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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

Informáciu o vybavovaní petícií – žiadostí obyvateľov mestskej časti o vyhlásenie miestneho 
referenda  
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2. Dôvodová správa 

Dňa 10. septembra 2018 boli na miestny úrad doručené dve petície – žiadosti obyvateľov 
mestskej časti o vyhlásenie miestneho referenda . Petičné výbory žiadajú vyhlásiť miestne 
referendum o nasledujúcich otázkach: 

Prvá žiadosť: 
1. SÚHLASÍME SO ZMENOU FUNKCIE PLOCHY STARÉ LETISKO VAJNORY 

Z DOTERAJŠEJ FUNKCIE ŠPORTA A TELOVÝCHOVA NA INÉ FUNKCIE V 
ÚZEMNOM PLÁNE BRATISLAVY?  

Druhá žiadosť: 
1. SÚHLASÍME, ABY PRED KRUHOVÝM OBJAZDOM VAJNORY BOL 

UMIESTNENÝ PRIPÁJACÍ A ODPÁJANÍ PRUH, NOVÝ VSTUP PRE TRANZIT 
Z NADJAZDU DO OBCE, NA PLOCHE IZOLAČNEJ ZELENE PARKOVISKO 
PRE 50 ÁUT A V OBYTNEJ ZÓNE PREDAJŇA POTRAVÍN O ROZLOHE CCA 
1300m2? 

2. SÚHLASÍME, ABY VEREJNE PREROKOVANÝ NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU 
ŠUTY Z ROKU 2013 BOL NAHRADENÝ NOVÝM NÁVRHOM, KTORÝ PRI 
KRUHOVOM OBJAZDE ZODPOVEDÁ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII 
DEVELOPERA PREDAJNE POTRAVÍN?  

Podľa §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanci na 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 20. septembra 2018 uznesením č. 379/2018 určilo: 
za overovateľov petície predloženou Mag. iur. Matejom Zemanom poslancov miestneho 
zastupiteľstva: Ing. Juraja Ondrušku PhD, Martina Dema, Mareka Grebečiho, Ing. Katarínu 
Pokrivčákovú a  
za overovateľov petície predloženou Ing. Jurajom Ondruškom PhD. poslancov miestneho 
zastupiteľstva: Róberta Vajdu, Ing. Soňu Molnárovú, Ing. Martina Oťapku. 
Členom obidvoch komisií je na základe uvedeného zákona aj starosta mestskej časti 
Bratislava – Vajnory Ing. Ján Mrva 

Na svojom prvom zasadnutí dňa 26. septembra 2018 po otvorení predložených petícií sa 
overovatelia uzniesli, že petícia spĺňa všetky zákonné náležitosti podľa § 5 ods. 1 zákona 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a je možné ju prijať na 
vybavenie. Zároveň sa uzniesli, že petícia je predložená ako overená kópia a text otázok 
miestneho referenda nie je totožný na petičných hárkoch a žiadosti na vyhlásenie referenda. 
Požiadali predkladateľov petícií o predloženie originálu petičných listín a oznámenie textu 
otázok miestneho referenda. Následne sa overovatelia uzniesli, že petičné hárky budú 
kontrolovať na základe porovnania s aktuálnym zoznamom oprávnených voličov 

Na následnom stretnutí dňa 1. októbra 2018 zástupcovia petícii predložili origináli petícií 
a overovatelia prikročili k overovaniu. Záverečné stretnutie overovateľov, kde budú vyhlásené 
výsledky overovania je plánované na 16. októbra 2018. 

Úrad mestskej časti Bratislava – Vajnory po obdŕžaní petícií požiadal Úrad vlády SR, 
Ministerstvo vnútra SR, Štátnu komisiu pre voľby a financovanie politických strán 
a nezávislú advokátsku kanceláriu o stanoviská k vyhláseniu a organizácií miestneho 
referenda.  Žiadosť a odpovede, ktoré nám boli doručené k dnešnému dňu predkladáme ako 
prílohu tohto materiálu. 

 
 







Váže ý pá  I g. Kulka, 
 

dňa . .  á  ola doruče á žiadosť estskej časti Vaj ory o sta ovisko k vyhláse iu 
iest eho refere da a ko a iu volie  do orgá ov sa osprávy o í. Z hľadiska prísluš osti 

od oru volie , refere da a politi ký h strá  Vá  zasiela e asledov ú odpoveď a otázku 
č. : 
 

Ko a ie iest eho refere da e ož o spojiť s ko a í  volie  do orgá ov sa osprávy o í 
tak, a y okrskové vole é ko isie a iest a vole á ko isia pl ili okre  úloh pre uvede é 
voľ y aj úlohy ko isie pre iest e refere du . Uvede é vyplýva z toho, že §  a §  
záko a č. /  Z. z. o pod ie ka h výko u vole ého práva a o z e e a dopl e í 

iektorý h záko ov v z e í eskorší h predpisov usta ovuje iest u vole ú ko isiu a 
okrskové vole é ko isie le  pre voľ y do orgá ov sa osprávy o í. Na hlasova ie a 
sčítava ie hlasov zriaďuje o e é zastupiteľstvo „oso it ú“ ko isiu pre iest e refere du  
podľa záko a Slove skej árod ej rady č. /  Z . o o e o  zriade í v z e í 

eskorší h predpisov. 
 

