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Všeobecne záväzného nariadenia obce Klenovec
č. 2/2022
o organizácii miestneho referenda
Obecné zastupiteľstvo v Klenovci v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) , § 4 ods. 2 písm. b) a § 11
ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na tomto VZN č.
2/2022 o organizácii miestneho referenda.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje spôsob vykonania
miestneho referenda v obci Klenovec t. j. vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie
jeho výsledkov.
2. Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý má právo voliť
do orgánov samosprávy obce podľa osobitného predpisu (ďalej len oprávnený volič).
3. Miestne referendum sa koná na základe všeobecného, rovného a priameho volebného
práva tajným hlasovaním.
§2
Vyhlásenie miestneho referenda
1. Miestne referendum vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo v Klenovci uznesením, v súlade
so zákonom o obecnom zriadení ak ide o:
a. zlúčenie obce s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce,
b. odvolanie starostu obce,
c. zmenu označenia obce,
d. ak tak ustanovuje osobitný zákon,
e. obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím
o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
2. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta
obce, poslanec alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, alebo na základe
petície skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.
3. Ak sa má miestne referendum vyhlásiť na základe petície skupiny obyvateľov obce
postupuje sa pri výkone petičného práva podľa zákona o petičnom práve.

4. Návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť
formulované tak, aby bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú
byť navzájom podmienené.
5. Obecné zastupiteľstvo v uznesení o vyhlásení miestneho referenda uvedie:
a. znenie otázky, alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na
rozhodnutie,
b. kto podal podnet na jeho konanie,
c. dátum a čas konania miestneho referenda,
d. zriadenie obecnej komisie a okrskových komisií pre hlasovanie v miestnom
referende,
e. určenie okrskov a miestností pre hlasovanie v miestnom referende,
6. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, obsahuje:
a. dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho
referenda,
b. otázka, resp. otázky, ktoré sa predkladajú obyvateľom obce na rozhodnutie,
c. miesto , dátum a čas konania miestneho referenda,
d. spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
7. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda sa zverejní na úradnej tabuli obce, na
webovej stránke obce a na všetkých komunikačných kanáloch obce do 3 pracovných
dní od jeho vyhlásenia.
§3
Orgány pre miestne referendum
1. Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov zriadi obecné
zastupiteľstvo bezodkladne po jeho vyhlásení orgány pre miestne referendum, ktorými
sú:
a. obecná komisia pre miestne referendum (ďalej len "obecná komisia"),
b. okrsková komisia pre miestne referendum (ďalej len "okrsková komisia") pre
každý okrsok.
2. Členom obecnej alebo okrskovej komisie môže byť len občan s trvalým pobytom v
obci Klenovec, ktorý je spôsobilý na právne úkony a je starší ako 18 rokov.
3. Člen obecnej komisie, okrskovej komisie a zapisovateľ komisie pre referendum sa
ujíma svojej funkcie zložením sľubu do rúk starostu obce tohto znenia:„ Sľubujem na

svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa
pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi “.
4. Obecná komisia a okrsková komisia pre referendum je spôsobilá sa uznášať len vtedy,
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.
§4
Obecná komisia pre miestne referendum
1. Každá politická strana a koalícia, ktorá má zastúpenie v obecnom zastupiteľstve
deleguje najneskôr v termíne určenom obecným zastupiteľstvom do obecnej komisie
jedného člena a jedného náhradníka. V prípade, ak je referendum vyhlásené na základe
petície, petičný výbor deleguje dvoch členov. V zložení obecnej komisie sa prihliada aj
na zastúpenie poslancov bez politickej príslušnosti v obecnom zastupiteľstve.
2. Obecná komisia riadi miestne referendum a musí mať najmenej 5 členov. Ak obecná
komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje
zostávajúcich členov starosta obce.
3. Dátum prvého zasadnutia obecnej komisie stanoví obecné zastupiteľstvo v uznesení.
4. Na prvom zasadnutí obecnej komisie určí žreb z členov predsedu a podpredsedu.
Žrebovanie riadi najstarší člen obecnej komisie.
5. Obecná komisia pre miestne referendum:
a. dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho
referenda,
b. rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c. dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od
okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po
dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby
zistené nedostatky odstránila,
d. zisťuje celkové výsledky miestneho referenda v obci,
e. vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda starostovi
obce,
f. plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia.

