
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Rajci 
č. 24/1996 

o vykonaní hlasovania obyvateľov mesta Rajec 
 

 
     Toto VZN upravuje podmienky vykonania hlasovania obyvateľov mesta Rajec 
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
 

Základné ustanovenia 
Čl. I 

 
1. Hlasovanie obyvateľov mesta Rajec vyhlasuje mestské zastupiteľstvo v týchto 

prípadoch: 
- ak ide o návrh na zlúčenie alebo rozdelenie mesta 
- ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na 

zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má 
podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť v hlasovaní obyvateľov 
mesta 

- ak vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta požaduje petíciou skupina obyvateľov 
mesta v počte 20% oprávnených voličov, ak ide o petíciu týkajúcu sa rozdelenia 
mesta, stačí na jej predloženie 20% oprávnených voličov časti mesta, o ktorej 
odčlenenie pri rozdelení mesta ide. 

 
2. V oznámení o vyhlásení verejného hlasovania sa uvedie: 
a) na návrh koho sa verejné hlasovanie vyhlasuje a deň prijatia petície občanov 
b) aká otázka alebo aké otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie 
c) deň, prípadne dni konania verejného hlasovania 
d) lehota na vytvorenie orgánov pre verejné hlasovanie a na ich prvé zasadanie 
e) deň vyhlásenia verejného hlasovania. 
 

Čl. II 
 
     Otázka predložená na rozhodnutie v hlasovaní obyvateľov musí byť formulovaná 
tak, aby na ňu bolo možné jednoznačne odpovedať "áno" alebo "nie." 
 

Čl. III 
 
1. Hlasovanie obyvateľov sa zverejňuje najneskôr 15 dní pred jeho konaním 

spôsobom v meste obvyklým, a to: vyvesením na úradnej tabuli, mestským 
rozhlasom a písomným oznamom do každej domácnosti, v prípade odčlenenia do 
každej domácnosti v časti mesta o odčlenenie ktorej ide. 

 
Čl. IV 

 
     Hlasovanie obyvateľov sa koná v určený deň od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. 



     Ak sa hlasovanie obyvateľov koná v dvoch dňoch, začína sa o 14.00 hodine a končí 
sa o 22.00 hodine prvého dňa. Druhý deň sa hlasovanie obyvateľov začína o 7.00 
hodine a končí sa o 14.00 hodine. 
 

Čl. V 
 
1. Právo hlasovať v hlasovaní obyvateľov má každý občan mesta, resp. časti mesta, 

ktorý má trvalý pobyt v meste Rajec, resp. jeho časti a v deň konania hlasovania 
obyvateľov dovŕšil 18 rokov veku. 

2. Právo hlasovať nemajú občania, ktorí boli právoplatne pozbavení spôsobilosti na 
právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony 
bola pre takúto poruchu obmedzená. 

3. Prekážkou hlasovať je zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany zdravia ľudu. 

 
Čl. VI 

Okrsky na konanie verejného hlasovania 
 
1. Na hlasovanie a na sčítanie hlasov sa vytvárajú v meste okrsky na konanie 

verejného hlasovania. 
2. Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí primátor mesta 

najneskôr desať dní pred konaním verejného hlasovania. 
3. Okrsok pre verejné hlasovanie môže zahŕňať až 2000 oprávnených občanov. 
 

Čl. VII 
Zoznamy na verejné hlasovanie 

 
     Zoznamy oprávnených občanov na verejné hlasovanie zabezpečuje mesto. 
Zoznamy musia byť vyložené tak, aby oprávnení občania mali dostatočný čas na 
oboznámenie sa nimi, prípadne na uplatnenie námietok. Zoznamy budú k nahliadnutiu 
občanom aj na MsÚ Rajec, odd. správne. 
 

Orgány pre verejné hlasovanie 
 

Čl. VIII 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Pre organizáciu verejného hlasovania a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú 

orgány pre verejné hlasovanie, ktorými sú: 
a) mestská komisia pre verejné hlasovanie v meste Rajec 
b) okrskové komisie pre verejné hlasovanie v meste Rajec. 
 
