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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Luník IX podľa § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990
Zb. o Meste Košice v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa ............................. uznesením
č.................. na tomto všeobecne záväznom nariadení:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - LUNÍK IX
č. 1 / 2017
o organizácii miestneho referenda
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice - Luník IX o organizácii miestneho
referenda (ďalej iba „nariadenie“) podrobnejšie upravuje organizáciu miestneho referenda na
území Mestskej časti Košice - Luník IX (ďalej len „referendum“), najmä podanie návrhu na
vyhlásenie referenda, hlasovanie o otázke, ktorá je predmetom referenda, orgány pre vykonanie
miestneho referenda a vyhlásenie výsledkov hlasovania.
§2
VYHLÁSENIE REFERENDA
1. Referendum vyhlasuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Luník IX (ďalej len
„miestne zastupiteľstvo“) v prípadoch ustanovených osobitným predpisom1), a to uznesením o
vyhlásení miestneho referenda tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície, ktorá
spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom2), alebo od schválenia uznesenia o vyhlásení
miestneho referenda.
2. Referendová otázka musí byť jasná a zrozumiteľná. Otázky predložené na rozhodnutie v
referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné odpovedať „áno" alebo „nie".
Otázky nesmú byť vzájomne podmienené. V prípade, že je predmet referenda obsiahlejší a
otázka predložená na referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe;
príloha je súčasťou oznámenia o vyhlásení miestneho referenda.
3. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
a) na základe čoho sa miestne referendum vyhlasuje,
b) otázku, alebo otázky ktoré sa predkladajú na rozhodnutie,
c) deň konania referenda,
d) lehotu na utvorenie okrskov na konanie referenda a určenie miestností na hlasovanie
e) zriadenie komisie pre referendum mestskej časti (ďalej len „miestna komisia“)3), lehotu na
delegovanie členov do miestnej komisie a na jej prvé zasadanie,
f) lehotu na utvorenie okrskových komisií pre referendum (ďalej len „okrsková komisia“) a
na ich prvé zasadanie.
__________________________________________________________________________
1) § 11a, 13a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 8a zákona
SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
2
3

) zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
) § 11a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
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§3
INFORMOVANIE O KONANÍ REFERENDA
1. Mestská časť Košice – Luník IX (ďalej len „mestská časť“), najneskôr 15 dní pred dňom
konania miestneho referenda doručí každému voličovi Oznámenie o vyhlásení miestneho
referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia miestneho zastupiteľstva o vyhlásení
miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom
mestskej časti predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda
a poučenie o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na
úradnej tabuli v mestskej časti, ako aj spôsobom v mestskej časti obvyklým.
2. Mestská časť priebežne zverejňuje a aktualizuje informácie týkajúce sa organizácie referenda
na úradnej tabuli mestskej časti a na svojom webovom sídle.
§4
VOLIČ NA HLASOVANIE V REFERENDE, ZOZNAM VOLIČOV
1. Právo hlasovať v referende má obyvateľ mestskej časti, ktorý má právo voliť do orgánov
samosprávy obcí podľa osobitného predpisu4). Prekážky hlasovať v referende upravuje
osobitný predpis4).
2. Zoznam voličov na hlasovanie v miestnom referende vyhotovuje mestská časť na základe
stáleho zoznamu voličov a odovzdá v deň konania hlasovania v miestnom referende okrskovej
komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania. Postup pri overovaní úplnosti a správnosti
údajov, odstránenie chýb v stálom zozname voličov ako aj námietkové konanie upravuje
osobitný predpis4).
3. Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s údajmi v zozname voličov, je povinný zachovávať
o nich mlčanlivosť.
§5
OKRSKY NA KONANIE REFERENDA
1. Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov utvára starosta mestskej časti okrsky
na konanie referenda (ďalej len „okrsky“) a určuje miestnosti na hlasovanie v lehote uvedenej
v uznesení o vyhlásení referenda. Pri určovaní miestností na hlasovanie sa prihliada na to, aby
do miestnosti mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči.
2. Okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 2 000 voličov.
3. Okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami.
4. Ak sa počas dňa konania referenda konajú voľby upravené v osobitnom predpise5) (ďalej len
„iné voľby“), okrsky podľa odseku 1 sa určia a označia rovnakým spôsobom ako volebné
okrsky pre účely výkonu hlasovacieho práva v iných voľbách.
5. Ak sa počas dňa konania referenda konajú iné voľby, miestnosť podľa odseku 1 sa určí
podľa možnosti na tom istom mieste, na ktorom sa určí volebná miestnosť pre účely
výkonu hlasovacieho práva v iných voľbách (spravidla v rovnakej budove).

