STANOVY
politickej strany
DOBRÁ VOĽBA
1 Úvodné ustanovenia
1.1 Úvod
Tieto stanovy sú vypracované v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (SR) a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, zásadami a hodnotami strany DOBRÁ
VOĽBA (ďalej len „strana“). Strana je založená na základe vôle členov prípravného
výboru a vzniká zapísaním do registra politických strán vedenom Ministerstvom vnútra
SR v súlade so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

1.2 Názov strany
Názov strany je „DOBRÁ VOĽBA“. Skratka sa nepoužíva.

1.3 Právne postavenie strany
Strana je právnická osoba s územnou pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
a Európskej únie.

1.4 Zásady a hodnoty strany
I.

II.

Strana je postavená na zásadách dobrovoľnosti a príslušnosti členstva k strane.
Predpokladom členstva v strane je iba dobrovoľný prejav vôle fyzickej osoby, ktorá sa
o toto členstvo uchádza pre seba a ktorá spĺňa požiadavky na členstvo v strane podľa
týchto Stanov. Každá osoba vyjadruje vznikom členstva v strane záujem podieľať sa
na politickom rozvoji strany a plnení jej programu.
Strana je postavená na hodnotách
 ľudskosti, zodpovednosti a solidarity voči slabším,
 slobody jednotlivca a spoločnosti,
 spravodlivosti pre každého a pre všetkých

1.5 Programové ciele strany
I.

Trvalými programovými cieľmi strany sú presadzovanie politiky a riešení pre
a) dôstojný život človeka,
b) podporu sebarealizácie,
c) presadzovanie spravodlivosti, solidarity a rozvoja jednotlivca aj spoločnosti,
d) rozvoj silného sociálneho charakteru spoločnosti a presadzovanie trvalo
udržateľnej a úspešnej hospodárskej politiky štátu.

II.

Strana bude presadzovať ďalej politiku a riešenia, aby
 Slovensko vždy patrilo do demokratického sveta a aby sa bránil a rozvíjal
demokratický charakter spoločnosti,
 sa bránilo právo národa na sebaurčenie a vlastný štát, ktorý slúži a chráni
všetkých svojich občanov, rôznych národností, etník a vierovyznaní,
 sa presadzoval spravodlivý právny štát, kde zákon je spravodlivý a kde sa zákon
dodržiava,
 sa presadzovali ekologické riešenia hospodárskej a sociálnej politiky v súlade
s požiadavkami a dôsledkami klimatických zmien,
 sa podporovala európska jednotnosť národov vo vzájomnej spolupráci a úcte k
spoločnej i odlišnej kultúre a histórii európskych krajín,
 Slovensko bolo silným spojencom svojich partnerov v bezpečnostnej spolupráci
s presadzovaním mieru a dodržiavania medzinárodného práva a dohôd.

2 Členstvo
2.1 Druhy členstva
2.1.1 Zakladajúci člen
Zakladajúcim členom strany je osoba, ktorej členstvo a štatút zakladajúceho člena v
strane schválil Prípravný́ vybor. Zakladajúci člen strany má všetky práva a povinnosti ako
ostatné požiadavky na členstvo ako riadny člena strany (ďalej aj „člen“).
2.1.2 Riadny člen
Riadnym členom strany môže byť iba plnoletá osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá je
občanom Slovenskej republiky a ktorej členstvo v strane schválil oprávnený orgán strany
(ďalej aj „člen“).
2.1.3 Podporovateľ a sympatizant
I. Podporovateľom je každá osoba oprávnená na základe a v rozsahu zákona finančne
alebo inak podporovať stranu bez nároku na akúkoľvek výhodu, ktorá by jej za takúto
podporu požadovala.
II.
Sympatizantom je občan, ktorý sa zaujíma o programové smerovanie strany, aktívne
spolupracuje, organizačne zabezpečuje a zúčastňuje sa na odborných a iných
konferenciách a stretnutiach strany, jej členov s verejnosťou.

