
 

  

  

  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



HLAVA I 

Základné ustanovenia  

  

Článok 1. – Názov a skratka   

1. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko je politická strana, ktorá na základe dobrovoľnosti 
združuje tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa stotožňujú s jej stanovami a programom 
(ďalej len „ĽS Naše Slovensko“ alebo „strana“).   

2. Oficiálna skratka je: ĽS Naše Slovensko.    

  

Článok 2. – Program strany a ciele činnosti 

1.   Programom ĽS Naše Slovensko je udržiavať a prehlbovať charakter Slovenskej republiky ako 
právneho a spravodlivého štátu  s demokratickým systémom.  

1.  Ciele činnosti ĽS Naše Slovensko sú nasledovné: 

a) budovanie a prehlbovanie sociálneho, trhového a ekologicky orientovaného hospodárstva, 
založeného aj na súkromnom vlastníctve a na podpore širokej strednej vrstvy obyvateľstva; 

b) zabezpečenie sociálnych istôt obyvateľstva;  

c) udržiavanie a prehlbovanie trvalo slobodnej a zdravej spoločnosti, vrátane bezpečnostných 
istôt;  

d) v duchu spoločenských zásad a kresťanských tradícií sa stavať proti všetkým formám násilia 
a nespravodlivosti;  

e) presadzovať udržateľný život na Zemi, s ohľadom na budúce generácie; 

f) zabezpečiť prístup ku vzdelaniu všetkým, ktorí majú na to schopnosti a prejavia záujem;  

g) presadzovať záujmy tradičných rodín, najmä viacdetných;  

h) zoskupovať k volebným a iným politickým aktivitám všetky demokraticky zmýšľajúce sily,  
ktoré podporujú program ĽS Naše Slovensko.   

  

  



HLAVA II  

Členstvo   

  

Článok 3. – Podmienky členstva   

1. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá:  

a) je občanom Slovenskej republiky;   

b) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; 

c) dovŕšila ku dňu prijatia do ĽS Naše Slovensko vek minimálne 18 rokov;  

d) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;  

e) súhlasí so stanovami a programom ĽS Naše Slovensko.  

  

Článok 4. – Vznik členstva   

1. Členstvo vzniká dňom vydania členského preukazu.  

2. Podrobný postup pri prijímaní členov ustanoví Organizačný poriadok.  

  

Článok 5. – Zánik členstva   

1. Členstvo zaniká:  

a) vystúpením člena tým, že  doručí písomné oznámenie o vystúpení zo strany na adresu sídla  
ĽS Naše Slovensko;  

b) úmrtím člena;  

c) vylúčením člena vydaním uznesenia Predsedníctva strany.  

2. Vylúčiť možno člena, ktorý:  

a) prestal spĺňať podmienky členstva podľa čl. 3 týchto stanov;  

b) porušil disciplínu podľa čl. 20 týchto stanov.  

3. Člen, ktorému členstvo zaniklo, je povinný najneskôr do 14 dní vrátiť všetok majetok  
ĽS Naše Slovensko, ako aj majetok v správe ĽS Naše Slovensko, ktorý mal ku dňu zániku 
členstva v držbe, hlavnému hospodárovi strany.  

4. V prípade úmrtia člena sa o majetok ĽS Naše Slovensko a majetok v správe ĽS Naše Slovensko, 
ktorý mal ku dňu úmrtia zosnulý člen v držbe, uchádza ĽS Naše Slovensko.  

  

Článok 6. – Práva člena   

1. Člen má právo:  

a) podieľať sa na práci ĽS Naše Slovensko;  

b) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti ĽS Naše Slovensko a jej orgánov;  

c) voliť a byť volený do orgánov a funkcií;  

d) byť delegovaný ako kandidát do volieb;   

e) vzdať sa členstva v ĽS Naše Slovensko a v jej orgánoch a odstúpiť z funkcií.  

2. Práva podľa čl. 6 bodu 1. týchto stanov môže člen vykonávať výlučne v rozsahu a spôsobom,   
ktorý je v súlade s týmito stanovami.   

