
UZNESENIE č. 1/58/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža na svojom zasadaní dňa 31.08.2020 vyhlásilo a schválilo 

toto uznesenie: 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie závery komisie na overenie petície 

tykajúcej sa odvolania starostu obce Beloveža zo dňa 14.8.2020  

2. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža vyhlasuje a schvaľuje dátum konania 

miestneho referenda o odvolaní starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu na deň 

19.9.2020 od 07:00 hod. do 22:00 hod. v budove obecného úradu. 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža schvaľuje otázku, ktorá bude položená 

voličom pri konaní miestneho referenda. 

„Ste za odvolanie starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu z funkcie starostu obce  

Beloveža?“ 

4. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža schvaľuje spôsob úpravy hlasovacieho lístka 

tak, že pri otázke sa uvedú dve odpovede „1. ÁNO“  a „2. NIE“. Oprávnený volič 

obce Beloveža na hlasovacom lístku zakrúžkuje číslo jeho odpovede tak, že ak na 

otázku odpovedá „áno“- zakrúžkuje číslo „1“ a ak odpovedá na otázku „nie“- 

zakrúžkuje „2“. Na hlasovacom lístku bude okrem dňa konania miestneho 

referenda, referendovej otázky uvedené aj poučenie o spôsobe hlasovania. Každý 

hlasovací lístok bude opatrený odtlačkom okrúhlej pečiatky obce Beloveža. 

5. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža v zmysle ustanovenia § 11a odsek 6 zákona 

č. 369/1990 Zb. zriaďuje komisiu pre miestne referendum z oprávnených voličov 

obce Beloveža. Referendová komisia bude mať 9 členov. Obecné zastupiteľstvo 

obce Beloveža zriaďuje referendovú komisiu v tomto zložení: 

 

a. Marián Hopko ml.   

Náhradník Peter Seman 

b. Ján Dulenčin    

Náhradník Jakub Čegiň 

c. Miroslava Mihalčinová  

Náhradník Jana Kosturová 

d. Miroslava Marková   

Náhradník Jozef Marko 

e. Michaela Janteková   

Náhradník  Mgr. Kamila Paľovčíková 

f. JUDr. Katarína Kosturová 

Náhradník Jozef Marko 

g. Dana Mikulová   

Náhradník Emília Marková 

h. Štefan Hij    

Náhradník Ľuboš Vašenko 

 

i. JUDr. Tomáš Soroka bez náhradníka 



a určuje deň prvého zasadnutia na  03.09.2020 o 17.30 hod. 

 

6. Obecné zastupiteľstvo obce Beloveža súhlasí, aby administratívne záležitosti 

tykajúce sa miestneho referenda o odvolanie starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu 

zabezpečil obecný úrad Beloveža a týmto uznesením taktiež určuje podrobnosti 

o organizácii miestneho referenda: 

 určuje 

 za zapisovateľa miestnej referendovej komisie pre referendum o odvolaní starostu obce 

Beloveža, ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2020 Mgr. Zuzanu Kohútovú. 

 určuje 

 

 obci Beloveža viesť stály zoznam voličov, ktorý odovzdá miestnej referendovej komisii 

najneskôr jednu hodinu pred začiatkom hlasovania miestneho referenda, 

 

 určuje  

 obci Beloveža materiálne zabezpečiť referendum: 

- tlač hlasovacích lístkov, zabezpečiť potrebný počet rovnakého typu obálok formátu A5, 

- zabezpečiť 1 ks hlasovaciu urnu, 1 ks prenosnú urnu a 1 ks urnu na znehodnotené alebo 

neplatné hlasovacie lístky v termíne do 16.09.2020, 

- určuje obci Beloveža zabezpečiť potrebné vybavenie a označenie referendovej 

miestnosti (štátny znak, štátna vlajka, označenie referendovej miestnosti a pod.), 

- určuje obci Beloveža zabezpečiť pečiatku obce pre miestnu referendovú komisiu, 

ktorou miestna volebná komisia označí hlasovacie lístky a obálky v deň konania 

miestneho referenda (spôsob označenia hlasovacích lístkov a obálok určí miestna 

volebná komisia po vzájomnej dohode) v termíne do 16.09.2020, 

- v súvislosti s pandémiou COVID-19 zabezpečiť hygienické opatrenia podľa aktuálnych 

platných opatrení (dezinfekčné prostriedky, vstup a pobyt v referendovej miestnosti 

umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami a pod.). 

 

určuje 

obci Beloveža zabezpečiť odmeny členom a zapisovateľovi miestnej referendovej 

komisie podľa štátom stanovených platných smerníc, 

 

určuje  

obci Beloveža zabezpečiť zverejnenie informácie pre obyvateľov o konaní referenda, 

spôsobe hlasovania (podobne ako informácie pre voličov vo voľbách) minimálne 15 dní 

pred konaním referenda na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

 

určuje 

obci Beloveža pre oblasti neupravené týmto uznesením postupovať podľa ustanovení 

všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä zákona č. 346/1990 Zb., zákona č. 



564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákona č. 

333/2004 Z. z, zákona č. 180/2014 Z. z.). 

 

V Beloveži, dňa 31.08.2020     

 

        

 

 

      ........................................................ 

Jozef Kostura   

            starosta obce Beloveža  

 

 


