
  

O B E C    B E R N O L Á K O V O 
O b e c n ý  ú r a d ,  H l a v n á  1 1 1 ,  9 0 0  2 7  B e r n o l á k o v o  

 

 

N Á V R H 

 
Obec Bernolákovo (ďalej len „obec“) v súlade s čl. 67 ods. 1 a čl. 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a v súlade s § 3 ods. 2 písm. c), § 6, § 11 ods. 4 písm. f) a § 11b zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto (ďalej len 

„nariadenie“). 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 
 o zhromaždeniach obyvateľov obce 

č. .../2019 
 

Článok 1 

 

Účel  

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je posilnenie účasti obyvateľov1 

oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce na jej samospráve prostredníctvom 

inštitútu zhromaždenia obyvateľov obce (ďalej len „zhromaždenie“).   

 

Článok 2 

 

Základné ustanovenia 

1. Toto nariadenie upravuje zvolanie, prípravu, priebeh zhromaždenia, a postup po jeho 

skončení v obci. 

2. Zhromaždenia sú verejné. Každý má právo zúčastniť sa na zhromaždení a  vyjadriť 

na ňom svoj názor. Hlasovacie právo na zhromaždení majú len obyvatelia obce. 

3. Na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávy obce môže obecné zastupiteľstvo 

obce (ďalej len „zastupiteľstvo“), alebo starosta obce (ďalej len „starosta“) zvolať 

zhromaždenie. 

4. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie, ak o to požiada aspoň tretina poslancov 

zastupiteľstva 

5. Starosta zvolá zhromaždenie 

 
1 § 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
2 zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 

 



 
 

a) ak o to požiada aspoň 300 obyvateľov formou petície2 v prípade záležitosti 

týkajúcej sa celej obce 

b) ak o to požiadajú obyvatelia časti obce formou petície v pomernom počte 

zodpovedajúcemu pomeru počtu uvedenému v bode a) k celkovému počtu 

obyvateľov obce, minimálne však 30 obyvateľov.  

 

  

Článok 3 

 

Petícia za zvolanie zhromaždenia  

1. Na petícii obyvateľov za zvolanie zhromaždenia (ďalej len „petícia“) musí byť 

uvedené najmä: 

a) navrhovaný predmet zhromaždenia, v prípade zhromaždenia obyvateľov časti 

obce aj vymedzenie časti obce 

b) osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, určená na komunikáciu so starostom (ďalej 

len „zástupca petície“),  

c) členovia petičného výboru, ak je petičný výbor vytvorený, 

2. V petícii obyvateľov je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje 

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis.  

3. Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.  

4. Petícia obyvateľov sa odovzdáva obci. Obec vystaví zástupcovi petície potvrdenie 

o odovzdaní petície, o počte petičných hárkov a o počte podpisov na nich. 

 

 

Článok 4 

 

Zvolanie zhromaždenia 

1. Zastupiteľstvo prerokuje návrh na zvolanie zhromaždenia na najbližšom zasadnutí po 

doručení žiadosti poslancov zastupiteľstva, Zhromaždenie zvoláva zastupiteľstvo 

uznesením o zvolaní zhromaždenia, v ktorom určí 

a) dátum a čas konania zhromaždenia, 

b) miesto konania zhromaždenia, 

c) predmet zhromaždenia,  

d) poslanca obecného zastupiteľstva za overovateľa zápisnice z rokovania 

zhromaždenia, príp. jeho náhradníka. 

2. Zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo nie skôr ako tri dni odo 

dňa platnosti uznesenia o jeho zvolaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia 

uznesenia o jeho zvolaní, ak žiadosť, neobsahuje iný termín. 

3. V prípade petície starosta postupuje primerane podľa bodov 1. a 2. 

4. Zvolanie zhromaždenia sa oznamuje uverejnením uznesenia o zvolaní zhromaždenia 

na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce, a to bezodkladne, najneskôr do 2 dní 



 
 

odo dňa nadobudnutia jeho platnosti. Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť obce 

oznámiť zvolanie zhromaždenia aj ďalšími spôsobmi v mieste obvyklými.  

 

 

Článok 5 

 

Príprava zhromaždenia 

1. Za organizačné zabezpečenie zhromaždenia zodpovedá obec. Starosta určí osobu, 

ktorá bude zodpovedná najmä za organizačno-technické zabezpečenie prípravy 

a priebehu zhromaždenia, jeho propagáciu a informovanie obyvateľov obce. Zároveň 

určí osobu, ktorá bude poverená vedením zhromaždenia (ďalej len „moderátor“), 

prípadne jej náhradníka. 

2. Zhromaždenie sa prednostne uskutočňuje vo veľkej sále kultúrneho domu. Toto 

nariadenie nevylučuje, aby sa zhromaždenie konalo na verejnom priestranstve. 

Povinnosti vyplývajúce pri tom z osobitných všeobecne záväzných právnych 

predpisov3 týmto zostávajú nedotknuté. 

 

 

Článok 6 

 

Priebeh zhromaždenia 

1. Moderátor vedie priebeh zhromaždenia nezávisle a tak, aby splnilo svoj účel. 

2. Prítomní obyvatelia a ďalší účastníci zhromaždenia sa zapisujú do prezenčnej listiny, 

ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis účastníka. 

Obyvateľ obce súčasne uvádza svoj podpis pod čestné vyhlásenie, že je obyvateľom 

obce oprávneným voliť do orgánov samosprávy obce, na základe ktorého mu bude 

vydaný hlasovací lístok. Prezenčná listina musí byť prístupná počas celého konania 

zhromaždenia. 

