
KOTLEBOVCI – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO 
sídlom Nový Svet 5667/63, 974 01 Banská Bystrica 

e-mail: tajomnik@lsnaseslovensko.sk, IČO: 36127175, DIČ: 2021627289 
  

 

 

Z M E N A    
STANOV ĽS NAŠE SLOVENSKO 

 

 

1. Článok 4. bod 1. znie: „Členstvo vzniká dňom vydania členského preukazu.“.  

 

2. V článku 5. v bode 3. sa slová: „hlavnému hospodárovi“ nahrádzajú slovami:  
„hlavnému hospodárovi strany“.  

 
3. Článok 9. bod 2. písm. c) znie: „jeden delegát z každej oblastnej organizácie, zvolený členmi 

oblastnej organizácie.“. 

 

4. V článku 9. v bode 4. sa vypúšťajú slová: „, minimálne raz za rok“. 

 

5. Článok 9. bod 5. znie: „Predseda strany je povinný zvolať zasadnutie Snemu strany v prípade,  
ak o to písomne požiada dvojtretinová väčšina členov Predsedníctva strany. V takomto prípade 
je predseda strany povinný zvolať zasadnutie Snemu strany do 30 dní od doručenia tohto 
návrhu predsedovi strany. V prípade, ak tak neurobí, zasadnutie Snemu strany zvolá výkonný 
podpredseda strany.“.  

 

6. V článku 9. v bode 9. sa na koniec textu dopĺňa veta, ktorá znie: „Rozhodnutie Snemu strany 
podľa čl. 9 bodu 10. písm. b) je platné, ak zaň hlasovala štvorpätinová väčšina všetkých členov 
Snemu strany.“.  

 
7. V článku 9. v bode 10. písm. c) sa slová: „písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami: „písm. a) až d)“. 

 
8. V článku 10. v bode 2 písm. b) sa slová: „jedenástich členov“ nahrádzajú slovami:  

„ôsmich členov“.  
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9. Článok 10. bod 3. znie:  

 
„Členmi Predsedníctva strany podľa bodu 2. písm. b) tohto článku sú: 

a) výkonný podpredseda strany; 

b) zástupca výkonného podpredsedu strany; 

c) generálny tajomník strany; 

d) dvaja podpredsedovia strany; 

e) osobný tajomník predsedu strany; 

f) hlavný hospodár strany; 

g) spravodajca. 

 

10. V článku 10. v bode 4. sa slová: „písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami: „písm. a) až d)“. 

 

11. V článku 10. v bode 5. posledná veta znie: „V takom prípade zvolá výkonný podpredseda strany 
zasadnutie Snemu strany tak, aby sa konal do 30 dní od zániku funkcie predsedu strany.“. 

 

12. V článku 10. v bode 7. prvá a druhá veta znejú: „Zasadnutie Predsedníctva strany zvoláva  
a vedie predseda strany. Predseda strany je povinný zvolať zasadnutie Predsedníctva strany 
v prípade, ak o to požiada aspoň polovica členov.“. 

 
13. V článku 10. v bode 11. písm. d) znie: „na návrh predsedu strany rozhodovať o zriadení  

a zrušení oblastných organizácií;“. 

 
14.  V článku 10. v bode 11. písm. e) znie: „na návrh predsedu strany voliť a odvolávať oblastných 

predsedov;“. 

 
15. V článku 11. v bode 2. písm. b) znie: „menovať a odvolávať členov Predsedníctva strany  

podľa čl. 10 bodu 4. a čl. 13a  bodu 1. týchto stanov a tajomníka výkonného  
podpredsedu strany;“. 

 
16. Článok 11. bod 2. písm. h) znie: „navrhovať zriadenie a zrušenie oblastných organizácií a voľbu 

a odvolanie oblastných predsedov;“.  

 

17. V článku 11. v bode 2. sa za písm. i) vkladá nové písm. j), ktoré znie: „rozhodovať o prijatí 
členov do ĽS Naše Slovensko;“. 
 