________________________________________________________________________________________
4)
§§ 3, 10 a 163 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
5)
§ 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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6
ORGÁNY PRE REFERENDUM
1. Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre referendum
(ďalej len „komisie“), ktorými sú:
a) miestna komisia,
b) okrskové komisie.
2. Komisia musí mať najmenej päť členov. Členom komisie môže byť len volič s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky.
3. 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 riadiť
Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“
4. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na
platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa
návrh považuje za odmietnutý. O priebehu rokovania vyhotoví komisia zápisnicu.
5. Komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a
podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie.
6. Členstvo v komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie,
resp. doručením písomného oznámenia o odvolaní člena, predsedovi komisie, ktorý povolá
náhradníka. Členstvo v komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní pred
konaním referenda; to sa netýka náhradníka.
§7
MIESTNA KOMISIA
1. Miestnu komisiu zriaďuje miestne zastupiteľstvo a volí členov a náhradníkov miestnej
komisie na základe delegovania jedného člena a jedného náhradníka politickou stranou,
politickým hnutím a skupinou nezávislých poslancov, ak sú zastúpení v miestnom
zastupiteľstve. V zložení miestnej komisie sa prihliada na zastúpenie politických strán,
politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve. Ak bolo referendum
vyhlásené na základe petície voličov, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj
petičný výbor za referendum. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka sa doručí mestskej
časti v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení referenda.
2. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať
písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o
petičný výbor.
3. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo
elektronicky. Lehota na doručenie listinného oznámenia sa končí v posledný deň lehoty o
16:00 hod a elektronického oznámenia o 24:00 hod. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto
lehoty sa neprihliada.
4. Ak miestna komisia nie je utvorená ustanoveným spôsobom alebo ak sa počet jej členov
zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta mestskej časti.
5. Prvé zasadanie miestnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení
referenda; zasadanie zvoláva starosta mestskej časti.
6. Miestna komisia:
a) riadi miestne referendum,
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b) dohliada na pripravenosť okrskových komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto nariadenia,
c) prerokúva informácie mestskej časti o organizačnej a technickej príprave referenda a o
zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d) dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e) vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f) odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy mestskej časti.
§8
OKRSKOVÁ KOMISIA
1. Do okrskovej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana
alebo politické hnutie a skupina nezávislých poslancov, ktoré majú zastúpenie v miestnom
zastupiteľstve. Ak bolo referendum vyhlásené na základe petície občanov, môže delegovať
jedného člena a jedného náhradníka aj petičný výbor za referendum. Oznámenie o delegovaní
člena a náhradníka sa doručí mestskej časti v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení
referenda.
2. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať
písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu, hnutie alebo za skupinu nezávislých poslancov,
2. určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.
3. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo
elektronicky. Lehota na doručenie listinného oznámenia sa končí v posledný deň lehoty o
16:00 hod a elektronického oznámenia o 24:00 hod. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto
lehoty sa neprihliada.
4. Ak okrsková komisia nie je utvorená ustanoveným spôsobom alebo ak sa počet jej členov
zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta mestskej časti.
5. Prvé zasadanie okrskovej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení
referenda; zasadanie zvoláva starosta mestskej časti.
6. Okrsková komisia:
a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b) dopisuje voličov v deň konania referenda do zoznamu voličov,
c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku,
d) odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy mestskej časti.
§9
ZAPISOVATEĽ KOMISIE
1. Zapisovateľ komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s
prípravou a priebehom rokovania komisie a plní funkciu jej odborného poradcu. Zúčastňuje sa
rokovania komisie. Pri rokovaní komisie má poradný hlas.
2. Zapisovateľ komisie skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite
a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou
Slovenskej republiky a zákonmi “.
3. Zapisovateľa komisie vymenúva a odvoláva starosta mestskej časti v dostatočnom
časovom predstihu, aby mohol plniť úlohy podľa tohto nariadenia.
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§ 10
ODBORNÝ SUMARIZAČNÝ ÚTVAR
1. Mestská časť utvára na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov referenda pre miestnu
komisiu odborný sumarizačný útvar, ktorý musí mať najmenej 3 členov. Členov odborného
sumarizačného útvaru menuje a odvoláva starosta.
2. Člen odborného sumarizačného útvaru skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že
budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť
Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi “.
3. Odborný sumarizačný útvar plní úlohy programového a organizačného zabezpečenia
spracovania výsledkov referenda a ďalšie úlohy plní podľa pokynov miestnej komisie.
Miestna komisia prizýva vedúceho odborného sumarizačného útvaru na svoje zasadnutia
vždy, keď je predmetom rokovania príprava spracovania výsledkov referenda a
pripravenosť odborného sumarizačného útvaru na plnenie úloh podľa tohto nariadenia.