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 svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem 
sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi." 



4. 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 zamietnutý. 

5. Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, nastúpi na jeho miesto náhradník. 
Podpredsedu komisie zo zákona môže pri výkone tejto funkcie zastupovať 
zamestnanec ním riadeného úradu, ktorého určí. 

 
Čl. IX 

Mestská komisia 
 
1. Každá politická strana a politické hnutie pôsobiace v meste určí jedného člena 

mestskej komisie a jedného náhradníka a oznámi ich mená a priezviská 
primátorovi mesta. 

2. Mestská komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak nie je mestská komisia 
vytvorená spôsobom uvedeným v ods. 1, zostávajúcich členov mestskej komisie 
vymenuje primátor mesta. 

3. Na prvom zasadaní určí žreb z členov mestskej komisie jej predsedu a 
podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie. 

4. Prvé zasadnutie zvolá primátor mesta v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení 
verejného hlasovania. 

5. Mestská komisia: 
a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní verejného 

hlasovania 
b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií 
c) zisťuje výsledky hlasovania vo verejnom hlasovaní 
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto nariadenia a iných právnych predpisov. 
 

Čl. X 
Okrskové komisie 

 
1. Každá politická strana a politické hnutie pôsobiace v meste môže určiť v lehote 

ustanovenej v oznámení o vyhlásení verejného hlasovania jedného člena okrskovej 
komisie a jeho náhradníka a oznámi ich mená a priezviská primátorovi. 

2. Na prvom zasadnutí určí žreb z členov okrskovej komisie jej predsedu a 
podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie. 

3. Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak okrsková komisia nie je takto 
vytvorená spôsobom uvedeným v ods. 1, vymenuje zostávajúcich členov primátor. 

4. Zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie v lehote ustanovenej v oznámení o 
vyhlásení verejného hlasovania zabezpečí primátor. 

5. Pracovníkov pre potrebné organizačné a administratívne práce zabezpečí primátor. 
6. 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 platných zákonov a iných právnych predpisov a úlohy, 
ktoré jej uloží mestská komisia. 

 
Konanie verejného hlasovania 

 
Čl. XI 

Hlasovacie lístky 
 
1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 
a) deň, prípadne dni konania verejného hlasovania 
b) otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej 

otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je napísaný slovom "áno" a druhý 
slovom "nie" 

c) poučenie o spôsobe hlasovania 
 
2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky mesta. 
3. Mesto zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili v potrebnom množstve. 
4. Mesto zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania verejného 

hlasovania všetkým okrskovým komisiám. 
5. Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň 

konania verejného hlasovania. 
 

Čl. XII 
Informovanie oprávnených občanov 

 
     O vytvorených okrskoch, o miestnostiach na hlasovanie a o čase hlasovania 
oboznámi oprávnených občanov mesto spôsobom v mieste obvyklým a v dostatočnom 
časovom predstihu. Mesto zárovň informuje oprávnených občanov o povinnosti mať u 
seba preukaz totožnosti. 
 

Čl. XIII 
Kampaň pred verejným hlasovaním 

 
1. Časom kampane pred verejným hlasovaním sa na účely tohto zákona rozumie 

obdobie začínajúce 12 dní a končiace 48 hodín pred konaním verejného hlasovania. 
2. 48 hodín pred konaním a počas verejného hlasovania je presviedčanie za určitý 

spôsob hlasovania vo verejnom hlasovaní slovom, písmom, zvukom a obrazom 
v informačných prostriedkoch zakázané. 

3. Počas verejného hlasovania je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania 
v budovách, kde sídlia okrskové komisie a v ich bezprostrednom okolí. 

4. Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky týkajúcich sa otázok 
predložených vo verejnom hlasovaní možno najneskôr 3 dni predo dňom konania 
referenda. 

5. Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových 
výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania. 