Doterajšie písmená j) až k) sa označujú ako písmená k) až l). 
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18. Články 12a. až 12g. vrátane nadpisov znejú: 

 

„Článok 12a. – Výkonný podpredseda strany 

1. Výkonný podpredseda strany je zástupcom predsedu strany.  

2. Výkonný podpredseda strany má povinnosť a právomoc:  

a) na základe písomného poverenia predsedom strany zastupovať ĽS Naše Slovensko  
v styku s orgánmi verejnej moci a tretími osobami;  

b) vnútrostranícky reprezentovať ĽS Naše Slovensko; 

c) koordinovať a kontrolovať činnosť oblastných predsedov a oblastných organizácií;  

d) evidovať členov a uchádzačov o členstvo;  

e) zadávať záväzné úlohy členom; 

f) plniť iné úlohy, ktorými bol poverený Snemom strany, predsedom strany  
a Predsedníctvom strany; 

g) v súvislosti s výkonom svojich úloh niektoré zo svojich povinností a právomocí delegovať  
na zástupcu výkonného podpredsedu strany. 

3.    Administratívnu agendu výkonného podpredsedu strany zabezpečuje tajomník výkonného   
         podpredsedu strany. Tajomníka výkonného podpredsedu strany vymenúva a odvoláva  
         predseda strany na návrh výkonného podpredsedu strany. 

 

Článok 12b. – Zástupca výkonného podpredsedu strany 

1. Zástupca výkonného podpredsedu strany má povinnosť a právomoc: 

a) na základe písomného poverenia predsedom strany zastupovať ĽS Naše Slovensko v styku 
s orgánmi verejnej moci a tretími osobami;  

b) vnútrostranícky reprezentovať ĽS Naše Slovensko; 

c) koordinovať a kontrolovať činnosť oblastných predsedov a oblastných organizácií;  

d) zadávať záväzné úlohy členom; 

e) plniť iné úlohy, ktorými bol poverený Snemom strany, predsedom strany, Predsedníctvom 
strany a výkonným podpredsedom strany. 

 

Článok 12c. – Generálny tajomník strany   

1. Generálny tajomník strany je zástupcom predsedu strany a vedúcim sekretariátu strany.  

2. Generálny tajomník strany má povinnosť a právomoc:  

a) na základe písomného poverenia predsedom strany zastupovať ĽS Naše Slovensko  
v styku s orgánmi verejnej moci a tretími osobami;  

b) reprezentovať ĽS Naše Slovensko dovnútra aj navonok;   

c) samostatne disponovať s majetkom a peňažnými účtami ĽS Naše Slovensko do výšky  
5.000,- Eur;  
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d) viesť pokladňu ĽS Naše Slovensko;  

e) vypracovať rozpočet ĽS Naše Slovensko;  

f) viesť registratúru ĽS Naše Slovensko;  

g) evidovať a kontrolovať členské príspevky;  

h) zabezpečovať vedenie účtovníctva ĽS Naše Slovensko;  

i)       vykonávať inú administratívnu činnosť ĽS Naše Slovensko;  

j)       zadávať záväzné úlohy členom; 

k) zabezpečovať podklady pre audit strany; 

l)      plniť iné úlohy, ktorými bol poverený Snemom strany, predsedom strany 
a Predsedníctvom strany.  

 

Článok 12d. – Podpredsedovia strany  

1. Podpredsedovia strany sú zástupcami predsedu strany.  

2. Podpredsedovia strany majú povinnosť a právomoc:  

a) na základe písomného poverenia predsedom strany zastupovať ĽS Naše Slovensko  
                v  styku s orgánmi verejnej moci a tretími osobami;  

b) reprezentovať ĽS Naše Slovensko dovnútra aj navonok, najmä v oblasti domácej  
                a zahraničnej politiky; 

c) zadávať záväzné úlohy členom;  

d) plniť iné úlohy, ktorými boli poverení Snemom strany, predsedom strany  
                a Predsedníctvom strany.  

  

Článok 12e. –  Osobný tajomník predsedu strany  

1. Osobný tajomník predsedu strany má povinnosť a právomoc koordinovať činnosť orgánov     
       strany a členov strany pri plnení ich úloh podľa pokynov predsedu strany. 