6. Členstvo v komisii zaniká na základe písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie
starostovi obce, ale aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr 10 dní pred dňom konania
miestneho referenda.
§5
Okrsková komisia pre miestne referendum
1. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa vytvárajú okrsky na
hlasovanie v miestnom referende.
2. Okrsky a miestnosť na hlasovanie v každom z nich, určí starosta obce v lehote
určenej obecným zastupiteľstvom.
3. Pre vytváranie okrskov platia ustanovenia volebného zákona o volebných okrskoch.
4. Každá politická strana a koalícia, ktorá má zastúpenie v obecnom zastupiteľstve alebo
petičný výbor delegujú najneskôr v termíne určenom obecným zastupiteľstvom do
okrskovej komisie jedného člena a jedného náhradníka. V prípade, ak je referendum
vyhlásené na základe petície, petičný výbor deleguje dvoch členov. V zložení okrskovej
komisie sa prihliada aj na zastúpenie poslancov bez politickej príslušnosti v obecnom
zastupiteľstve.
5. Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov Ak okrsková komisia nie je v tomto
počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov
komisie starosta obce.
6. Prvé zasadnutia okrskových komisií zvolá starosta obce v lehote do 5 dní odo dňa
konania prvého zasadnutia obecnej komisie.
7. Na prvom zasadnutí určí žreb z členov okrskovej komisie jej predsedu a podpredsedu.
Žrebovanie riadi najstarší člen okrskovej komisie.
8. 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 v okrsku obecnej
komisii pre miestne referendum,
d. plní ďalšie úlohy podľa tohto nariadenia a úlohy, ktoré jej uloží obecná komisia pre
miestne referendum.

9. Členstvo v komisii zaniká na základe písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie
starostovi obce, ale aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr 10 dní pred dňom konania
miestneho referenda.
§6
Zapisovateľ obecnej a okrskovej komisie pre miestne referendum
1. Zapisovateľa, ktorý nie je jej členom komisie, menuje starosta obce spravidla zo
zamestnancov obecného úradu. Zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti
súvisiace s prípravou a priebehom rokovania obecnej a okrskovej komisie a zároveň
plní funkciu odborného poradcu.
§7
Volebné okrsky
1. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa vytvárajú okrsky na
hlasovanie v miestnom referende.
2. Okrsky a miestnosť na hlasovanie v každom z nich, určí starosta obce v lehote
určenej obecným zastupiteľstvom.
3. Pre vytváranie okrskov platia ustanovenia volebného zákona o volebných okrskoch
§8
Osoby oprávnené hlasovať
1. Hlasovania v miestnom referende sa môžu zúčastniť obyvatelia obce Klenovec,
ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕšili
18 rokov veku.
2. Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné
ustanovenie zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších právnych predpisov.
§9
Informovanie oprávnených obyvateľov obce
1. Obec najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda doručí do každej
domácnosti oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie:
a. dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho
referenda,

b. otázku, resp. otázky, ktoré sa oprávneným voličom predkladajú na rozhodnutie,
c. miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, okrsok a miesto, kde môže
oprávnený volič hlasovať,
d. spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
2. Obec v oznámení upozorní občanov na povinnosť preukázať sa pri hlasovaní
v miestnom referende preukazom totožnosti .
3. Oznámenie obec zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v
obci obvyklým, a tiež na internetovej stránke obce.
§ 10
Zoznamy voličov
1. Zoznamy oprávnených voličov obce na hlasovanie v referende (ďalej len zoznam)
v jednotlivých okrskoch vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov.
2. O vyhotovení zoznamov platia primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí o zoznamoch oprávnených voličov.
3. Obec odovzdá zoznamy okrskovým komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím
hlasovania.
4. Do zoznamu oprávnených voličov okrsková komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa
obce:
a. na základe rozhodnutia súdu,
b. ktorý sa preukáže platným preukazom totožnosti, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré
patrí do okrsku.
5. Členovia komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
spracúvajú.
§ 11
Hlasovací lístok
1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:
a. deň konania hlasovania,
b. konkrétne a zrozumiteľné znenie otázky označenej poradovým číslom a uvedená
odpoveď s vytlačeným slovom "áno" a slovom "nie",
c. poučenie o spôsobe hlasovania.
2. Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok pečiatky obce.

