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Informačné embargo prelomené!
Vážení členovia Ľudovej strany Naše
Slovensko. Dovoľte mi predstaviť Vám prvé vydanie
našej vnútrostraníckej publikácie s názvom
Stranícke zvesti. Hlavným dôvodom pre vznik tohto
periodika sa stal záujem vedenia strany na vytvorení
komunikačného kanála medzi predsedníctvom
strany a členmi jednotlivých oblastných organizácií
Ľudovej strany Naše Slovensko.
Ide tak o reflexiu často pripomínaného stavu slabej informovanosti
našich členov, ktorí boli nútení vyhľadávať informácie o dianí v strane a práci
našich poslancov v Národnej rade SR. Členovia Ľudovej strany Naše
Slovensko tak nevedeli na verejnosti promptne zareagovať na medializované
účelové dezinformácie, alebo reagovali neoverenými informáciami z druhej
ruky.
Tomu je však nadobro koniec! V publikácii Stranícke zvesti budete
pravidelne dostávať aktuálne informácie o rozhodnutiach predsedníctva
strany, o dianí v Národnej rade SR, predložených zákonoch, zákulisných
politických ťahoch, ale aj o našich akciách a podujatiach či štedrej sociálnej
pomoci. Obsahom periodika budú aj naše názory k aktuálnym témam, ale aj
historickým udalostiam a osobnostiam.

Nová webstránka
spustená!
Určite ste si mnohí z vás
všimli, že už dlhšiu dobu
nefunguje
naša
stranícka
webová stránka.
Prichystali sme novú
modernú webstránku, na ktorej
budú
zverejnené
všetky
potrebné údaje, naše kontakty,
oblastné organizácie, reporty z
akcií, dianie v NR SR, tlačovky,
vyjadrenia predstaviteľov ĽS
Naše Slovensko, petície a
vlastne všetko, čo s našou
aktivitou súvisí.
Webovú
stránku
si
môžete pozrieť na adrese
www.kotlebovci.sk alebo po
kliknutí na obrázok:

Pevne verím, že publikácia Stranícke zvesti sa stane silným
informačným nástrojom v našom boji za Slovensko národné, kresťanské a
sociálne. Spolu prelomíme informačnú blokádu!
Andrej Medvecký
výkonný podpredseda

Marian Kotleba v apríli oslávil svoje 44. narodeniny
Náš predseda, Ing. Mgr. Marian Kotleba, 7. apríla oslávil svoje
44. narodeniny. Takmer celý svoj život zasvätil politickému boju za
spravodlivé Slovensko, za Slovensko bez vykorisťovania, za Slovensko
bez politického vplyvu finančných skupín, za Slovensko hrdé a
slobodné, národné a kresťanské.
V súčasnosti je Ľudová strana Naše Slovensko parlamentnou
politickou stranou. Nebolo tak tomu vždy! Marian Kotleba v minulosti
kvôli svojim názorom a zmyslu pre spravodlivosť prišiel dokonca aj o
svoju prácu. Prenasledovaný a vláčený systémom to však nikdy nevzdal.
Predsedovi Ľudovej strany Naše Slovensko ďakujeme za jeho
nasadenie a gratulujeme k 44. narodeninám. Prajeme mu veľa zdravia a
síl potrebných v našom politickom boji, ale aj veľa trpezlivosti, rozvahy
a Božieho požehnania.
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Na 28. schôdzu Národnej rady SR sme predložili
4 návrhy zákonov
Aj napriek tomu, že sa nachádzame v opozícii a
nedokážeme efektívne presadiť naše návrhy zákonov,
snažíme sa naďalej pracovať v prospech Slovenska a v
prospech slušných ľudí.
Na každú schôdzu predkladáme kvalitné návrhy
zákonov, ale taktiež analyzujeme všetky predkladané
zákony, ku ktorým sa vyjadrujeme v pléne Národnej rady
SR. Za každý dobrý zákon zahlasujeme nezávisle od toho,
ktorá politická strana daný zákon predložila.
Na 28. schôdzu Národnej rady Slovenskej
republiky sme predložili 4 návrhy zákonov:

1. Návrh zákona na „obnovenie našej suverenity“

Celé znenie zákona po kliknutí na obrázok.

Do Národnej rady SR sme opätovne predložili návrh na zmenu
ústavného zákona, ktorého cieľom je vytvoriť ústavné predpoklady pre
obnovenie zvrchovanosti (suverenity) Slovenskej republiky.
Ústava Slovenskej republiky obsahuje ustanovenie, ktoré z nás
robí de facto kolóniu Bruselu. Ustanovenie sa nachádza v článku
7., odsek 2 druhej vety Ústavy SR: „Právne záväzné akty Európskych
spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky.“

2. Návrh zákona na „ochranu vlastníkov bytov pred dražbami a exekúciami“
V čase ekonomickej krízy spôsobenej opatreniami na
zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa dostáva stále viac
ľudí do finančných ťažkostí. Preto sme prichystali legislatívny návrh
na ochranu vlastníkov bytov pred dražbami a exekúciami ich
nehnuteľného majetku.
V súčasnosti môžu exekútori dražiť byt už pri presiahnutí dlžnej
sumy 2000 eur. Náš návrh zákona navrhoval zvýšiť túto čiastku na 5000
eur. Cieľom návrhu je ochrana vlastníkov bytov počas
mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, a to až do
uplynutia 6 mesačnej lehoty po skončení krízovej situácie.

Celé znenie zákona po kliknutí na obrázok.

3. Návrh zákona „proti korupcii a klientelizmu v zariadeniach sociálnych služieb“

Celé znenie zákona po kliknutí na obrázok.