 



Článok 7. – Povinnosti člena   

1. Člen je povinný:  

a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy, program a rozhodnutia orgánov ĽS Naše Slovensko;  

b) plniť riadne a včas úlohy, ktorými bol poverený orgánmi ĽS Naše Slovensko alebo ktoré 
vyplývajú z jeho funkcie;  

c) zúčastňovať sa osobne na činnosti ĽS Naše Slovensko;  

d) zúčastňovať sa osobne na zasadnutiach príslušných orgánov a organizačných jednotiek  
ĽS Naše Slovensko;  

e) platiť riadne a včas členské príspevky, ktorých výšku a lehoty splatnosti stanoví  
Predsedníctvo strany;  

f) starať sa čo najlepšie o majetok ĽS Naše Slovensko a majetok v správe ĽS Naše Slovensko, 
ktorý má v držbe;  

g) svojim životom a činnosťou nepoškodzovať dobré meno ĽS Naše Slovensko,  
ani nespôsobovať ujmu iným členom.  

2. Povinnosti podľa čl. 7 bodu 1. týchto stanov člen nemusí splniť len, ak:  

a) by tým spôsobil väčšiu škodu ako je tá, ktorá vznikne porušením povinnosti;  

b) to nie je v jeho schopnostiach a možnostiach.  

  

 

  



HLAVA III  

Organizačná štruktúra   

  

Článok 8. – Orgány strany   

1. Orgány ĽS Naše Slovensko sú:  

a) Snem strany;  

b) Predsedníctvo strany; 

c) Programová komisia;  

d) Rozhodcovská komisia;  

e) Revízna komisia.   

  

Článok 9. – Snem strany  

1. Snem strany je najvyšším orgánom ĽS Naše Slovensko.  

2. Členmi Snemu strany sú:  

a) členovia Predsedníctva strany;  

b) predsedovia oblastných organizácií (ďalej len „oblastní predsedovia“);  

c) jeden delegát z každej oblastnej organizácie, zvolený členmi oblastnej organizácie.  

3. Zasadnutia Snemu strany sa môžu zúčastniť aj iní členovia a hostia pozvaní predsedom strany, 
títo však nemajú hlasovacie právo.  

4. Zasadnutie Snemu strany zvoláva a vedie predseda strany. Zo zasadnutí Snemu strany sa 
vyhotovuje zápisnica v písomnej forme. 

5. 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. Snem strany vydáva rozhodnutia na základe hlasovania členov Snemu strany,  pričom každý člen 
Snemu strany má jeden hlas a hlasovanie je verejné.  

7. Člen Snemu strany je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec 
ako člen Rozhodcovskej komisie alebo Revíznej komisie.  

8. Snem strany je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Snemu strany.  

9. Rozhodnutie Snemu strany je platné, ak zaň hlasovala trojpätinová väčšina prítomných členov  
Snemu strany. Rozhodnutie Snemu strany podľa čl. 9 bodu 10. písm. b) je platné, ak zaň hlasovala 
štvorpätinová väčšina všetkých členov Snemu strany. 

10. Snem strany má právomoc:  

a) schvaľovať stanovy a ich zmeny, vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany 
a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov;  

b) voliť a odvolávať predsedu strany;  

c) voliť a odvolávať členov Predsedníctva strany podľa čl. 10 bodu 3. písm. a) až d)  
týchto stanov;  

d) voliť a odvolávať predsedu a ostatných členov Rozhodcovskej komisie a predsedu a ostatných 
členov Revíznej komisie;  



e) schvaľovať zlúčenie ĽS Naše Slovensko s inou stranou a dobrovoľné zrušenie  
ĽS Naše Slovensko;  

f) rozhodovať o rozdelení zostatkovej hodnoty majetku ĽS Naše Slovensko v prípade jej 
zrušenia;   

g) rozhodovať o zrušení strany s likvidáciou a vymenovaní likvidátora; 

h) rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu Rozhodcovskej komisie v prípade,  
ak Rozhodcovská komisia rozhodovala o disciplinárnom opatrení týkajúcom sa člena 
Predsedníctva strany; 

i) meniť a rušiť rozhodnutia orgánov ĽS Naše Slovensko;  

j) zadávať záväzné úlohy orgánom ĽS Naše Slovensko a členom.  

  

Článok 10. – Predsedníctvo strany   

1. Predsedníctvo strany je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ĽS Naše Slovensko v období 
medzi dvoma zasadnutiami Snemu strany.  

2. Predsedníctvo strany sa skladá z 

a) predsedu strany; 

b) ôsmich členov. 