2.2 Vznik členstva
I.

Členom strany sa môže stať každý štátny občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18
rokov veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý je spôsobilý na
právne úkony v plnom rozsahu a zaviaže sa dodržiavať tieto Stanovy a program
strany.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

Členstvo v strane je nezlučiteľné s členstvom v inej politickej strane alebo v inom
politickom hnutí alebo ak uchádzač o členstvo v strane nespĺňa požiadavku na
občiansku alebo trestnoprávnu bezúhonnosť.
Členstvo vzniká na základe schválenia vlastnoručne podpísanej písomnej žiadosti
uchádzača o prijatie za člena strany alebo na základe žiadosti uchádzača o prijatie za
člena strany doručenej elektronicky do úradnej elektronickej schránky strany
podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Uchádzač o členstvo v strane svojím
podpisom na žiadosti o prijatie za člena strany zároveň vyjadruje súhlas s týmito
stanovami a programom strany.
Žiadosť o prijatie za člena strany musí obsahovať najmä meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie a kontaktné
údaje uchádzača o členstvo, pričom prihláška nie je platná, ak uchádzač o členstvo
súčasne nepodpíše čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre
členstvo v strane vyžaduje zákon a tieto stanovy.
Členstvo v strane vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena strany. O prijatí za člena
strany rozhoduje na základe žiadosti o prijatie za člena strany Predsedníctvo strany,
ktoré môže rozhodnúť aj o inom spôsobe prijímania členov vydaním vnútorného
predpisu, ktorý schváli predsedníctvo aspoň 2/3 väčšinou svojich členov.
Členstvo v strane je organizované najmä prostredníctvom miestnych organizácii.
Evidenciu všetkých členov vykoná príslušná miestna organizácia a kancelária
generálneho tajomníka strany. V prípade pochybností rozhodne v sporných veciach
Rozhodcovská komisia o správnosti registrácie a registračných údajov.
Čestné vyhlásenie je prehlásením člena strany alebo uchádzača o prijatí za člena
strany o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti, o tom, že ku dňu podania
žiadosti o členstvo v strane nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo
politického hnutia, o vyslovení jeho súhlasu so Stanovami a programom strany a
o skutočnosti, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v politickej strane
vyžaduje zákon.

2.3 Zánik a pozastavenie členstva
2.3.1 Pozastavenie členstva
I. Pozastaviť členstvo možno iba zo závažných dôvodov členovi, ktorý
a. o to požiadal písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým
podpisom s uvedením závažných dôvodov;
b. bol ustanovený do štátnej alebo verejnej funkcie, ktorá je nezlučiteľná s
členstvom v politickej strane alebo politickom hnutí;
c. je obvinený z úmyselného trestného činu, ak o tom rozhodlo Predsedníctvo
aspoň 2/3 väčšinou svojich členov.
II.
Dňom pozastavenia členstva v strane zanikajú členovi aj všetky volené funkcie
v strane.

III.

IV.
V.

Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo nie je oprávnený voliť, ani byť volený do
orgánov strany a tiež nie je oprávnený bez súhlasu Predsedníctva kandidovať na
akúkoľvek volenú funkciu ako nezávislý kandidát alebo ako kandidát s podporou
iného politického subjektu/ov.
Pozastavenie členstva schvaľuje predsedníctvo.
Po odpadnutí dôvodov, pre ktoré bolo na základe žiadosti člena pozastavené jeho
členstvo v strane a oznámení tejto skutočnosti písomne alebo elektronicky so
zaručeným elektronickým podpisom miestnej organizácii strany, sa obnovuje
členstvo v strane dňom doručenia tohto oznámenia, a to so všetkými právami
a povinnosťami, ktoré z členstva v strane vyplývajú.

