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Dôvodová správa

Všeobecná časť:

Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je upraviť vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda. Podľa čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky sa územná samospráva okrem zhromaždení obyvateľov obce a orgánov obce uskutočňuje aj miestnym referendom. Podľa § 3 ods. 2 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa obyvateľ obce zúčastňuje na samospráve obce a má pravo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum). Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona samosprávu obce vykonávajú obyvatelia miestnym referendom. 
Zákonná úprava miestneho referenda je obsiahnutá v § 11a zákona, ktorý v odseku 9 stanovuje, že podrobnosti o organizácií miestneho referenda ustanoví obec nariadením. 
Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda tak, aby  obyvatelia obce mohli reálne uplatňovať túto formu výkonu samosprávy a efektívne sa zúčastňovať na správe vecí verejných v obci.

Osobitná časť:

K prvej časti 
Vymedzuje sa predmet úpravy a oprávnenie hlasovať v miestnom referende, vyplývajúce zo zákona.

K druhej časti
Vymedzujú sa dôvody a spôsob vyhlásenia miestneho referenda. Dôvody vyhlásenia referenda vyplývajú priamo zo zákona. Zákon stanovuje, že zastupiteľstvo vyhlási referendum, ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov. Nariadenie stanovuje, že zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj návrhom na vyhlásenie miestneho referenda, ak to v petícii navrhne menej ako 30 % oprávnených voličov, minimálne však 10 % oprávnených voličov. V takomto prípade zastupiteľstvo zo zákona nemá povinnosť miestne referendum vyhlásiť, podľa tohto nariadenia má však povinnosť posúdiť a prerokovať aj takúto petíciu, ako aj možnosť na jej základe referendum vyhlásiť.
Nariadenie upravuje podrobnosti predkladania petície za vyhlásenie miestneho referenda. Zástupcovi petície (osoba určená v petícii na styk so zastupiteľstvom) alebo inému poverenému členovi petičného výboru priznáva právo byť prítomný pri overovaní petície.
Nariadenie upravuje náležitosti, ktoré majú byť povinnou súčasťou uznesenia zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda. Podľa zákona je referendum platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Nariadenie umožňuje zastupiteľstvu v uznesení o vyhlásení referenda rozhodnúť o tom, že výsledky miestneho referenda budú platné a záväzné bez ohľadu na počet oprávnených voličov, ktorí sa ho zúčastnia (miestne referendum so záväzným odporúčaním). Zastupiteľstvo sa vyhlásením miestneho referenda za miestne referendum so záväzným odporúčaním dobrovoľne zaviaže, že bude výsledky vôle obyvateľov obce vyjadrené v referende rešpektovať bez ohľadu na to, či sa ho zúčastní zákonom stanovené kvórum. Táto úprava predstavuje rozšírenie možností obyvateľov obce podieľať sa na správe vecí verejných v obci priamo.
Navrhuje sa, aby petíciou bolo možné navrhnúť aj vyhlásenie miestneho referenda za miestne referendum so záväzným odporúčaním. Rozhodnutie o tomto návrhu sa však ponecháva v rukách zastupiteľstva. Nariadenie stanovuje, že zástupca petície a členovia petičného výboru majú právo vystúpiť na zastupiteľstve v rozprave k prerokovaniu petície. Stanovujú sa  lehoty pre vyhlásenie zastupiteľstva

K tretej časti
Upravujú sa podrobnosti o príprave miestneho referenda, týkajúce sa vytvárania okrskov pre hlasovanie a zoznamov oprávnených voličov. Stanovuje  sa, že za organizačné zabezpečenie miestneho referenda zodpovedá obecný úrad.
Vo vzťahu k informovaniu oprávnených voličov sa okrem informácií o konaní miestneho referenda upravujú aj podmienky vedenia kampane pred referendom na plochách, ktoré obec vyhradila pre umiestňovanie plagátov, a v obecných médiách (miestny rozhlas, obecné noviny, obecná televízia, médium poskytujúce samospráve mediálny priestor, internetová stránka obce). Stanovuje sa, že v období pred konaním miestneho referenda má byť mediálny priestor venovaný referendu, na ktorý má dosah samospráva, rozdelený na dve polovice. Jedna polovica má byť určená na prezentáciu názorov politických strán zastúpených v zastupiteľstve a nezávislých poslancov, druhá na prezentáciu názorov obyvateľov obce. Rozdelenie prvej polovice musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých poslancov. Rozdelenie druhej polovice má byť rovnomerné medzi zástancov kladnej a zápornej odpovede na položenú referendovú otázku. 

K štvrtej časti
Upravuje sa spôsob vytvárania, činnosť a úlohy referendových komisií. Referendové komisie majú existovať na úrovni obce a na úrovni okrskov. Ich členov budú delegovať starosta, politické strany zastúpené v zastupiteľstve, nezávislí poslanci zastupiteľstva a petičný výbor, ak sa miestne referendum koná na základe petície. V prípade, že zastupiteľstvo nerozhodne o vytvorení okrskov, bude v nariadení vymedzené úlohy okrskových referendových komisií plniť obecná referendová komisia.

K piatej časti
Upravuje sa priebeh hlasovania, najmä podoba hlasovacích lístkov a spôsob hlasovania v referendovej miestnosti. Stanovuje sa, že v referendovej miestnosti majú právo byť prítomní počas hlasovania a sčítavania hlasov pozorovatelia. Právo navrhnúť pozorovateľov sa priznáva najmenej 5 percentám obyvateľov obce formou petície, najmenej jednej pätine poslancov zastupiteľstva a občianskemu združeniu, ktoré vyvíja činnosť na území obce.

K šiestej časti
Upravuje sa spôsob sčítavania hlasov a podrobnosti o obsahu zápisnice okrskovej a obecnej referendovej komisie, ako aj vyhlásenie výsledkov miestneho referenda zastupiteľstvom. Výsledky miestneho referenda sú v zmysle zákona platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Výnimkou je referendum so záväzným odporúčaním, pri ktorom sa nevyžaduje nadpolovičná účasť oprávnených voličov, ale iba rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Jeho záväznosť vyplýva z rozhodnutia zastupiteľstva pri vyhlasovaní miestneho referenda, že jeho výsledky budú záväzné bez ohľadu na účasť.

K siedmej časti
Stanovuje sa, že výdavky súvisiace s referendom sa hradia z rozpočtu obce. Upravujú sa nároky členov referendových komisií.
Stanovuje sa účinnosť nariadenia.



