Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Miklušovce dňa: 11.01.2022

Obec Miklušovce na základe ustanovenia článku 67 ods. 1 a článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, § 4 ods. 5 písm. a) bod 4, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
o organizácii miestneho referenda v obci Miklušovce
PRVÁ ČASŤ
VYHLÁSENIE MIESTNEHO REFERENDA
Článok 1
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť v súlade
s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení podrobnosti o organizácii miestneho referenda
v obci Miklušovce.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum v súlade s ustanovením § 11a zákona
o obecnom zriadení.
3. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa zriaďuje v obci Miklušovce
jeden okrsok.
4. Hlasovanie v rámci miestneho referenda sa uskutoční v sobotu v čase od 7:00 do 22:00 hod.,
v priestoroch, ktoré určí starosta obce.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍPRAVA MIESTNEHO REFERENDA
Článok 2
Zriadenie komisie pre miestne referendum
1. V nadväznosti na ustanovenia § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
prepisov zriadi obecné zastupiteľstvo, bezodkladne po jeho vyhlásení, orgán pre miestne
referendum - obecnú komisiu (ďalej len „obecná komisia“), ktorej úlohou je organizácia
predmetného miestneho referenda a zisťovanie výsledkov miestneho referenda.
2. Členom obecnej komisie môže byť len občan obce, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a je spôsobilý
na právne úkony.
3. Obecná komisia pre miestne referendum 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.

Článok 3
Obecná komisia
1. Členov obecnej komisie menuje obecné zastupiteľstvo. Obecná komisia musí mať najmenej
5 členov a najmenej 2 náhradníkov.
2. Dátum prvého zasadnutia obecnej komisie učí obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením
§ 11a ods.6 zákona o obecnom zriadení.

