjadrenie,
b). prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa života obyvateľov obce.
DRUHÁ ČASŤ
Článok 1
Oprávnenie na hlasovanie v miestmon referende
1. Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má právo voliť do
orgánov samosprávy obce podľa osobitného predpisu.1
Článok 2
Vyhlásenie miestneho referenda
1. Orgánom oprávneným na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom2.
3. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho
referenda.
4. V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a). znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom predkladajú na rozhodnutie (ďalej len
referendová otázka),
b). miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
c). lehota na vytvorenie okrskov pre referendum a určenie okrskových miestností,
d). lehota na vytvorenie komisie pre miestne referendum a na ich prvé zasadanie.
5. Referendové otázky musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne
odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené.
6. V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázka predložená na miestnom

referende potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa to v prílohe otázky, príloha je
súčasťou uznesenia o vyhlásení referenda.
7. Miestne referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu v čase od 7.00 hod. do 20.00
hod.
8. Obec najneskôr do 15 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému
oprávnenému hlasujúcemu oznámenie o vyhlásení miestneho referenda. Oznámenie
zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
9. V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a). dátum schválenia uznesenia obecného zastupitelstva o vyhlásení miestneho referenda,
alebo doručenia petície,
b). otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c). miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d). spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
Článok 3
Zoznamy oprávnených voličov
1. Zoznamy voličov na hlasovanie v miestnom referende vyhotoví obecný úrad zo stáleho
zoznamu voličov podľa osobitného predpisu3.
2. Obecný úrad odovzdá zoznamy voličov okrskovým komisiám v jednom rovnopise
najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania.
Článok 4
Organizačné zabezpečenie miestneho referenda
1. Za organizačno-technické zabezpečenie miestneho referenda zodpovedá obecný úrad.
2. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.
3. O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, začatí
hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti a jej bezprostrednom okolí, prerušení
hlasovania a ukončení hlasovania platia ustanovenia osobitného predpisu 4 .
Článok 5
Orgány pre miestne referendum
1. Pre riadenie priebehu hlasovania, sčítavania hlasov a zisťovanie výsledkov hlasovania sa
vytvárajú komisie ktorými sú:
a). komisia pre miestne referendum,
b). okrsková komisia.
Článok 6
Komisia pre miestne referendum
1. Komisia pre miestne referendum:
a). dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave a
priebehu miestneho referenda,
b). spolupracuje s osobami poverenými organizačno-technickým zabezpečením miestneho
referenda,

c). dozerá na priebeh a zisťovanie výsledkov hlasovania,
d). rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskovej komisie,
e). zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende,
f). vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende,
g). doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende obecnému
zastupiteľstvu,
h). odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov miestneho
referenda do úschovy obce,
i). plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia.
Článok 7
Okrsková komisia pre miestne referendum
1. Okrsková komisia pre miestne referendum:
a). v deň konania miestneho referenda zabezpečuje riadny priebeh hlasovania v okrsku, dbá
o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
b). sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania v okrsku, ktorú bezodkladne
odovzdá komisii pre miestne referendum,
c). odovzdáva dokumenty súvisiace s hlasovaním v okrsku do úschovy obce,
d). plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia.
Článok 8
Kampaň pred konaním miestneho referenda
1. Časom kampane pred miestnym referendom sa na účely tohoto VZN rozumie obdobie
začínajúce dňom vyhlásenia miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho
konaním.
2. V čase volebného moratória, t. j. 48 hodín pred konaním a počas miestneho referenda je
zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania slovom, písmom, zvukom alebo
obrazom.
Článok 9
Hlasovacie lístky
1. Na hlasovacím lístku musí byť uvedené:
a). deň konania miestneho referenda,
b). otázka alebo otázky, ak ich je viac, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke je
uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“,
c). poučenie o spôsobe hlasovania.
2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce.
3. Obecný úrad zabezpečí vyhotovenie, tlač hlasovacích lístkov v potrebnom množstve a
ich doručenie okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania.
4. Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania
miestneho referenda.
Článok 10
Hlasovanie

1. Oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Hlasovanie je tajné.
2. Oprávnený volič hlasuje v okrsku, do ktorého podľa miesta trvalého pobytu patrí.
3. Oprávnený volič po príchode do miestnosti na hlasovanie preukáže svoju totožnosť
občianskym preukazom a po zázname v zozname voličov dostane od okrskovej komisie
hlasovací lístok a obálku, ktorá je opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce.
4. Oprávnený volič upraví hlasovací lístok v priestore určenom na úpravu hlasovacích
lístkov, ktorý musí zaručovať dodržanie tajnosti hlasovania.
5. Oprávnený volič na hlasovacím lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Ak sa
v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania
odpovede pre každú z otázok samostatne. Nie je povinný odpovedať na všetky referendové
otázky.
6. Po úprave hlasovacieho lístku ho oprávnený volič vloží do obálky, obálku zalepí a vloží do
hlasovacej schránky.
7. Oprávnený volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie,
oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej komisii, má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací
lístok podľa jeho pokynov, vložiť do obálky a vhodiť do schránky na hlasovanie. Takouto
osobou nemôže byť člen okrskovej komisie.
8. Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom
podľa tohto nariadenia alebo ak hlasovací lístok nebol vložený do obálky s úradnou
pečiatkou alebo ak je upravený iným ako stanoveným spôsobom alebo nie je upravený
vôbec.
9. O hlasovaní do prenosnej schránky platia ustanovenia osobitného predpisu5.
10. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou
rozhoduje okrsková komisia.
Článok 11
Sčítavanie hlasov okrskovou komisiou
1. Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nepoužité
hlasovacie lístky a potom otvoriť schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov. Ak bola
použitá aj prenosná schránka, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
2. Po otvorení schránky na hlasovanie komisia vylúči 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.
3. Komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,
ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného
odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.
4. V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
a). čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne prerušenia,
b). počet oprávnených hlasujúcich zapísaných do zoznamu na hlasovanie,
c). počet oprávnených hlasujúcich, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d). počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e). počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f). počet hlasov „áno“ počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke,
g). číslo okrsku.

5. K zápisnici komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané a
uzneseniach, ktoré k ním prijala.
6. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania v okrsku
predseda okrskovej komisie odovzá jeden rovnopis zápisnice miestnej komisii.
7. Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a
odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.
8. Okrsková komisia ukončí svoju činnosť na základe pokynu miestnej komisie, spravidla po
potvrdení správne vyhotovenej zápisnice o výsledkoch hlasovania v okrsku.
9. Komisia pre miestne referendum vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku
hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní
členovia.
10. V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende musí byť uvedené:
a). celkový počet okrskov, ktoré odovzdali zápisnicu,
b). celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch,
c). celkový počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d). celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e). celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet neplatných
hlasovacích lístkov,
f). celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
11. V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende miestna komisia
uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli podané a uznesenia, ktoré k nim prijala.
12. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania
v miestnom referende odovzdá predseda miestnej komisie bezodkladne, najneskôr
najbližší pracovný deň po dni doručenia zápisnice o výsledku hlasovania v okrskoch,
jeden rovnopis zápisnice obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom obecného úradu.
Dokumentáciu o činnosti miestnej komisie vrátane jedného rovnopisu zápisnice o
priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende odovzdá na archiváciu
obecnému úradu.
13. Miestna komisia ukončuje svoju činnosť vyhlásením výsledkov miestneho referenda
obecným zastupiteľstvom.
Článok 12
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
1. Obec vyhlási výsledky hlasovania v miestneho referenda do 3 dní od doručenia zápisnice
o priebehu a výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
2. Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje:
a). deň konania referenda,
b). celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom
referende,
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, či ide o platné referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli prijaté.
3. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných
hlasov účastníkov miestneho referenda.

TRETIA ČASŤ
Zhromaždenie obyvateľov obce
Článok 1
Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce
1. Obecné zastupiteľstvo môže zvolať na prerokovanie dôležitých otázok života obyvateľov
obce zhromaždenie obyvateľov (ďalej len zhromaždenie) na ktoromkoľvek svojom
zasadnutí.
2. V prípade, ak o zvolenie zhromaždenia požiadajú poslanci obecného zastupiteľstva, alebo
ak je predložená petícia obyvateľov obce, rozhodne obecné zastupiteľstvo o zvolaní
zhromaždenia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
3. Obecné zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie formou uznesenia schváleného
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
4. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo nie skôr ako 7
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uznesenia o jeho zvolaní, najneskôr však
do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia o jeho zvolaní, ak žiadosť poslancov obecného
zastupiteľstva alebo petícia obyvateľov obce neobsahuje iný termín, ktorý nesmie byť
skôr ako 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uznesenia o zvolaní
zhromaždenia.
5. Súčasťou uznesenia obecného zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia je:
a). dátum a čas konania zhromaždenia,
b). miesto konania zhromaždenia,
c). predmet zhromaždenia,
d). meno a priezvisko poslanca obecného zastupiteľstva alebo zamestnanca obce alebo inej
osoby, ktorá je poverená moderovaním zhromaždenia.
5. Zvolanie zhromaždenia sa oznamuje uverejnením uznesenia obecného zastupiteľstva na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, a to bezodkladne, najneskôr do 48
hodín odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Obec môže oznámiť zvolanie zhromaždenia
aj ďalšími spôsobmi v obci obvyklými.
6. Starosta obce môže zvolať na prerokovanie dôležitých otázok života obyvateľov obce
zhromaždenie vydaním písomného oznámenia o zvolaní zhromaždenia.
7. Starosta obce zvolá zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 30 dní odo dňa
vydania oznámenia o zvolaní zhromaždenia.
8. Súčasťou oznámenia o zvolaní zhromaždenia je:
a). dátum a čas konania zhromaždenia,
b). miesto konania zhromaždenia,
c). predmet zhromaždenia,
d). meno a priezvisko zamestnanca obce alebo inej osoby, ktorá je poverená
vedením zhromaždenia.
9. Zvolanie zhromaždenia sa oznamuje uverejnením oznámenia o zvolaní zhromaždenia na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, a to bezodkladne, najneskôr do 48
hodín odo dňa jeho vydania. Obec môže oznámiť zvolanie zhromaždenia aj ďalšími
spôsobmi v obci obvyklými.