KONANIE REFERENDA
§ 11
HLASOVACÍ LÍSTOK
1. Na hlasovacom lístku je uvedený návrh alebo návrhy vo forme otázky označenej poradovým
číslom. Pri každom návrhu je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“.
2. Na hlasovacom lístku sa ďalej uvedú slová „REFERENDUM MESTSKEJ ČASTI KOŠICE LUNÍK IX “, deň konania referenda a poučenie o spôsobe hlasovania.
3. Miestna komisia opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti.
Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.
4. Mestská časť zabezpečuje potrebný počet hlasovacích lístkov a ich doručenie okrskovým
komisiám v deň konania referenda najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.
§ 12
MIESTNOSŤ NA HLASOVANIE
1. Pri vchode do miestnosti na hlasovanie sa umiestňuje nápis „Miestnosť na hlasovanie“ (ďalej
len „miestnosť “ ), nápis „Miestne referendum“ a číslo okrsku.
2. V miestnosti sa umiestňuje na čelnú stenu štátna zástava a štátny znak Slovenskej republiky.
3. V miestnosti musí byť schránka na hlasovanie, prenosná schránka na hlasovanie a schránka na
odloženie hlasovacích lístkov, zoznam voličov a čisté tlačivá zoznamu na
dopísanie voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok rovnakej
veľkosti, akosti a farby opatrených odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti (ďalej len
„obálka“) a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej komisie o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku.
4. V miestnosti na hlasovanie alebo pred jej vchodom musia byť vystavené hlasovacie lístky
s označením „vzor“ a informácia pre voličov o spôsobe hlasovania.
5. Miestnosť musí byť vybavená osobitnými priestormi na úpravu hlasovacích lístkov a
písacími potrebami na úpravu hlasovacích lístkov. Počet osobitných priestorov na úpravu
hlasovacích lístkov určuje mestská časť podľa počtu voličov v okrsku.
6. Vybavenie miestnosti zabezpečuje mestská časť.
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§ 13
DEŇ KONANIA REFERENDA
1. Referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu.
2. Referendum sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hod.
§ 14
HLASOVANIE
Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej komisie za prítomnosti členov komisie,
či je miestnosť vybavená podľa § 12 a či sú schránka na hlasovanie, prenosná schránka na
hlasovanie a schránka na odloženie hlasovacích lístkov prázdne a zapečatí ich. Predseda
okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za začaté, ak nezistí nedostatky vo vybavení volebnej
miestnosti alebo po ich odstránení.
§ 15
SPÔSOB HLASOVANIA
1. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Tajnosť hlasovania je zaručená.
2. Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do miestnosti a po príchode do miestnosti preukáže
svoju totožnosť. Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo voličov v zozname voličov a
vydá mu hlasovací lístok a obálku. Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
3. Voliča, ktorý sa v deň konania referenda dostavil do príslušnej miestnosti podľa miesta
trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, príp. má rozhodnutie súdu podľa
osobitného predpisu6), dopisuje okrsková komisia do zoznamu na základe predloženého
občianskeho preukazu. Okrsková komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
4. Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov, kde upraví hlasovací lístok tak, že zakrúžkuje odpoveď „áno“
alebo odpoveď „nie“. Následne upravený hlasovací lístok vloží do obálky.
5. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru vkladá obálku pred okrskovou komisiou
do schránky na hlasovanie.
6. Zo závažných dôvodov možno okrskovú komisiu požiadať, aby volič mohol hlasovať mimo
miestnosti na hlasovanie, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia
zriadená.
7. Na požiadanie voliča mu okrsková komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný,
nesprávne upravený hlasovací lístok je volič povinný vložiť do schránky na odloženie
hlasovacích lístkov.
§ 16
PORIADOK V MIESTNOSTI
1. Za poriadok v miestnosti zodpovedá predseda okrskovej komisie, počas jeho neprítomnosti
jej podpredseda.