3. Obec zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr dve hodiny pred
začatím hlasovania všetkým okrskovým komisiám.
4. Oprávnený volič obce dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň
konania hlasovania.
§ 12
Vybavenie volebných miestností
1. Na budove, v ktorej je miestnosť na hlasovanie, bude vyvesená štátna vlajka
Slovenskej republiky a umiestnený nápis: „Miestnosť na hlasovanie v miestnom
referende“ a číslo volebného okrsku.
2. Vo volebnej miestnosti sa umiestňuje z čelného pohľadu vľavo štátna zástava a
vpravo štátny znak Slovenskej republiky.
3. Vo volebnej miestnosti musí byť volebná schránka, prenosná volebná schránka,
schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov,
zoznam voličov a čisté tlačivá zoznamu voličov na dopísanie voličov, dostatočný
počet hlasovacích lístkov s odtlačkom úradnej pečiatky obce a dostatočný počet tlačív
zápisnice okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
4. Vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti musia byť
vystavené hlasovacie lístky s označením „vzor“ a informácia pre voliča o spôsobe
hlasovania.
5. Volebná miestnosť musí byť vybavená osobitnými priestormi na úpravu hlasovacích
lístkov (zástenami) a písacími potrebami na úpravu hlasovacích lístkov.
6. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečí obec.
7. Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej komisie, počas
jeho neprítomnosti jeho podpredseda.
§ 13
Hlasovanie
1. Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej komisie za prítomnosti členov
komisie, či sa vo volebnej miestnosti nachádza volebná schránka, prenosná volebná
schránka a schránka na odloženie nesprávne upravených hlasovacích lístkov prázdne a
zapečatí ich. Následne predseda okrskovej komisie vyhlási hlasovanie za začaté.
2. Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti, hlasuje osobne a
zastúpenie nie je prípustné. Volič svoju totožnosť po príchode do volebnej miestnosti

preukazuje občianskym preukazom. Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo
voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Prevzatie hlasovacieho
lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom, ale ak tak
urobiť nemôže, predseda okrskovej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname
voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa
mu neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.
3. Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov, okrsková komisia hlasovanie neumožní.
4. Volič v osobitnom priestore upraví hlasovací lístok tak, že zakrúžkuje odpoveď „áno“
alebo odpoveď „nie“. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov vkladá obálku s hlasovacím lístkom pred okrskovou komisiou do
volebnej schránky.
5. Na požiadanie voliča mu okrsková komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací
lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok po jeho znehodnotení vloží do schránky
na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.
6. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo
prostredníctvom inej osoby obec v deň konania volieb okrskovú komisiu o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená. V takomto prípade okrsková komisia vyšle k
voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami,
a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.
Vyslaní členovia okrskovej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.
Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov ihneď po
návrate členov komisie vyslaných s prenosnou schránkou do volebnej miestnosti.
7. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky,
môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky vložila iná osoba, nie však člen
okrskovej komisie.
8. Volič je povinný odložiť nepoužitý hlasovací lístok alebo nesprávne upravený hlasovací
lístok do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov; ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužitý hlasovací lístok
alebo nesprávne upravený hlasovací lístok pred členmi okrskovej komisie znehodnotí.