3. 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. 

4. Členov Predsedníctva strany podľa bodu 3. písm. a) až d) tohto článku volí na obdobie piatich 
rokov a odvoláva Snem strany. Ostatných členov Predsedníctva strany podľa bodu 3. tohto článku 
menuje a odvoláva predseda strany.  

5. Ak členovi Predsedníctva strany zanikne funkcia pred uplynutím volebného obdobia,  
predseda strany poverí jej výkonom iného člena Predsedníctva strany, a to až do zvolenia nového 
člena Predsedníctva strany na najbližšom zasadnutí Snemu strany. Ku dňu zániku funkcie 
predsedu strany zaniká funkcia aj všetkým ostatným členom Predsedníctva strany.  
V takom prípade zvolá výkonný podpredseda strany zasadnutie Snemu strany tak, aby sa konal 
do 30 dní od zániku funkcie predsedu strany. 

6. Zasadnutia Predsedníctva strany sa môžu zúčastniť aj iní členovia a hostia pozvaní  
predsedom strany, títo však nemajú hlasovacie právo.  

7. 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 
Predsedníctva strany. V takomto prípade je predseda strany povinný zvolať zasadnutie 
Predsedníctva strany tak, aby sa konalo do 30 dní od doručenia tohto návrhu predsedovi strany. 

8. Predsedníctvo strany vydáva rozhodnutia na základe hlasovania členov Predsedníctva strany, 
ktoré je verejné.  

9. Predsedníctvo strany je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
Predsedníctva strany.   



10. Rozhodnutie Predsedníctva strany je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 
členov Predsedníctva strany. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu strany. 

11. Predsedníctvo strany má právomoc:  

a) schvaľovať Organizačný poriadok, Disciplinárny poriadok, Bezpečnostný poriadok, 
Hospodársky poriadok a iné záväzné vnútorné predpisy;  

b) rozhodovať o vylúčení členov;  

c) rozhodovať o odvolaniach proti uloženým disciplinárnym opatreniam;  

d) na návrh predsedu strany rozhodovať o zriadení a zrušení oblastných organizácií;  

e) na návrh predsedu strany voliť a odvolávať oblastných predsedov;  

f) schvaľovať rozpočet; 

g) schvaľovať spôsob použitia majetku v hodnote nad 250.000,- Eur;  

h) nominovať kandidátov do volieb;  

i) schvaľovať volebné programy;  

j) zadávať záväzné úlohy členom;  

k) rozhodovať vo všetkých ostatných záležitostiach ĽS Naše Slovensko, ak nepatria  
do právomoci iných orgánov ĽS Naše Slovensko.  

  

Článok 11. – Predseda strany   

1. Predseda strany je štatutárnym zástupcom a najvyšším predstaviteľom ĽS Naše Slovensko.   

2. Predseda strany má právomoc a povinnosť:  

a) konať v mene ĽS Naše Slovensko samostatne tak, že k svojmu menu, označeniu funkcie  
a názvu strany, pripojí svoj podpis;  

b) menovať a odvolávať členov Predsedníctva strany podľa čl. 10 bodu 4. a čl. 13a  bodu 1.  
týchto stanov a tajomníka výkonného podpredsedu strany; 

c) poveriť výkonom funkcie člena Predsedníctva strany podľa čl. 10 bodu 5 týchto stanov; 

d) reprezentovať ĽS Naše Slovensko dovnútra aj navonok;   

e) zastupovať ĽS Naše Slovensko v styku s orgánmi verejnej moci;  

f) disponovať s majetkom a peňažnými účtami ĽS Naše Slovensko;  

g) zvolávať a viesť zasadnutia Snemu strany a Predsedníctva strany;  

h) navrhovať zriadenie a zrušenie oblastných organizácií a voľbu a odvolanie oblastných 
predsedov;  

i) schvaľovať spôsob použitia majetku ĽS Naše Slovensko v hodnote do 250.000,- Eur vrátane;  

j) rozhodovať o prijatí členov do ĽS Naše Slovensko; 

k) udeľovať čestné členstvo v strane; 

l) zadávať záväzné úlohy členom.  

 

 

 

 

 



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;  

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 



Článok 13. – Programová komisia   

1. Programová komisia je poradným orgánom Snemu strany, Predsedníctva strany a poslancov  
ĽS Naše Slovensko v Národnej rade Slovenskej republiky.  

