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III/1

Usmernenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci jednotného postupu
obcí pri predkladaní žiadostí o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
v priebehu volebného obdobia podľa § 181 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a postupu obce pri organizácii miestneho referenda podľa
§ 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy
Číslo: SVS-OMSZV2-2019/002994
Bratislava 13. 3. 2019
Vybavujú: JUDr. Lenka Šurinová, telefón: 02/4859 2312
odbor volieb, referenda a politických strán
Mgr. Naďa Kurilová, telefón: 02/4859 2216
odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) v záujme
jednotného postupu okresných úradov vo vzťahu k obciam pri predkladaní žiadostí
o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí v nadväznosti na § 181 ods. 3 písm. d) zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) a pri organizácii miestneho
referenda podľa § 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto usmernenie:
I.
Postup obcí pri predkladaní žiadostí
o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
1) Podľa § 181 ods. 3 písm. d) volebného zákona predseda Národnej rady Slovenskej
republiky vyhlási voľby, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva a na toto
miesto nie je náhradník alebo ak zanikol mandát starostu obce.
2) Podľa § 181 ods. 5 volebného zákona žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov
samosprávy obcí podľa odseku 3 písm. d) predkladá obec ministerstvu vnútra. Žiadosť sa
predkladá prostredníctvom odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu.
3) Odbor všeobecnej vnútornej správy okresného úradu metodicky usmernení obec pri
vypracúvaní žiadosti o vyhlásenie volieb podľa § 181 ods. 3 písm. d) volebného zákona.
4) Ministerstvo vnútra po formálno-právnom posúdení žiadosti vypracuje návrh na
vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí, ktorý predloží predsedovi Národnej rady
Slovenskej republiky.
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5) Podkladom na vypracovanie a predloženie návrhu na vyhlásenie volieb do orgánov
samosprávy obcí podľa § 181 ods. 3 písm. d) volebného zákona sú iba také doklady,
ktoré jednoznačne preukazujú, že došlo k zániku mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva alebo k zániku mandátu starostu obce podľa príslušných ustanovení zákona
o obecnom zriadení.
6) Ak došlo k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, obec pripojí k žiadosti
o vyhlásenie volieb (opatrenej odtlačkom pečiatky obce a podpisom starostu obce)
uznesenie obecného zastupiteľstva, z ktorého vyplýva, že k zániku mandátu došlo
z niektorého z dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a že na toto
miesto nie je v príslušnom volebnom obvode náhradník.
7) Ak došlo k zániku mandátu starostu obce, obec pripojí k žiadosti o vyhlásenie volieb
(opatrenej odtlačkom pečiatky obce a podpisom zástupcu starostu obce podľa § 13b ods.
1 zákona o obecnom zriadení) uznesenie obecného zastupiteľstva, z ktorého vyplýva, že
k zániku mandátu došlo z niektorého z dôvodov uvedených v § 13a ods. 1 zákona
o obecnom zriadení. Ak došlo k zániku mandátu starostu obce odvolaním na základe
výsledkov miestneho referenda (§ 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení), obec pripojí
k žiadosti o vyhlásenie volieb aj oznámenie o výsledku miestneho referenda.
II.
Postup obce pri organizácii miestneho referenda
1) Postup obce pri organizácii miestneho referenda je upravený v § 11a zákona o obecnom
zriadení.
2) Organizovanie miestneho referenda patrí do výkonu samosprávy obce. Podľa § 4 ods. 5
písm. a) bod 4 zákona o obecnom zriadení obec ustanoví všeobecne záväzným
nariadením obce podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
3) V § 11a ods. l zákona o obecnom zriadení sú ustanovené obligatórne dôvody na
vyhlásenie miestneho referenda.
4) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce.
5) V prípade, že obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum na základe petície
skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov, vyhlási miestne referendum
tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci. Overovanie petície je
upravené v § 11a ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
6) V ostatných prípadoch vyhlási obecné zastupiteľstvo miestne referendum tak, aby sa
uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
7) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na
hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé
zasadnutie.
8)

Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie
o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj
iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho
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referenda obsahuje:
a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda
alebo dátum 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.
9) Komisia pre miestne referendum doručí zápisnicu o výsledku miestneho referenda
obecnému zastupiteľstvu. Podateľňou je obecný úrad.
10)

Zápisnica o výsledkoch miestneho referenda obsahuje najmä:
a) deň konania miestneho referenda,
b) celkový počet obyvateľov obce oprávnených voliť,
c) celkový počet obyvateľov obce oprávnených voliť, ktorí sa zúčastnili hlasovania,
d) počet platných hlasov, počet neplatných hlasov, počet kladných hlasov a počet
záporných hlasov,
e) konštatovanie, ktorý návrh, alebo ktoré návrhy boli prijaté v miestnom referende.

11)

Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov (oprávnených voliť podľa § 163 volebného zákona) a ak bolo
rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho
referenda.

12)

Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia
zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

13)

Obecné zastupiteľstvo by malo výsledky miestneho referenda prerokovať na zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Je vhodné, aby starosta zvolal zasadnutie obecného
zastupiteľstva už vopred - napr. v čase vyhlásenia miestneho referenda - tak, aby sa
uskutočnilo v čase, ktorý umožní vyhlásenie výsledkov do troch dní od doručenia
zápisnice. Do úvahy pritom berie predpokladaný čas doručenia výsledkov, čo je
pravdepodobne deň konania miestneho referenda, prípadne deň nasledujúci po dni
vykonania miestneho referenda.
III.
Záverečné ustanovenia

1) Zrušuje sa usmernenie pre obvodné úrady vo veci jednotného postupu pri aplikácii
§ 48 ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov a § 11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, uverejnené v Operatívnych pokynoch pre obvodné úrady,
čiastka 11 zo 16. septembra 2008 pod číslom 11/XIV/1.
2) Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

Ing. Adrián Jenčo, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

