
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 31. 05. 2017                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 2  
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  
 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.2 – III./OZ/2017 
 

z III. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 31. 05. 2017. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. m), § 6 ods. 1 a § 11a ods. 9 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou prítomných poslancov 

 
 

VZN Obce Močenok č. 03/2017 
 

O organizácii miestneho referenda. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce Močenok 

 

 
 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa  
3. VZN Obce Močenok č. 03/2017 O organizácii miestneho referenda 



Dôvodová správa: 
 
Legislatívny rámec 

Ústava Slovenskej republiky v článku 30 ods.1 uvádza: „Občania majú právo 

zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich  

zástupcov “. 

Uplatňovanie tohto práva umožňuje taká organizácia územnej samosprávy, ktorá vytvára predpoklady 

pre všetkých obyvateľov zúčastňovať sa na jej správe a bezprostredne rozhodovať o verejných 

záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle. 

Túto kľúčovú formu priamej demokracie v podmienkach slovenskej samosprávy - inštitút miestneho 

referenda - upravuje § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o 

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, 

b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3), 

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov, 
12)

 

d) zmenu označenia obce, alebo 

e) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

 

(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak 

sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone. 

(3) Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, 

ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 

13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom
2a)

 a 

ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne 

referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade 

petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. 

(4) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 

dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4). 

(5) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e) a odseku 4 

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

(6) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a 

sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. 

(7) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému 

voličovi12) oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia 

uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, 

otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas 

konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej 

lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým. 

(8) 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. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od 

doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli. 

(9) Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda. 

 
 