Je nemysliteľné, aby občania čakajúci na umiestnenie do
zariadenia sociálnych služieb nevedeli, v akom poradí sa nachádzajú.
Tento stav netransparentnosti otvára možnosti pre korupciu a
klientelizmus.
Preto sme do Národnej rady SR opätovne predložili návrh
zákona, ktorý by stanovil povinnosť zariadeniam sociálnych služieb viesť
a zverejňovať poradovníky čakateľov na umiestnenie v daných
zariadeniach. Povinnosť zverejňovania poradovníkov by sa týkala aj
vyšších územných celkov, ktoré by museli zverejňovať poradovníky
všetkých zariadení sociálnych služieb na území ich pôsobnosti.
2

Naša práca v Národnej rade SR

Stranícke zvesti

4. Návrh zákona na „stanovenie stropu pri nákupe osobných automobilov“
Na nákupe osobných automobilov sa dajú ušetriť nemalé
finančné zdroje. Presvedčili sme sa o tom aj my, keď sme spravovali
vozový park Banskobystrického samosprávneho kraja. Mnohí
predstavitelia verejnej správy však stále uprednostňujú zbytočne
nadmerný luxus namiesto šetrenia verejných zdrojov.
Preto sme prichystali návrh zákona, ktorý stanovuje limity na
výdavky pre obstaranie alebo prenájom vozidiel pre všetky subjekty verejnej správy a pre všetky organizácie zriadené alebo založené
subjektmi verejnej správy.

Celé znenie zákona po kliknutí na obrázok.

Programová komisia a odborné tímy Ľudovej strany
Naše Slovensko prešli reorganizáciou
Predsedníctvo Ľudovej strany Naše Slovensko
dňa 11. mája 2021 prijalo nový organizačný poriadok
Programovej komisie a odborných tímov ĽS Naše
Slovensko. Vedenie strany zmenou organizačného
poriadku zefektívnilo prácu odborných tímov.
Predseda Programovej komisie Ing. Martin
Beluský, PhD. vymenoval nových predsedov odborných
tímov, ktorí sú poverení riadením daných tímov a to
podľa ich tematického zamerania.
Ak je vám nejaká téma blízka a chcete sa zapojiť
do odbornej práce, požiadajte vášho oblastného
predsedu o zaradenie do odborného tímu.

Odborné tímy Ľudovej strany Naše Slovensko a ich predsedovia
Odborný tím
Odborný tím pre národnú bezpečnosť a verejnú správu
Odborný tím pre spravodlivosť
Odborný tím pre školstvo, kultúru a šport
Odborný tím pre výstavbu, dopravu a regionálny rozvoj

Predseda odborného tímu
Pavol Lazar
JUDr. Milan Španír
RNDr. Martin Šuvada, PhD.
Andrea Hudecová

Odborný tím pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Mgr. Martin Ferančík

Odborný tím pre zdravotníctvo a sociálne veci

MUDr. Štefan Krnáč

Odborný tím pre hospodárstvo a financie
Odborný tím pre zahraničné veci

Ing. Slavomír Blažek, PhD.
Radovan Kuruc
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Pripomíname si našich dejateľov

Ľudová mládež si pripomenula národného
buditeľa Štefana Marka Daxnera
Členovia Ľudovej mládeže si 11. apríla pripomenuli 129. výročie
úmrtia národného buditeľa Štefana Marka Daxnera. Pochovaný je na
Národnom cintoríne v Martine, ktorý bol jednou zo zastávok nášho
vzdelávacieho programu „Po stopách našich predkov“ v roku 2019.
„Čo? Národ náš mal by sa vysťahovať? Mal by zanechať sväté dedičstvo
svoje? Zem tú, na ktorej predkovia jeho krv svoju za národnú samostatnosť
svoju cedili? [...] Nie! Potlačovateľovi kvôli od svätého práva upustiť bola
by slabosť, ktorej sa nemáme čo báť dovtedy, kým nás svornosť dovedna
viaže! Biť sa budem s potlačovateľom svojím, ale neupustím dobrovoľne
ani piaď z dedičstva otcov mojich, zo svätého práva národa svojho!“
Štefan Marko Daxner: V službe národa

Vyzbierali sme až
10 000 podpisov pod
petíciu na vyhlásenie
referenda za
predčasné voľby
Členom a sympatizantom
Ľudovej strany Naše Slovensko
sa v krátkom čase a počas
prísnych opatrení podarilo
vyzbierať až 10 000 podpisov
pod petíciu na vyhlásenie
referenda za predčasné voľby.
Vyzbierané podpisy sme už
odovzdali.
Pre
viac
informácií
kliknite na obrázok:

Vyjadrenie k
vyhosteniu ruských
diplomatov
Bromhexin potvrdeným liekom proti COVID-19
Pamätáte sa na nášho predsedu
Mariana Kotlebu, ktorý sa počas nákazy
COVID-19 liečil Bromhexinom? Zverejnený
liečebný návod vtedy médiá účelovo označovali
za neúčinný, ba dokonca až nebezpečný.
V súčasnosti však odborníci potvrdili, že
Bromhexin v prípade nákazy COVID-19 môže
skutočne pomôcť. Čas nakoniec ukázal, že
liečebný postup Mariana Kotlebu bol účinný.
Viac sa dozviete po kliknutí na obrázok.

Na vyhostenie 3 ruských
diplomatov zo Slovenska sme
zareagovali aj my! Veľvyslancovi
Ruskej federácie na Slovensku
sme poslali list.
Celé znenie listu si
môžete prečítať po kliknutí na
obrázok:

KOTLEBOVCI - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
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