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Zápisnica

okrskovej volebnej komisie
o priebehu a v9sledku hiasovania vo volebnom okrsku

v referende

Okrsok ö.: I
Obec: Neverice

Datum konania referenda: . ~‘! :1:?.~.2.3.

Oas zaöiatku hlasovania: 0 7 : 0 0

Oas skonãenia hlasovania: 22:00

II.

KOd okresnej volebnej komisie Obec Okrsok
403 500593 1

V okrsku sa zistili tieto v9sledky: _____________________

Pooet voliëov zapisan9ch V zozname voliöov 5 6 1
PoOet voliOov, ktorI sa züöastnili na hiasovani 2 7 1
Poäet voliöov, ktori odovzdali obalku podl’a § 24 2 7 1
Poëet voliOov, ktori zaslali návratnU obálku z cudziny 0
Poãet odovzdan9ch a zaslan9ch hiasovacich Iistkov 2 7 1
Poãet platn9ch hiasovacich Iistkov 2 6 8
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III.

Poöet hlasov Poëet hlasovOtazka c. Znenie otazky “ANO” “NIE”

,,SUhlasite a t9m, ie predëasné skonëenie volebneho
obdobia Narodnej rady Slovenskej republiky je mo~né
uskutoënit’ referendom alebo uznesenim Narodnej rady
Slovenskej republiky, a to zmenou Ustavy Slovenskej
republiky tak, te:
- v Oi. 73 ods. I sa na konci pripája ëiarka a tieto
slová: ,,ak v sUlade a touto Ustavou nedojde k
predãasnému skonãeniu volebného obdobia Národnej
rady Slovenskej republiky.”;
- v Cl. 81a sa za pismeno a) vkladá nove pIsmeno b),
ktoré znie:
,,b) predãasn9m skonãenim volebného obdobia,”.
Doteraj~ie pIsmená b) a~ f) sa oznaãujU ako pismená c)
a~ gJ;
- v Cl. 82 ods. 5 sa za slova ,,volebného obdobia”
vkladá ãiarka a slová ,,predàasn~m skonëenim
volebného obdobia”; 263 5
- V Oi. 84 ods. 3 sa za slová ,,s medzinãrodnou zmluvou
podra ël. 7 ods. 3 a 4” vklada ëiarka a tieto slová: ,,na
prijatie uznesenia o predëasnom skonãeni volebného
obdobia Narodnej rady Slovenskej republiky podl’a ëI.
86 pism. n)”;
- v ëi. 86 sa dopmna pIsmeno n),ktoré znie:
,,n) uzná~at’ sa na predãasnom skonëeni volebného

obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté
uznesenie je v~eobecne záväzné a vyhiasuje sa
rovnako ako zákon.”;
- v Oi. 93 ods. 2 sa na konci pripájajU tieto slové:
,,vrátane predëasného skonãenia volebného obdobia
Národnej rady Slovenskej republiky.”;
.. ëi. 98 odsek 2 znie:
,,Navrhy prijate V referende vyhlasi predseda Nârodnej
rady Slovenskej republiky ako üstavn9 zákon.”?”

lv.

Udaje o okolnostiach (ëas a dôvody), ktore znemo~nili zaöat hiasovanie, pokraoovaf v hiasovanI alebo ho skonöit’, ak
k tak9m okolnostiam do~lo, ako aj o neporu~enosti peãati:

Peëate neboli poru~ené.
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