§ 14
Sčítanie hlasov
1. Po ukončení hlasovania okrsková komisia otvorí schránku na hlasovacie lístky, a 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 pre jednotlivé otázky.
2. Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie.
Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
3. V zápisnici okrsková komisia uvedie:
a. čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b. počet voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c. počet voličov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d. počet odovzdaných hlasovacích lístkov v okrsku,
e. počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v
okrsku,
f. počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov
podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v okrsku.
4. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov obce.
5. Výsledok miestneho referenda je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina
platných hlasov účastníkov miestneho referenda.
6. Oprávnený volič hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, ktorý upraví spôsobom
uvedeným na hlasovacom lístku.
7. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý, poškodený, alebo ak je vyplnený
odlišným spôsobom ako je stanovený na hlasovacom lístku.
8. O platnosti hlasovania a hlasovacieho lístku rozhoduje s konečnou platnosťou
okrsková komisia.
9. K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli
podané a uzneseniach, ktoré k nim prijala.
10. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda
okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá predsedovi obecnej komisie
pre referendum.

11. Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, zoznamy voličov oprávnených
na hlasovanie, druhý exemplár zápisnice, nepoužité hlasovacie lístky a odovzdá ich
spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní protokolárne do úschovy obecnému úradu.
§ 15
Zápisnica obecnej komisie pre miestne referendum
1. Obecná komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje
výsledky miestneho referenda v obci.
2. Obecná komisia na základe podkladov zo zápisníc okrskových komisií vyhotoví v
dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda (ďalej len
„zápisnica“) v obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie.
Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
3. V zápisnici obecná komisia uvedie:
a. celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o
výsledku hlasovania,
b. celkový počet voličov obce zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,
c. celkový počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e. celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet
odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f. počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov
podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku.
4. V zápisnici obecná komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli podané,
a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri
príprave a priebehu hlasovania.
5. Po podpísaní obidvoch rovnopisov zápisnice odovzdá predseda komisie jeden rovnopis
zápisnice bez zbytočného odkladu starostovi obce. Dokumentáciu o činnosti komisie, t.
j. výsledky referenda, hlasovacie lístky a ostatné materiály odovzdá jej predseda
protokolárne do úschovy obecnému úradu.
6. Obecná komisia pre miestne referendum bez zbytočného odkladu po odovzdaní
zápisnice starostovi obce a spoločne zabezpečia zverejnenie výsledkov hlasovania v
obci.

§ 16
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda
1. Obecná komisia pre miestne referendum v spolupráci so starostom obce bezodkladne
zverejní výsledky miestneho referenda na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce,
v miestnom rozhlase a všetkých komunikačných prostriedkoch obce s uvedením:
a. dňa konania miestneho referenda,
b. celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na miestnom referende,
c. počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov
podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v obci,
d. výsledok, ktorý z hlasovania vyplynul.
§ 17
Obmedzenia súvisiace s konaním referenda
1. Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch
hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
2. Počas konania miestneho referenda je zakázané presviedčať voličov o určitom
spôsobe hlasovania v sídlach okrskových komisií a v ich bezprostrednom okolí.
§ 18
Nároky členov volebných komisií
1. Členovia obecnej komisie, členovia okrskovej komisie, zapisovatelia komisie majú za
deň konania miestneho referenda nárok na odmenu. Odmenu členovi komisie a
zapisovateľovi vyplatí obec do 30 dní od skončenia činnosti komisie.
2. Výška odmeny za výkon funkcie člena obecnej a okrskovej komisie pre miestne
referendum, zapisovateľovi komisie pre miestne referendum na deň konania
miestneho referenda sa ustanovuje ako násobok sumy, ktorá pripadá na jeden
pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa miestne
referendum koná.
§19
Ostatné ustanovenia
1. Starosta obce vydá na vykonanie miestneho referenda podrobné pokyny.

2. Miestnosti na hlasovanie a ostatné materiálne vybavenie okrskových miestností na
vykonanie miestneho referenda zabezpečí obecný úrad.
3. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákona č. 85/1990 o petičnom práve v
znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzných
nariadení obce.
4. Metodický pokyn na prípravu a zabezpečenie miestneho referenda, spracovanie
výsledkov hlasovania v miestnom referende a vzory tlačív budú primerane použité
podľa metodického pokynu vydaného Ministerstvom vnútra SR a Štatistickým úradom
SR pri organizovaní referenda v Slovenskej republike.
§ 20
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Klenovec uznesením č. 364/2022 zo dňa 12.5.2022.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
vyhlásenia t.j. 28.5.2022
V Klenovci dňa 20. 4. 2022

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