6. V priebehu hlasovania je zakázané uverejňovať výsledky prieskumov hlasovania. 



Čl. XIV 
Hlasovanie 

 
1. Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. 
2. Oprávnený občan hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, na ktorom v príslušnom 

rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá "áno", alebo, že na otázku 
odpovedá "nie." Hlasovanie je tajné. 

3. Ak sa vo verejnom hlasovaní rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie 
odseku 2 pre každú z týchto otázok samostatne. 

 
Čl. XV 

 
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 ak je 

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

3. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou 
rozhoduje okrsková komisia. 

 
Čl. XVI 

Prípravy miestnosti na verejné hlasovanie 
 
1. Pred začatím verejného hlasovania predseda okrskovej komisie za prítomnosti 

členov komisie skontroluje schránku na hlasovanie a prenosnú schránku na 
hlasovanie a potom obidve schránky zapečatí. Skontroluje aj vybavenie volebnej 
miestnosti, či je pripravený zoznam oprávnených občanov a dostačujúci počet 
hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok. Potom vyhlási hlasovanie za 
otvorené. 

2. Ak sa verejné hlasovanie koná vo dvoch dňoch, predseda okrskovej komisie 
zabezpečí, aby po ukončení verejného hlasovania v prvý deň bola schránka na 
hlasovanie zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nej hlasovacie lístky a 
spolu so spismi na verejné hlasovanie ich uloží na bezpečné miesto. 

 
Čl. XVII 

Priestory na úpravu hlasovacích lístkov 
 
1. Miestnosti na verejné hlasovanie sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť 

hlasovania. Každý oprávnený občan s hlasovacími lístkami musí prejsť osobitným 
priestorom vyhradeným na ich úpravu. 

2. V priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť nikto prítomný súčasne 
s oprávneným občanom, a to ani člen nijakej komisie na verejné hlasovanie. 

3. Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu 
alebo pre to, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru 
vyhradeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací 
lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. 



Čl. XVIII 
Poriadok v miestnosti na verejné hlasovanie 

 
1. Za poriadok v miestnosti na verejné hlasovanie zodpovedá predseda okrskovej 

komisie, počas jeho neprítomnosti jej podpredseda. 
2. Pokyny predsedu okrskovej komisie alebo jej podpredsedu na zachovanie poriadku 

v miestnoti na verejné hlasovanie a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre 
všetkých prítomných.  

3. V miestnosti na verejné hlasovanie je neprípustná akákoľvek agitácia. 
 

Čl. XIX 
Prerušenie hlasovania 

 
     Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie alebo v ňom pokračovať, 
môže okrsková komisia pre verejné hlasovanie odročiť začiatok hlasovania na 
neskoršiu hodinu, prerušiť hlasovanie alebo predĺžiť dobu hlasovania na nevyhnutne 
potrebný čas, tieto okolnosti bezodkladne oznámi mestskej komisii pre verejné 
hlasovanie. 
 

Čl. XX 
Ukončenie hlasovania 

 
     Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí 
sú v miestnosti na verejné hlasovanie alebo pred ňou. Potom sa miestnosť na verejné 
hlasovanie uzavrie a predseda okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené. 
 

Zistenie a vyhlásenie výsledkov verejného hlasovania 
 

Čl. XXI 
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou 

 
1. V miestnosti, kde okrsková komisia pre verejné hlasovanie zráta hlasy, majú právo 

byť prítomní členovia mestskej komisie pre verejné hlasovanie v meste Rajec, ako 
aj osoby, ktorým na to dala povolenie mestská komisia pre verejné hlasovanie. 

2. Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie pre verejné hlasovanie 
zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a otvoria schránku na verejné 
hlasovanie. V prípade, že okrsková komisia na žiadosť občanov použila aj 
prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša. 

3. Okrsková komisia pre verejné hlasovanie vyberie obálky s hlasovacími lístkami zo 
schránky na verejné hlasovanie, zráta obálky a porovná ich počet so záznamami 
v zozname oprávnených občanov. Neúradné obálky komisia vylúči. Ďalej 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. 
 



