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 REFERENDUM 2023 

 

Prezidentka Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 362 zo 4.novembra 2022 vyhlásila 
referendum a určila deň konania 

na sobotu 21. januára 2023 

v čase od 7,00 h do 22,00 h 

 

V referende voliči rozhodnú o otázke: 

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je 

možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy 

Slovenskej republiky tak, že: 

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k 
predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g); 

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením 
volebného obdobia“; 

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto 
slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej 
republiky podľa čl. 86 písm. n)“; 

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; 
prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“; 

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia 
Národnej rady Slovenskej republiky.“; 

- Čl. 98 odsek 2 znie: 

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný 
zákon.“?" 
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V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečovania referenda vyhláseného na sobotu 

21.januára 2023 obec Kostolná Ves zverejňuje nasledovné informácie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  určilo 1 volebný okrsok a 1 volebnú miestnosť v sále kultúrneho domu 

v Kostolnej Vsi. 

 

Za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v obci Kostolná Ves bola menovaná: 

Meno a priezvisko: Marcela Iliašová 

Sídlo:    Obecný úrad č. 62, Kostolná Ves 

Telefonický kontakt: 046/5455438 

E mail kontakt:  starostaocu@kostolnaves.sk 

 

Obec Kostolná Ves zverejňuje e mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena 

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: starostaocu@kostolnaves.sk 

V súvislosti s utváraním okrskových volebných komisií pre zabezpečenie hlasovania a sčítania hlasov 

v referende vyhlásenom na sobotu 21.januára 2023 upozorňujeme, že právo delegovať člena 

a náhradníka do volebnej komisie majú politické strany a hnutia zastúpené v NR SR na základe 

výsledkov ostatných volieb vykonaných 29.februára 2020 a petičný výbor za referendum do štvrtka 

24.novembra 2022. 
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