
               
   

 

 

  

 
 

              
           

            
           

           
              

             
                

             
            

           
            

           
                    

            
                

           
          

  
          

           
             

             
           

         
          

     
 
 

Dôvodová správa k Všeobecne záväznému nariadeniu Prešovského samosprávneho kraja č. 83/2020 o organizácii referenda Prešovského 
samosprávneho kraja 

Dôvodová správa 

Na základe čl. 93 až čl. 99 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov dochádza k zakotveniu inštitútu priamej demokracie 
v podobe celoštátneho referenda, keď čl. 100 základného zákona štátu predstavuje blanketovú 
právnu normu, ktorá uvádza: „Spôsob vykonania referenda ustanoví zákon.“ Pokiaľ ide 
o príslušný právny predpis, reflektujúci pomenovanú blanketu, zmieňujeme zákon č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, a to v zmysle kódexu volebného práva v podmienkach 
Slovenskej republiky, ktorý v rámci § 196 až § 215 teda upravuje spôsob vykonania referenda. 

Podľa čl. 67 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov sa územná samospráva uskutočňuje, okrem iného, referendom na 
území vyššieho územného celku, Prešovský samosprávny kraj pritom nevynímajúc. V zmysle 
čl. 68 základného zákona štátu môže vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné 
nariadenia vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre 
samosprávu zo zákona, v spojitosti s § 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov. Dikcia § 15 ods. 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov implikuje blanketovú právnu 
normu, a tá konštatuje: „Zastupiteľstvo nariadením ustanoví podrobnosti o organizácii 
referenda.“ 

V pomenovanom legislatívnom kontexte sa nevyhnutne žiada zdôrazniť, že na 
celoštátnej úrovni pristúpila zákonodarná moc k prijatiu kódexu volebného práva, ktorý 
obsahuje aj spôsob vykonania referenda, čím sa vzala do úvahy blanketa nachádzajúca sa 
v ústave, keď sa parlament uzniesol na príslušnom zákone. Rezonujúci právny stav na 
regionálnej úrovni teda postuluje analogický prístup, ak poukazujeme na celoštátny rozmer 
ohľadom referenda, čo zároveň znamená pretavenie blankety, požadujúcej ustanovenie 
podrobností o organizácii referenda, do všeobecne záväzného nariadenia potenciálne prijatého 
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. 
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