2. Programovú komisiu tvoria: Podpredsedovia strany, predsedovia odborných tímov a ďalší 
členovia podľa rozhodnutia Programovej komisie.  

3. Zasadnutie Programovej komisie zvoláva a vedie predseda Programovej komisie.   

4. Programová komisia vydáva rozhodnutia na základe hlasovania členov Programovej komisie,  
ktoré je verejné.  

5. Programová komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
Programovej komisie.   

6. Rozhodnutie Programovej komisie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 
členov Programovej komisie.  

7. Programová komisia sa člení na odborné tímy, ktoré sa skladajú z predsedu odborného tímu  
a členov odborného tímu. Počet členov odborného tímu nie je obmedzený. Predsedu odborného 
tímu menuje a odvoláva predseda Programovej komisie. Členov odborného tímu vymenúva  
a odvoláva predseda odborného tímu. Podrobnosti o počte, organizácií, činnosti, rokovaní  
a rozhodovaní odborných tímov určí Organizačný poriadok Programovej komisie.  

8. Programová komisia má právomoc:  

a) navrhovať a prerokúvať volebné programy a iné programové dokumenty;  

b) navrhovať a prerokúvať návrhy ústavy, ústavných zákonov a zákonov SR;  

c) rokovať o zásadných otázkach domácej a zahraničnej politiky;  

d) prideľovať odborným tímom návrhy členov Programovej komisie, poslancov a členov, 
odbornej a laickej verejnosti vo veci Ústavy, ústavných zákonov a zákonov SR, volebných 
programov a iných programových dokumentov ĽS Naše Slovensko na zaujatie stanoviska;  

e) navrhovať spôsob aplikácie schválených návrhov v praxi.  

 

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. 

 

Článok 14. – Rozhodcovská komisia  

1. Rozhodcovská komisia je nezávislým orgánom ĽS Naše Slovensko.  

2. Rozhodcovská komisia má právomoc:  

a) ukladať disciplinárne opatrenia za porušenie disciplíny podľa čl. 20 týchto stanov;  

b) vykladať v sporných prípadoch stanovy a iné vnútorné predpisy;  



c) posudzovať v sporných prípadoch či je postup orgánov ĽS Naše Slovensko a členov v súlade 
so stanovami a inými vnútornými predpismi.  

3. Rozhodcovskú komisiu tvorí: Predseda Rozhodcovskej komisie a štyria členovia Rozhodcovskej 
komisie,  ktorých volí na obdobie piatich rokov a odvoláva Snem strany. 

4. Zasadnutie Rozhodcovskej komisie zvoláva a vedie predseda Rozhodcovskej komisie podľa 
potreby.   

5. Rozhodcovská komisia vydáva rozhodnutia na základe hlasovania členov Rozhodcovskej 
komisie, ktoré je verejné.  

6. Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
Rozhodcovskej komisie.   

7. Rozhodnutie Rozhodcovskej komisie je platné, ak zaň hlasovala trojpätinová väčšina všetkých 
členov Rozhodcovskej komisie.  

8. Proti rozhodnutiu Rozhodcovskej komisie je možné sa odvolať. O odvolaní rozhoduje 
Predsedníctvo strany, okrem prípadov podľa čl. 22 bodu 4. týchto stanov. 

9. Členom Rozhodcovskej komisie nemôže byť člen Predsedníctva strany ani člen  
Revíznej komisie. 

 

Článok 15. – Revízna komisia   

1. Revízna komisia je nezávislým orgánom ĽS Naše Slovensko.  

2. Revízna komisia má právomoc dohliadať na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných 
prostriedkov a nakladania s majetkom ĽS Naše Slovensko.  

3. Revíznu komisiu tvorí: Predseda Revíznej komisie a dvaja členovia Revíznej komisie,   
ktorých volí na obdobie piatich rokov a odvoláva Snem strany.  

4. Zasadnutie Revíznej komisie zvoláva a vedie predseda Revíznej komisie podľa potreby.   

5. Revízna komisia vydáva rozhodnutia na základe hlasovania členov Revíznej komisie,   
ktoré je verejné.  

6. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov  
Revíznej komisie.   