Článok 2
Organizovanie zhromaždenia obyvateľov

1. Všetky organizačné záležitosti súvisiace s konaním zhromaždenia zabezpečuje obecný
úrad.
2. Miesto konania zhromaždenia sa určuje pri jeho zvolaní podľa článku 1 tohto nariadenia.
Zhromaždenie sa prednostne uskutočňuje v priestoroch kultúrneho domu.
3. Toto nariadenie nevylučuje, aby sa zhromaždenie alebo jeho časť konala na verejnom
priestranstve. Povinnosti vyplývajúce pri tom z osobitných všeobecne záväzných
právnych predpisov týmto zostávajú nedotknuté.

Článok 3
Uskutočňovanie zhromaždenia obyvateľov
1. Priebeh zhromaždenia vedie poverená osoba, ktorá vedie zhromaždenie nestranne.
2. Zhromaždenie sa začne predstavením jeho predmetu a pokračuje diskusiou účastníkov
zhromaždenia. Účastníci môžu na jeho začiatku prijať rokovací poriadok zhromaždenia,
ktorým sa bude riadiť zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinov prítomných účastníkov.
3. Každý účastník má právo vyjadriť svoje stanovisko.
4. Zhromaždenie sa končí prijatím záverečného vyhlásenia účastníkov.
5. Po ukončení verejnej diskusie dá poverená osoba, podľa bodu 1 tohto článku, hlasovať o
záverečnom vyhlásení účastníkov. Ak situácia vyžaduje, môže sa o jednotlivých bodoch
hlasovať osobitne. Na prijatie záverečného vyhlásenia účastníkov, alebo každej jeho časti,
sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných účastníkov.

Článok 4
Zápisnica a záznam zo zhromaždenia obyvateľov
1. Z rokovania zhromaždenia obyvateľov vyhotovuje poverená osoba zápisnicu. V zápisnici
sa uvedie stručný obsah vystúpení jednotlivých účastníkov a úplné znenie záverečného
vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté. Prezenčná listina musí byť prístupná počas celého
konania zhromaždenia obyvateľov. Prílohu k zápisnici tvorí prezenčná listina
prítomných účastníkov verejného zhromaždenia.
2. Obsah zápisnice overuje osoba poverená vedením zhromaždenia a osoby poverené
sčítaním hlasov. Overovatelia overia zápisnicu bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa
konania verejného zhromaždenia.
3. Zápisnica sa bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní po jej overení zverejní na
úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
4. Obecný úrad môže vyhotoviť zo zhromaždenia audiovizuálny záznam, ktorý uloží a
archivuje na obecnom úrade. Na možnosti prístupu verejnosti k audiovizuálnemu záznamu
sa vzťahe osobitný právny predpis.
5. Týmto nie je dotknutá možnosť účastníkov vyhotovovať si z verejného zhromaždenia
vlastný záznam.
6. Zápisnica tvorí súčasť materiálu predloženého na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva a je podkladom pre rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Zápisnica má
vypovedaciu hodnotu a odporúčací charakter, nie je právne záväzná.

Článok 5
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Kračúnovce dňa: 20. 07. 2022.
2. Na tomto VZN č. 3/2022 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Kračúnovce dňa 13. 09.
2022, číslo uznesenia 426/28/2022.
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 19. 09. 2022.
3. Toto VZN nadobúda účinnost 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Michal Boleš
starosta obce

1) § 163 zákona č. 1800/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
2) § 11a zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3) § 9 zákona 180/2025 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
4) zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
5) § 24 ods. 7 zákona č. 150/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