___________________________________________________________________________
6)/

§ 10 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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2. V miestnosti majú právo byť prítomní okrem členov okrskovej komisie, zapisovateľa, členov
miestnej komisie, členov odborného sumarizačného útvaru a voličov aj iné osoby, ktoré
prejavili záujem o pozorovanie priebehu referenda a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno z
miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z
dôvodu nedostatočnej kapacity miestnosti.
§ 17
SKONČENIE HLASOVANIA
Po uplynutí času na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v miestnosti alebo pred
ňou. Potom predseda okrskovej komisie miestnosť uzavrie a vyhlási hlasovanie za skončené.
Schránku na odloženie hlasovacích lístkov uloží na osobitné miesto tak, aby bola s nimi
vylúčená manipulácia.
§ 18
ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA V MIESTNOM REFERENDE
1. Po skončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nevydané hlasovacie lístky
a obálky a potom dá otvoriť hlasovaciu schránku. Ak okrsková komisia použila aj prenosnú
hlasovaciu schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.
2. Okrsková komisia sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Obálky,
ktoré nemajú náležitosti podľa § 12 ods. 3 nariadenia a hlasovacie lístky, ktoré neboli
v obálke, okrsková komisia vylúči.
3. Ak je v obálke viac hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj
hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.
4. Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený určeným spôsobom, najmä ak na ňom nebola
zakrúžkovaná žiadna odpoveď alebo boli zakrúžkované všetky odpovede. Hlasovací lístok je
platný, ak aspoň pri jednom návrhu bola zakrúžkovaná odpoveď „áno“ alebo „nie“, nie však
obe odpovede súčasne. Ak v prípade ďalšieho návrhu boli zakrúžkované obe odpovede, na
zakrúžkovanie týchto odpovedí sa neprihliada.
5. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknutie a dopisovanie
hlasovacieho lístka sa neprihliada. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho
lístka okrsková komisia.
6. Okrsková komisia po vybratí hlasovacích lístkov z obálok vylúči neplatné hlasovacie lístky
a zistí:
a) počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
b) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
c) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
d) počet platných hlasovacích lístkov,
e) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
7. Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorí prevzali obálku na
hlasovanie. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku.
§ 19
ZÁPISNICA O PRIEBEHU A VÝSLEDKU HLASOVANIA V REFERENDE
1. Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania v okrsku (ďalej len „zápisnica“), ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Dôvody
prípadného odmietnutia podpisu niektorým z členov komisie sa poznamenajú do zápisnice.
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2. V zápisnici musí byť uvedené:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
počet voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
počet voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky a obálky,
počet odovzdaných obálok,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" k otázke, ktorá bola predmetom hlasovania,
resp. osobitne ku každej otázke, ak predmetom hlasovania bolo viac otázok.

3. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda
okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice bezodkladne odovzdá miestnej komisii.
4. Okrsková komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy mestskej časti a na pokyn
miestnej komisie ukončí svoju činnosť.
§ 20
ZÁPISNICA MIESTNEJ KOMISIE
1. Miestna komisia zisťuje výsledky referenda na podklade zápisníc okrskových komisií
o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku. Ak má pochybnosti o údajoch uvedených
v zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskovej komisie vysvetlenie; zjavné chyby opravuje
po dohode s okrskovou komisiou sama, inak požiada okrskovú komisiu, aby zistené
nedostatky odstránila.
2. Miestna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v dvoch rovnopisoch, ktorú
podpíšu všetci členovia komisie. Ak niektorý z členov miestnej komisie zápisnicu nepodpísal,
môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania, nemá to však vplyv na jej platnosť.
3. Miestna komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza:
a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
b) počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) počet odovzdaných obálok,
e) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
f) počet platných hlasovacích lístkov,
g) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ pre každý z návrhov.
4. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania miestna komisia doručí
zápisnicu miestnemu zastupiteľstvu.
5. Miestna komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy mestskej časti.
§ 21
PLATNOSŤ VÝSLEDKU HLASOVANIA V REFERENDE
Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica voličov a ak bolo
rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda.
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§ 22
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV REFERENDA
1. Pre vyhlásenie výsledkov referenda zvolá starosta mestskej časti mimoriadne zasadnutie
miestneho zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 3 dní odo dňa doručenia zápisnice o
výsledku referenda.
2. Miestne zastupiteľstvo vyhlási výsledky referenda do 3 dní odo dňa doručenia zápisnice o
výsledku hlasovania na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti.
3. Vyhlásenie výsledkov referenda návrhu prijatého v referende obsahuje:
a) deň konania referenda,
b) celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch,
c) celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) celkový počet voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "áno", a
celkový počet voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "nie",
e) konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.
§ 23
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE REFERENDA
1. Materiálne prostriedky potrebné na činnosť komisií a na organizačnú a technickú prípravu
referenda a jeho vykonanie zabezpečuje mestská časť. Výdavky spojené s prípravou, konaním
a zisťovaním výsledkov referenda sa uhrádzajú z rozpočtu mestskej časti.
2. Členovia okrskovej a miestnej komisie a zapisovatelia týchto komisií majú za deň konania
referenda nárok na odmenu. Odmenu členom a zapisovateľom komisií vyplatí mestská časť do
30 dní od skončenia činnosti komisie.
3. O nárokoch členov komisií a zapisovateľov platia primerane ustanovenia osobitného
predpisu.7)
4. Kampaň pred referendom ako presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v referende
začína dňom vyhlásenia miestneho referenda a končí 48 hodín pred jeho konaním.
5. Členovia všetkých komisií a zapisovatelia nesmú poskytovať informácie o priebehu a
výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
6. Mestská časť vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania, ktorú v potrebnom
počte rovnopisov doručí komisiám.
§ 24
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Luník IX
dňa 30.6.2017 uznesením č. ....................
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.8.2017.

Bc. Marcel Šaňa
starosta mestskej časti
_________________________________________________________________________
7)

Napr. § 36 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 308/2015 Z .z. o výdavkoch spojených s voľbami
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