Tieto výsledky uvedie v zápisnici o výsledkoch hlasovania. 
 
4. Každý člen okrskovej komisie pre verejné hlasovanie môže nazrieť do hlasovacích 

lístkov. Predseda okrskovej komisie kontroluje správnosť zrátania hlasov. 
 

Čl. XXII 
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) čast začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia 
b) počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na verejné 

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 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 verejného 

hlasovania predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez 
meškania mestskej komisii pre verejné hlasovanie a vyčká na jej pokyn na 
ukončenie činnosti okrskovej komisie. 

5. Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na verejné 
hlasovanie a odovzdá ich sppolu s ostatnými dokladmi o verejnom hlasovaní do 
úschovy mestu Rajec. 

 
Čl. XXIII 

Zápisnica mestskej komisie pre verejné hlasovanie v meste Rajec 
 
1. Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje 

výsledky hlasovania vo verejnom hlasovaní. 
2. Mestská komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania 

vo verejnom hlasovaní, ktorú podpíšu predseda, podpredseda 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 verejné 

hlasovanie v meste Rajec 
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 verejného hlasovania. 

5. Pri podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania vo verejnom 
hlasovaní odovzdá predseda mestskej komisie jeden rovnopis zápisnice mestu a to 
ďalej postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Dokumentáciu o činnosti 
mestskej komisie odovzdá jej predseda do úschovy mestu Rajec. 

6. Mestská komisia bez odkladu zverejní výsledok verejného hlasovania. 
 

Čl. XXIV 
Vyhlásenie výsledku verejného hlasovania 

 
     Vyhlásenie návrhu prijatého vo verejnom hlasovaní obyvateľov mesta Rajec 
obsahuje: 
a) deň, prípadne dni konania verejného hlasovania 
b) celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie vo 

verejnom hlasovaní obyvateľov mesta Rajec 
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 vo verejnom hlasovaní obyvateľov 
mesta Rajec prijaté. 

 
Čl. XXV 

Obstaranie pomocných prostriedkov 
 
     Miestnosti na verejné hlasovanie, pomocné prostriedky a potreby na vykonanie 
verejného hlasovania pre okrskové komisie a mestskú komisiu zabezpečí mesto Rajec. 
 

Čl. XXVI 
Nároky členov komisií 

 
1. Odmena za výkon funkcie člena okrskovej, resp. mestskej komisie pre verejné 

hlasovanie obyvateľov mesta Rajec, ak verejné hlasovanie sa koná dva dni, 
odmena je 700,- Sk, ak sa verejné hlasovanie koná jeden deň, odmena je 450,- Sk. 

2. Odmenu podľa odseku 1 vyplatí mesto. 
3. Odmena sa vyplatí do 30 dní od skončenia činnosti okrskovej, resp. mestskej 

komisie pre vykonanie verejného hlasovania mesta Rajec. 



4. Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu členom okrskovej alebo 
mestskej komisie pre vykonanie verejného hlasovania, uplatní nárok na ich 
náhradu na Mestskom úrade Rajec. 

 
Čl. XXVII 

Úhrada nákladov spojených s verejným hlasovaním obyvateľov mesta 
 
     Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov verejného 
hlasovania obyvateľov mesta Rajec sa uhrádzajú z  rozpočtu mesta. 
 

Čl. XXVIII 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Mesto Rajec: 
a) zabezpečí tlačivá na verejné hlasovanie 
b) zostaví zoznamy oprávnených občanov 
c) zabezpečí a vybaví miestnosti na vykonanie verejného hlasovania 
d) uschová hlasovacie lístky a iné doklady o verejnom hlasovaní. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

zverejnenia na úradnej tabuli. 
3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené dňa 16.2.1996. 
 
 
 
 

Ing. Ján   R y b á r i k , v.r. 
primátor mesta 

 
 
V Rajci 15.2.1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


