
- schválené MsZ v Trenčíne dňa 01.07.2010 uznesením č. 640, účinnosť: 17.07.2010 
 
 
Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa  § 6 ods. 1 a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov     

 
v y d á v a 

 
VZN č. 6/2010, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 
o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín 

(miestne referendum) 

       

VZN č. 2/2009 o hlasovaní obyvateľov  mesta Trenčín (miestne referendum)  sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Názov všeobecne záväzného nariadenia znie: „o miestnom referende“. 
 
2.V článku 1 ods. 1 znie: 
„1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje spôsob vykonania 
miestneho referenda podľa § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.“ 
 
3. Článok 2  znie:  

Článok 2 
Vyhlásenie miestneho referenda  

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) vyhlási miestne 
referendum, ak ide o: 

a) zlúčenie mesta, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta, 

 b) odvolanie primátora mesta Trenčín (§ 13a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, 

 c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov (§ 2 ods. 1 a 2 
zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). 

2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 
písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Mestské  zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 
dôležitých veciach samosprávy mesta. 1)  

4. Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením. Mestské  zastupiteľstvo 
vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 3 tak, aby sa 
uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. 

 



5. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje  najmä: 
a) čoho sa miestne referendum týka a kto dal podnet na jeho konanie, deň prijatia 

uznesenia mestského zastupiteľstva a jeho číslo, prípadne deň prijatia petície 
obyvateľov, 

b) presné znenie otázky alebo viacerých otázok. Otázka alebo otázky predložené na 
miestne referendum musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne 
odpovedať "áno" alebo "nie". Otázky nesmú byť navzájom podmienené. V prípade, že 
predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázka predložená na referendum 
potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky; príloha je súčasťou 
oznámenia referenda podľa odseku 7 tohto článku. 

c) deň konania miestneho referenda, hodina začiatku a ukončenia miestneho referenda, 
d) zriadenie orgánov na hlasovanie a sčítavanie hlasov – mestská komisia pre miestne 

referendum a okrskové komisie pre miestne referendum 
e) lehoty na vytvorenie volebných okrskov,  lehoty na prvé zasadnutie orgánov pre 

miestne referendum a ďalšie organizačné záležitosti súvisiace s prípravou miestneho 
hlasovania (napr. lehotu počas ktorej oznamujú politické strany a hnutia, príp. petičný 
výbor primátorovi mesta návrhy za členov, a náhradníkov do orgánov pre miestne 
referendum). 

6. Mestské zastupiteľstvo určí dátum a hodinu začiatku a ukončenia referenda, môže tiež 
určiť, že hlasovanie sa koná v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. Miestne referendum sa 
však spravidla koná len v jeden deň, obvykle v sobotu od 7,00 hodiny do 20,00 hodiny.  

7.  O vyhlásení miestneho referenda je potrebné  občanov mesta  informovať. Mesto  
najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému 
voličovi 2) oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum 
schválenia uznesenia mestského  zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo 
doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na 
rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy 
hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli mesta, ako aj 
spôsobom v mieste  obvyklým. 

8. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda (s výnimkou miestneho referenda konaného na 
základe petície skupiny obyvateľov mesta) môže podať primátor mesta alebo poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  

9. Ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície skupiny obyvateľov mesta podľa 
§11a ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov návrh musí podať primátor mesta do 30 dní od doručenia petície, ktorá spĺňa 
podmienky podľa osobitného zákona 3). Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené 
osobitným zákonom 3), mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa 
uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.  

1)        § 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
2) § 2 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 
3)    zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.; § 11a ods. 3 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 



10. Nie je prípustné vyzývať na podporu petície za vyhlásenie referenda a žiadať o podpis 
petície v budovách štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy v rámci výkonu 
štátnej správy v pracovnom čase a v priestoroch ozbrojených zborov. V zdravotníckych 
zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a na pracoviskách možno vyzývať na 
podporu petície a žiadať o podpis iba vo vyhradenom priestore a v určenom čase. Tieto 
ustanovenia platia rovnako aj na výzvu, aby občania petíciu nepodporili.“ 

4. V článku 7 ods. 3 znie:  

„3. Mesto  najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému 
oprávnenému voličovi 2) oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie 
dátum schválenia uznesenia mestského  zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda 
alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na 
rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy 
hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli mesta, ako aj 
spôsobom v mieste  obvyklým.“ 

 
5. V článku 11 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: 
„3. VZN  č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta 

Trenčín (miestne referendum) bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
01.07.2010 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta.“ 

 
 
 
   

Ing. Branislav Celler v.r. 
        primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