Konanie miest eho refere da v deň ko a ia volie  do orgá ov sa osprávy o e 
považuje e za pro le ati ké iele  z pohľadu orga izač o – te h i kého za ezpeče ia, ale 
aj z pohľadu pod ie ok vede ia vole ej ka pa e podľa záko a č. /  Z .z. o 
volebnej kampani a o z e e a dopl e í záko a č. /  Z. z. o politi ký h stra á h a 
politi ký h h utia h v z e í eskorší h predpisov ďalej le  „záko  o vole ej ka pa i“ , a 
to aj ä v prípade, ak čle ovia petič ý h vý orov sú zároveň aj ka didát i vo voľ á h do 
orgá ov sa osprávy o e. 
 

Vzhľado  a to, že té y iest eho refere da sú do veľkej iery aj té a i vole ý h 
progra ov ka didátov, t. j. aj té a i vole ej ka pa e, olo y veľ i ároč é posúdiť, či 
propagá ia iest eho refere da je ale o ie je zároveň vede í  vole ej ka pa e podľa 
záko a o vole ej ka pa i. Uvede é y ohlo ať za ásledok práv u eistotu sa ot ý h 
ka didátov pri pl e í pod ie ok vole ej ka pa e, z ätok vo fi a ova í vole ej 
ka pa e, a zároveň y ohlo viesť aj k z íže iu tra spare t osti vedenia volebnej 

kampane. 

 

Zároveň je potre é uviesť, že či osť čle ov petič ého vý oru, ktorí sú zároveň aj 
ka didát i, v súvislosti s iest y  refere do   hodí  predo dňo  ko a ia volie  a v deň 
ko a ia volie , y ohla yť považova á za poruše ie vole ého oratória. V 

eposled o  rade upozorňuje e, že takáto či osť y ohla viesť aj k eprípust é u 
ovplyvňova iu voličov v deň volie , čo y ohlo ať za ásledok ezáko osť volie  do 
orgá ov sa osprávy o e. 
 

V adväz osti a všetky vyššie uvede é skutoč osti eodporúča e ko a ie iest eho 
refere da v rov aký deň ako ko a ie volie  do orgá ov sa osprávy o í. Za ajvhod ejšie 
rieše ie považuje e vyko a ie iest eho refere da až po vyko a í volie  do orgá ov 
sa osprávy o í. 
 

S pozdravom 

 



Ing. Eva Chmelová, v. r. 
riaditeľka od oru volie , refere da a politi ký h strá  

Mi isterstvo v útra Slove skej repu liky 

 

Na vedomie: 

 

Mgr. Mo ika Filipová 

riaditeľka od oru iest ej štát ej správy, sa osprávy a zahra ič ý h vzťahov 

Mi isterstvo v útra Slove skej repu liky 
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Vec 

Petícia na vyhlásenie miestneho referenda 
 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 25. 9. 2018 o stanovisko vo veci petície na vyhlásenie 
miestneho referenda Vám oznamujeme: 

Vychádzajúc z § 11a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) petíciu skupiny obyvateľov obce 
aspoň 30 % oprávnených voličov, v ktorej žiadajú o vyhlásenie miestneho referenda, overujú 
aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného 
výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a). Ak petícia 
spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa 
odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní 
od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a). 

Overovaním petície sa zisťuje, či boli splnené náležitosti, ktoré požaduje zákon 
o obecnom zriadení a zákon č. 85/1990 o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o petičnom práve“) . 

1. Podľa nášho názoru predložený musí byť originál petície. Keďže gestorom zákona 
o petičnom práve je Úrad vlády SR, prípadné ďalšie otázky týkajúce sa náležitostí petície 
adresujte tomuto orgánu. 

2. Zákon o obecnom zriadení nepredvída prítomnosť pozorovateľov pri overovaní 
petície. 

Ministerstvo vnútra nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov. Môže 
v konkrétnom prípade ich aplikácie vysloviť len svoj právny názor. 

 

S pozdravom 

 

 

 

Mgr. Monika Filipová 

 riaditeľka 

mailto:kulka@vajnory.sk
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Vec 

Vyhlásenie a organizácia miestneho referenda 

 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 26. 9. 2018 o stanovisko vo veci vyhlásenia a 
organizácie miestneho referenda Vám k otázkam č. 2 až 4 (na otázku 1. Vám odpovedal odbor 
volieb, referenda a politických strán a na otázku 5. sme Vám už odpovedali v predchádzajúcom 
stanovisku zo dňa 28. 9. 2018) oznamujeme: 

2. a 3. Podľa § 11a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o petíciu 
skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.  

Podľa nášho názoru, v prípade, že prídu dve petície, obecné zastupiteľstvo by malo 

vyhlásiť dve miestne referendá. Nakoľko môže ísť o dve vecne odlišné a nesúvisiace petície, 
uvedený postup umožní, aby obyvatelia v každej veci mohli osobitne využiť svoje právo 
zúčastniť sa na správe veci verejných.   

4. Obec je príslušná ustanoviť si podrobnosti o organizácii miestneho referenda 

všeobecne záväzným nariadením. Môže v nariadení riešiť aj situáciu, keď boli súčasne podané 
dve petície skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov na vyhlásenie miestneho 
referenda. 

Ministerstvo vnútra nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov. Môže 
v konkrétnom prípade ich aplikácie vysloviť len svoj právny názor. 

 

S pozdravom 

 

 

 

Mgr. Monika Filipová 

 riaditeľka 

mailto:kulka@vajnory.sk













