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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves podľa § 9 ods. 2 zákona 

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, čl. 26 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

a. vyhlasuje  

Referendum Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, v ktorom obyvatelia mestskej 

časti Bratislava –Karlova Ves rozhodnú o nasledujúcich otázkach: 

1. Súhlasíte so súčasným spôsobom parkovania na území mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves ? 

2. Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu 

počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves? 

3. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves? 

4. Súhlasíte s obmedzením používania zábavnej pyrotechniky na území mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves?  

 

b. zriaďuje  

1.Miestnu komisiu v zložení 

Členovia komisie 1............................................. 

   2............................................. 

   3............................................. 

   4............................................. 

   5............................................. 

   6............................................. 

   7............................................. 

   8............................................. 

   9............................................. 

 

Náhradníci   1............................................. 

   2............................................. 

   3............................................. 

   4............................................. 

   5............................................. 

   6............................................. 



   7............................................. 

   8.............................................. 

   9.............................................. 

 

2. Zapisovateľov okrskových volebných komisií 

 

c. Určuje 

a. deň konania referenda na 5. 3.2016, 

b. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 15. 2. 2016 

c. lehoty na prvé zasadanie miestnej komisie do 15. 2.2016, 

d. lehotu na delegovanie členov do okrskových komisií 17. 2.2016  

e. lehotu na utvorenie okrskových komisií do 18. 2.2016 

f. lehotu na prvé zasadanie okrskových komisií do 25. 2.2016, 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 

 

 

 

Podľa zákona o obecnom zriadení
1
 sa samospráva obce vykonáva troma spôsobmi: 

a) orgánmi obce,  

b) miestnym referendom,  

c) zhromaždením obyvateľov obce. 

Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov obce, ktorým sa uplatňuje priamy výkon 

samosprávy spoločenstvom obyvateľov. 

„Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum mestskej časti o ďalších dôležitých 

veciach týkajúcich sa postavenia alebo rozvoja mestskej časti alebo života obyvateľov 

mestskej časti“
2
. 

 Pri formulácii otázok je potrebné zohľadniť, že sú možné len dve formy odpovede - 

áno alebo nie. V otázke sa musí vychádzať z určitého zjednodušenia spoločenskej a právnej 

                                                 
1
 Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

2
 Par. 9 ods. 2 č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  

 

 



reality, otázka občas nemusí obsiahnuť náročnosť danej problematiky. Referendum sa nemôže 

konať o  otázkach prenesených kompetencií štátnej správy ani v otázke volieb.  

 Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum pred prijatím zásadného 

rozhodnutia s cieľom zistiť názor občanov.  Je výhradnou kompetenciou zastupiteľstva, akú 

otázku zo svojej rozhodovacej právomoci ponechá na hlasovanie obyvateľov mestskej časti. 

 Obyvateľov Mestskej časti Bratislava Karlova Ves rozdeľujú viaceré problémy, 

ktorých riešenie je v kompetencii miestnej samosprávy. Jednou z hlavných tém je 

problematika parkovania. Nakoľko odozvy obyvateľov mestskej časti  sú výrazné a rozporné, 

rozhodlo sa miestne zastupiteľstvo spolu so starostkou nájsť správne riešenie pri prijímaní 

parkovacej politiky. Organizácia verejných diskusií ukázala, že táto téma je polarizujúca a že 

je žiadúce získať čo najreprezentatívnejší názor obyvateľov Karlovej Vsi.  

 Referendum poskytuje možnosť každému obyvateľovi, ktorý sa chce vyjadriť rovnaké 

podmienky. Aj v prípade, že sa ho zúčastní menej ako 50% oprávnených voličov, bude jeho 

výsledok významným podkladom pre rozhodovanie zastupiteľstva. Preto sa miestne 

zastupiteľstvo rozhodlo pred prijatím zásadného rozhodnutia komunikovať so širokou 

verejnosťou záujem zistiť názor občanov mestskej časti na tieto otázky: 

1. Súhlasíte so súčasným spôsobom parkovania na území mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves ? 

2. Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému 

zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves? 

3. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves? 

4. Súhlasíte s obmedzením používania zábavnej pyrotechniky na území mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves?  

 

Procesná stránka referenda: 

 

Základnými podmienkami, ktoré musia byť pri vyhlásení miestneho referenda dodržané je, že 

návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na 

ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú byť navzájom 

podmienené. Ak je predmet referenda obsiahlejší a návrhy predložené v referende potrebujú 

vysvetlenie, uvádza sa to v prílohe návrhu; príloha je súčasťou uznesenia miestneho 

zastupiteľstva o vyhlásení referenda. 

 

V uznesení o vyhlásení referenda sa ďalej uvádza  

a) deň konania referenda, 

b) lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 



c) zriadenie komisie pre referendum mestskej časti (ďalej len „miestna komisia“) a určenie 

lehoty  

na jej prvé zasadanie, 

d) lehota na utvorenie okrskových komisií pre referendum (ďalej len „okrsková komisia“),  

delegovanie členov do okrskových komisií a na ich prvé zasadanie, 

e) rozhodnutie o zriadení zapisovateľov okrskových volebných komisií. 

Uznesenie o vyhlásení referenda sa uverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom 

sídle mestskej časti do troch pracovných dní od jeho vyhlásenia.  

 

Organizačné náležitosti usporiadania upravuje rámcovo zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a podrobne VZN o miestnom referende. V súlade s § 4 tohto VZN je potrebné 

v uznesení o vyhlásení referenda zriadiť miestnu volebnú komisiu, zriadiť (alebo rozhodnúť 

o nezriadení) zapisovateľov okrskových komisií a určiť lehoty a na určenie volebných 

miestností, na vytvorenie volebných komisií a ich prvé stretnutie.  

 

 Termín uskutočnenia referenda sa v záujme maximalizácie jeho úspešnosti navrhuje 

na termín volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (5. 3. 2016). Podľa údajov o účasti 

v rôznych voľbách uskutočňovaných na území Slovenskej republiky len parlamentné voľby 

a prezidentské privedú do volebných miestností viac ako 50% občanov. Volebná účasť pri 

posledných parlamentných voľbách v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa pohybovala 

na úrovni 64%
3
. Preto je spojenie miestneho referenda s voľbami do národnej rady jedinečnou 

a na dlhý čas neopakovateľnou možnosťou na to, aby bolo prvé miestne referendum na území 

mestskej časti úspešné. Aj preto sú navrhované lehoty o niečo kratšie ako v prípade lehôt 

určených pre parlamentné voľby – domnievame sa však, z technického hľadiska by to nemalo 

ohroziť prípravu ani priebeh samotného referenda, rovnako ako parlamentných volieb.  

 

Podľa § 5 ods. 4 a 5 VZN ak sa počas dňa konania referenda konajú iné voľby upravené 

v osobitnom predpise (zákon č. 180/2014 Z. z.), mestská časť určí volebné okrsky a označia 

rovnakým spôsobom ako volebné okrsky pre účely výkonu hlasovacieho práva v iných 

voľbách. Zároveň volebná miestnosť sa určí na tom istom mieste, na ktorom sa určí volebná 

miestnosť pre účely výkonu hlasovacieho práva v iných voľbách (spravidla v rovnakej 

budove). Ak postup podľa predchádzajúcej vety nie je možný zo zjavne vážnych technicko-

prevádzkových dôvodov, volebná miestnosť sa určí v blízkosti volebnej miestnosti, ktorá bola 

určená pre účely výkonu hlasovacieho práva v iných voľbách (spravidla v susednej budove).  

Toto ustanovenie má minimalizovať „námahu“ občana, má umožniť ( a zároveň podnietiť) 

občanov, aby sa referenda zúčastnili v čo najväčšom počte. 

 

Rámcové náklady na organizáciu referenda sú odhadované na sumu do 10 tis. Eur. 

                                                 
3
 http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/sr/tab2okr.jsp@lang=sk.htm 
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