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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszedahely Város Képviselő-testülete
sa uznieslo
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
.........../2020 zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania
miestneho referenda mesta Dunajská Streda mesta predloženom
rozsahu.
Dunaszerdahely Város 2020/.... sz. (2020. február 25.) a helyi
népszavazásról szóló általános érvényű rendeletéről az
előterjesztett terjedelemben.

Február 2020
2020. február

Dôvodová správa
Podľa čl. 67 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky spôsob vykonania miestneho referenda má
ustanoviť zákon. Legislatívnym vykonaním tohto ústavného splnomocnenia sú ustanovenia §
11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Podľa § 11a ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Podľa § 11a ods. 4 zákona, obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred
rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
V tomto prípade neuvádza, v akej veci by mohlo obecné zastupiteľstvo vyhlásiť miestne
referendum. Hovorí len o dôležitých veciach samosprávy obce. Predmetom miestneho
hlasovania preto nesmú byť veci prenesenej štátnej správy. Zákonodarca tak záväzným
spôsobom vyjadril len to, za akým účelom by sa malo miestne referendum organizovať.
Slová „v ďalších dôležitých veciach samosprávy“ treba interpretovať tak, že to budú veci, o
ktorých obec rozhoduje samostatne v rozsahu vymedzenom v § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
Znenie otázky v miestnom referende musí vždy rešpektovať obmedzenia právneho charakteru
vyplývajúce buď zo zákona SNR č. 369/1990 Zb., alebo z osobitného zákona.
Podľa § 11a ods. 5 zákona, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1
písm. a), b), d) a e) a odseku 4 citovaného zákona tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od
schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
Podľa § 11a ods. 6 zákona, po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne
zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé
zasadnutie.
Podľa § 11a ods. 7 zákona, 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 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.
Podľa § 11a ods. 8 zákona, 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. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do
troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce.

Podľa § 13a ods. 3 zákona, obecné zastupiteľstvo:
a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30 %
oprávnených voličov,
b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť
starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
Miestne referendum sa nesmie uskutočniť:
- ak nie sú splnené zákonné predpoklady vyžadované zákonom alebo
- ak je hlasovanie obyvateľov obce o konkrétnej veci zákonom vylúčené.
Ak možnosť hlasovania obyvateľov obce o konkrétnej veci nie je výslovne vylúčená konkrétnym
ustanovením zákona, uplatní sa všeobecné pravidlo, že v miestnom referende nemožno hlasovať
o otázkach, ktorých výkon by sa dotkol ústavnoprávnych limitov výkonu verejnej moci. Z tohto
dôvodu miestnym referendom nesmie prísť k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných
aktov Európskej únie, k popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv,
k zasahovaniu do nezávislosti súdu, k ohrozeniu územnej celistvosti atď.
Predkladaný návrh prerokovala:







Komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť
Komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča ho schváliť
Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť
Komisia MsZ pre mládež a šport a odporúča ho schváliť
Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť
Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva a odporúča ho schváliť