7. Rozhodnutie Revíznej komisie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 
členov Revíznej komisie.  

8. Členom Revíznej komisie nemôže byť člen Predsedníctva strany ani člen Rozhodcovskej 
komisie. 

 

Článok 16. – Organizačné jednotky  

1. ĽS Naše Slovensko sa člení na oblastné organizácie, ktorých celkový počet je najmenej 12.  

2. Organizačné jednotky nemôžu v mene ĽS Naše Slovensko nadobúdať majetok a iné majetkové 
práva, ani s ním disponovať. Majetok ĽS Naše Slovensko, ktorý im bol zverený do držby,  môžu 
užívať výlučne na účely činnosti ĽS Naše Slovensko  a sú povinní starať sa oň tak, aby nedošlo 
k jeho znehodnoteniu alebo zničeniu. Výnimky pri nakladaní s majetkom strany môže určiť 
Predsedníctvo strany. 

3. Organizačné jednotky môžu konať a zaväzovať sa v mene strany len na základe písomného 
splnomocnenia, udeleného predsedom strany.  

 

 



 Článok 17. – Oblastné organizácie  

1. Oblastné organizácie slúžia na riadenie a organizáciu členov na území jedného alebo viacerých 
okresov.  

2. Oblastné organizácie sa zriaďujú a zrušujú na základe rozhodnutia Predsedníctva strany  
na návrh predsedu strany. 

3. Oblastnú organizáciu vedie oblastný predseda.   

4. Člen je začlenený do oblastnej organizácie na základe miesta svojho bydliska. Výnimku z tohto 
bodu môže určiť výkonný podpredseda strany.  

  

Článok 18. – Oblastný predseda  

1. Oblastný predseda vedie a zastupuje oblastnú organizáciu.   

2. Oblastný predseda sa za výkon svojej funkcie zodpovedá výkonnému podpredsedovi strany 
a zástupcovi výkonného podpredsedu strany. 

3. Oblastného predsedu na obdobie dvoch rokov volí a odvoláva Predsedníctvo strany na návrh 
predsedu strany.  

4. Oblastný predseda má na území Oblastnej organizácie povinnosť a právomoc:  

a) koordinovať a kontrolovať činnosť členov Oblastnej organizácie;   

b) zvolávať a viesť zasadnutia oblastného snemu;  

c) schvaľovať stratégiu a ročné plány činnosti Oblastnej organizácie;  

d) chrániť a udržiavať majetok zverený Oblastnej organizácii; 

e) organizovať a viesť podujatia ĽS Naše Slovensko s oblastnou pôsobnosťou;  

f) zabezpečovať propagáciu ĽS Naše Slovensko;  

g) zabezpečovať delegovanie členov a náhradníkov volebných komisií;  

h) zadávať záväzné úlohy členom Oblastnej organizácie.  

 

Článok 19. – Oblastný snem  

1. Oblastný snem je slávnostným aj pracovným zasadnutím členov oblastnej organizácie.  

2. Povinnými účastníkmi oblastného snemu sú členovia oblastnej organizácie. Dobrovoľnými 
účastníkmi oblastného snemu sú členovia Predsedníctva strany a ich hostia, a so súhlasom 
oblastného predsedu aj iní členovia a hostia.  

3. Oblastný snem zvoláva a vedie najmenej dvakrát do roka oblastný predseda.   

4. Oblastný snem slúži na   

a) slávnostné odovzdávanie členských preukazov nových členom;  

b) rozdeľovanie záväzných úloh členom;  

c) informovanie a diskusiu členov o organizácii, programe a činnosti ĽS Naše Slovensko,  
najmä na úrovni Oblastnej organizácie;  

d) predkladanie návrhov, pripomienok a sťažností členov;  

e) motiváciu a vzdelávanie členov.  

  

  

  



HLAVA IV  
Disciplína   

  

Článok 20.  – Porušenie disciplíny   

1. Disciplínu porušuje člen, ktorý si neplní povinnosti podľa týchto stanov alebo iných vnútorných 
predpisov strany.  

  

Článok 21. – Disciplinárne opatrenia   

1.   Za porušenie disciplíny možno udeliť disciplinárne opatrenia:  

a)   pokarhanie;  

b) podmienečné vylúčenie;  

c) vylúčenie.  