3. Zhromaždenie sa spravidla začne predstavením jeho predmetu, pokračuje vystúpením 

spracovateľov, respektíve autorov dokumentov a verejnou diskusiou účastníkov. 

Každý má právo vystúpiť a vyjadriť svoje názor.   

4. Zhromaždenie sa spravidla končí prijatím záverečného vyhlásenia, na ktorý sa 

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných obyvateľov. Navrhnúť záverečné 

vyhlásenie, jeho zmenu alebo doplnenie má právo každý účastník. Ak si to povaha 

zhromaždenia vyžaduje, zabezpečí obec na túto časť konania skrutátorov. 

5. Na zhromaždení sa spravidla zúčastňujú aj starosta a poslanci zastupiteľstva. 

 

 

 
3 zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 

 



 
 

Článok 7 

 

Zápisnica a záznam 

1. Z rokovania zhromaždenia vyhotovuje poverený zástupca obce zápisnicu. V zápisnici 

sa uvedie stručný prepis vystúpení jednotlivých účastníkov a tiež úplné znenie 

záverečného vyhlásenia, ak bolo prijaté. Prílohou zápisnice je prezenčná listina 

prítomných účastníkov zhromaždenia.  

2. Ak bolo zhromaždenie zvolané na základe žiadosti tretiny poslancov, obsah zápisnice 

overuje zástupca poslancov zastupiteľstva určený obecným zastupiteľstvom.  Ak bolo 

zhromaždenie zvolané na základe petície obyvateľov, obsah zápisnice overuje 

zástupca petície. Druhým overovateľom je osoba určená starostom. Overovatelia 

overia zápisnicu bezodkladne, najneskôr do piatich dní odo dňa konania 

zhromaždenia, inak sa považuje za overenú desiaty deň odo dňa konania 

zhromaždenia.  

3. Zápisnica sa bezodkladne, najneskôr do dvoch dní po jej overení zverejní na 

webovom sídle obce a jej skrátená verzia, vrátane úplného znenia záverečného 

vyhlásenia, ak bolo prijaté, aj na úradnej tabuli obce. Namiesto prezenčnej listiny sa 

zverejní informácia o počte prítomných obyvateľov obce a ďalších účastníkov 

zhromaždenia. Zápisnica alebo skrátená verzia zápisnice sa zverejní aj ďalšími 

spôsobmi v obci obvyklými. 

4. Obec zároveň vyhotovuje z konania zhromaždenia audiovizuálny záznam.  

5. Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť účastníkov vyhotovovať si zo 

zhromaždenia vlastnú zápisnicu alebo záznam. 

 

 

Článok 8 

 

Postup po ukončení zhromaždenia 

1. Výsledky zhromaždenia prerokuje zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí po 

konaní zhromaždenia ako samostatný bod programu. Zápisnica zo zhromaždenia tvorí 

súčasť materiálu k tomuto bodu a je podkladom pre rozhodnutie vo veci samej. Za 

spracovanie materiálu a jeho zaradenie do programu rokovania zastupiteľstva 

zodpovedá osoba určená starostom.  

2. Na zasadnutí zastupiteľstva majú k prerokovaniu výsledkov zhromaždenia právo 

vystúpiť zástupca petície alebo petičného výboru, ak sa zhromaždenie uskutočnilo na 

základe petície, ako aj iné osoby, ak sa na tom v záverečnom vyhlásení zo 

zhromaždenia uzniesli prítomní obyvatelia, a to v rovnakom rozsahu ako poslanci 

zastupiteľstva.  

3. Právo ostatných obyvateľov obce a ďalších osôb vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva 

tým nie je dotknuté. 



 
 

4. Ak záverečné vyhlásenie zo zhromaždenia obsahuje návrhy uznesení zastupiteľstvu, 

zastupiteľstvo je povinné o nich hlasovať. Ak záverečné vyhlásenie zo zhromaždenia 

obsahuje návrhy vo vzťahu k starostovi, starosta je povinný informovať 

zastupiteľstvo, akým spôsobom s nimi naloží. 

 

 

Článok 9 

 

Spoločné ustanovenia 

1. Ak sa v tomto nariadení hovorí o obci, myslí sa tým aj jej časť, a toto nariadenie sa 

uplatňuje primerane. 

2. Na podrobnosti neupravené týmto nariadením sa primerane použijú ustanovenia 

osobitných právnych predpisov o zhromažďovaní4 a o petíciách5. Na priebeh 

rokovania zhromaždenia sa primerane použijú ustanovenia rokovacieho poriadku 

zastupiteľstva. 

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti zvolávateľov a účastníkov 

verejných zhromaždení, ktoré neboli zvolané podľa tohto nariadenia. 

 

 

Článok 10 

 

Záverečné ustanovenie 

1. Ruší sa nariadenie prijaté OZ 13.6.2016 uznesením č.x/13/2016, pričom článok 15 

ods. 3 Štatútu obce Bernolákovo zo dňa 21.6.2011 zostáva zrušený. 

2. Obecné  zastupiteľstvo v Bernolákove sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

uznieslo dňa ......................, uznesením číslo ............. a nadobúda účinnosť dňa 

1.1.2020 

                                                                                          Mgr. Richard Červienka 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa :  25.novembra 2019 

Návrh VZN zvesený dňa :   ............................. 

VZN schválené dňa :   ............................. 

   

 

 

 

 

____________________ 
4 zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
5 zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 