2. Osobný tajomník predsedu strany sa za výkon svojej funkcie zodpovedá predsedovi strany.  

 

Článok 12f. – Hlavný hospodár strany 

1. Hlavný hospodár strany má povinnosť a právomoc spravovať majetok strany. 

2. Hlavný hospodár strany minimálne raz ročne vykoná úplnú inventarizáciu majetku strany. 

3. Hlavný hospodár strany má právo samostatne disponovať s majetkom ĽS Naše Slovensko  
       do výšky 1.000,- Eur s výnimkou peňažných účtov. 

4. Podrobnejší spôsob výkonu činnosti hlavného hospodára ustanoví Hospodársky poriadok. 
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Článok 12g. – Spravodajca  

1. Spravodajca má povinnosť a právomoc: 

a) sledovať, kontrolovať a vyhodnocovať plnenie úloh stanovených Predsedníctvom strany; 

b) sledovať a vyhodnocovať vnútropolitický a zahraničnopolitický vývoj a mediálne správy 
s tým spojené. 

2. O stave plnenia úloh spravodajca informuje Predsedníctvo strany. 

 

20. Vypúšťajú sa články 12h. až 12k. 

 

21. V článku 13. v bode 3. sa slová: „podpredseda pre legislatívu a rozpočet“ nahrádzajú slovami: 
„predseda Programovej komisie“. 

 
22. V článku 13. v bode 7. sa slová: „podpredseda pre legislatívu a rozpočet“ nahrádzajú slovami: 

„predseda Programovej komisie“. 

 
23. V článku 13. v bode 7. sa slová: „Organizačný poriadok Programovej komisie a odborných 

tímov“ nahrádzajú slovami „Organizačný poriadok Programovej komisie“. 

 

24.  Za článok 13. sa vkladá nový článok 13a., ktorý vrátane nadpisu znie: 

 
„Článok 13a. – Predseda Programovej komisie 

1. Predsedu Programovej komisie menuje a odvoláva predseda strany spomedzi členov  
       Predsedníctva strany. 

2. Predseda Programovej komisie vedie a zastupuje Programovú komisiu.  

3. Predseda Programovej komisie má povinnosť a právomoc:  

a) pripravovať legislatívne návrhy a dohliadať nad ich správnosťou a úplnosťou; 

b) sledovať a vyhodnocovať štátny rozpočet a navrhovať jeho zmeny v zmysle                  
                schváleného programu ĽS Naše Slovensko; 

c) zvolávať a viesť zasadnutia Programovej komisie;  

d) menovať a odvolávať predsedov odborných tímov Programovej komisie.“. 

 
25. V článku 16. v bode 1. sa slová: „najmenej 20“ nahrádzajú slovami: „najmenej 12“.  

 

26. V článku 17. sa za bod 1. vkladá nový bod 2., ktorý znie: „Oblastné organizácie sa zriaďujú  
a zrušujú na základe rozhodnutia Predsedníctva strany na návrh predsedu strany.“. 

Doterajšie body 2. a 3. sa označujú ako body 3. a 4. 
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27. V článku 17. v bode 4. (pred prečíslovaním bod 3.) sa slová: „podpredseda pre organizáciu 
a riadenie“ nahrádzajú slovami: „výkonný podpredseda strany“.  

 
28. V článku 18. v bode 2. sa slová: „podpredsedovi pre organizáciu a riadenie“ nahrádzajú 

slovami: „výkonnému podpredsedovi strany a zástupcovi výkonného podpredsedu strany“.  

 
 

29. V článku 18. v bode 3. sa vypúšťajú slová: „alebo podpredsedu pre organizáciu a riadenie“.  

 
30. V článku 23. v bode 5. sa slová: „hlavný hospodár“ nahrádzajú slovami:  

„hlavný hospodár strany“.  

 
 

V Banskej Bystrici, dňa 3.1.2021 

 

 

 

              ................................................. 
        Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko                        

                                       Ing. Mgr. Marian Kotleba  
                                                predseda strany   