  

Článok 22. – Disciplinárne konanie   

1. O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje Rozhodcovská komisia.   

2. Člen, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má pred rozhodnutím o disciplinárnom 
opatrení právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a to v konaní  
pred Rozhodcovskou komisiou. Člen má právo predkladať dôkazy na preukázanie svojich 
tvrdení.  

3. Proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení sa možno odvolať. O odvolaní proti rozhodnutiu 
Rozhodcovskej komisie rozhoduje Predsedníctvo strany. Rozhodnutie Predsedníctva strany  
je konečné, proti rozhodnutiu Predsedníctva strany sa ďalej nemožno odvolať.  

4. V prípade, že Rozhodcovská komisia rozhodovala o disciplinárnom opatrení týkajúcom 
sa člena Predsedníctva strany, o odvolaní proti takémuto rozhodnutiu rozhoduje Snem strany. 
Rozhodnutie Snemu strany je konečné, nemožno sa voči nemu ďalej odvolať. 

5. Postavenie všetkých členov strany je v konaní pred Rozhodcovskou komisiou rovné,  
a to bez ohľadu na ich stranícku funkciu. 

6. Podrobnosti o disciplinárnom konaní ustanoví Disciplinárny poriadok.   

   

  



HLAVA V  
Hospodárenie   

  

Článok 23. – Hospodárenie   

1. Zdrojom majetku strany sú:  

a) členské príspevky;  

b) dary a dedičstvá;  

c) príjmy z predaja alebo prenájmu hnuteľného majetku alebo nehnuteľností;  

d) príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov v bankách;  

e) príspevky zo štátneho rozpočtu.  

2. Hospodárenie sa vykonáva v súlade so Stanovami, Hospodárskym poriadkom a s účinnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

3. Majetok ĽS Naše Slovensko môže byť použitý len na podporu cieľov, programu a činnosti   
podľa týchto stanov.  

4. V prípade zrušenia ĽS Naše Slovensko sa s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie 
majetku a zo záväzkov naloží tak, ako rozhodne Snem strany. Ak Snem strany nerozhodne  ani 
na základe písomnej výzvy likvidátora v lehote troch mesiacov od jej doručenia, naloží 
s majetkovým zostatkom likvidátor tak, že tento daruje jednej z charitatívnych organizácií 
uvedených v Hospodárskom poriadku.  

5. Za správu majetku zodpovedá hlavný hospodár strany. 

6. Dohľad nad hospodárnosťou a efektívnosťou vynakladania finančných prostriedkov a nakladania 
s majetkom ĽS Naše Slovensko vykonáva Revízna komisia.  

  



HLAVA VI  
Záverečné ustanovenia ĽS Naše Slovensko  

  

Článok 24. – Konanie v mene strany 

1. V mene ĽS Naše Slovensko koná predseda strany tak, že k svojmu menu, označeniu funkcie  
a názvu strany, pripojí svoj podpis. 

2. Iní členovia a zamestnanci ĽS Naše Slovensko môžu v mene ĽS Naše Slovensko konať  
len ak ich na to vopred písomne splnomocní predseda strany. Pravosť podpisu predsedu strany 
musí byť úradne osvedčená. 

 

Článok 25.  

Nadobudnutím účinnosti týchto stanov ĽS Naše Slovensko, registrovanej ako politická strana  
dňa 20.10.2000, číslo registrácie: 203/2-2000/04211, sa rušia: 

a) stanovy ĽS Naše Slovensko zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  
dňa 22.2.2010 pod por. č. 3, 

b) zmena stanov ĽS Naše Slovensko zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
dňa 8.2.2011 pod por. č. 1, 

c) zmena stanov ĽS Naše Slovensko zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
dňa 30.5.2013 pod por. č. 2, 

d) zmena stanov ĽS Naše Slovensko zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
dňa 2.10.2015 pod por. č. 3, 

e) zmena stanov ĽS Naše Slovensko zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
dňa 8.9.2016 pod por. č. 4, 

f) zmena stanov ĽS Naše Slovensko zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
dňa 15.1.2018 pod por. č. 5. 

  

Článok 26.  

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich zápisu do Registra politických strán a politických hnutí 
vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

  
 
V Banskej Bystrici, dňa 3. januára 2021     
 
 
 
 

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

 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko                        
                       Ing. Mgr. Marian Kotleba  
                               predseda strany  
                

  
                                              