2.3.2 Zánik členstva
I. Členstvo v strane zaniká:
a. úmrtím člena
b. dňom získania členstva člena v inej politickej strane alebo politickom hnutí;
c. členovi, ktorý stratil občianstvo SR a to dňom straty občianstva;
d. členovi, ktorému bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony a to dňom
právoplatnosti takéhoto rozhodnutia;
e. právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin a to dňom
právoplatnosti takéhoto rozhodnutia;
f. vystúpením člena zo strany;
g. vylúčením člena zo strany rozhodnutím predsedníctva;
h. nezaplatením členského príspevku ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na
jeho zaplatenie na základe písomnej výzvy generálneho tajomníka strany
i. zmenou trvalého pobytu člena mimo územia Slovenskej republiky.
II.

III.

Dôvodom na vylúčenie člena zo strany je jeho:
a. uvedenie nepravdivých informácií v čestnom vyhlásení uchádzača o prijatie za
člena strany o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti alebo
neposkytnutie informácií, ktoré by mohli zakladať dôvod na pozastavenie
členstva v strane;
b. konanie, ktoré poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany alebo
zásadným spôsobom porušuje stanovy strany alebo je v principiálnom
rozpore s programovými cieľmi a hodnotami strany;
c. vystúpenie z poslaneckého klubu strany;
d. prijatie kandidatúry na volenú verejnú funkciu iného politického subjektu
alebo politických subjektov alebo ako nezávislý kandidát bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Predsedníctva;
e. hrubé alebo opakované porušovanie týchto Stanov.
Proti odôvodnenému rozhodnutiu o vylúčení člena zo strany je možné podať
odvolanie v lehote do 14 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vylúčení člena zo
strany na Rozhodcovskú komisiu. Odvolanie má odkladný účinok.

2.4 Práva a povinnosti člena strany
I.

II.

Člen strany má právo najmä
a. voliť a byť volený do orgánov strany v súlade s týmito Stanovami
a vnútornými predpismi strany a rozhodnutiami orgánov strany;
b. navrhovať a uchádzať sa ako kandidát strany na volené ústavne funkcie v SR,
volené funkcie v orgánoch územnej samosprávy a volené funkcie v EÚ;
c. zúčastniť sa na rokovaní orgánu strany, ktorý rozhoduje o zániku jeho členstva
v strane;
d. byť informovaný o činnosti strany,
e. predkladať návrhy a podnety príslušnému orgánu strany k jeho činnosti
a k programu strany;
f. pozastaviť alebo ukončiť svoje členstvo v strane spôsobom ustanoveným
Stanovami.
Člen strany je najmä povinný:
a. dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Stanovy strany, vnútorné
predpisy strany a rozhodnutia orgánov strany;
b. presadzovať ciele strany a podieľať sa na plnení programu strany a konať
v súlade s hodnotami a zásadami na ktorých je strana postavená;
c. čestne a zodpovedne plniť prevzaté úlohy, ktoré mu vyplývajú z titulu funkcie
v strane;
d. bezodkladne oznámiť miestnej organizácii zmenu kontaktných údajov, ktorá
ich bezodkladne oznámi kancelárii generálneho tajomníka;
e. oznámiť Krajskej rade skutočnosť, že bola voči nemu podaná obžaloba pre
úmyselný trestný čin;
f. uhrádzať riadne a včas členský príspevok.

3 Štruktúra a orgány strany
3.1 Regionálna pôsobnosť
3.1.1 Miestna organizácia
I. Miestna organizácia je základnou organizačnou jednotkou strany.
II.
V rámci toho istého územnosprávneho obvodu mesta a obce môže byť založená iba
jedna miestna organizácia. Predsedníctvo strany môže rozhodnúť o zlúčení, splynutí a
zrušení miestnych organizácií.
III.
Miestna organizácia má najmenej 3 členov.
IV. Miestna organizácia, ktorá má najmenej 30 členov, môže prijať štatút organizácie a
činnosti, ktorý schvaľuje Krajská rada.
V. Miestna organizácia je zastupovaná jej predsedom a v prípade jeho neprítomnosti
v rozsahu jeho poverenia najviac 2 podpredsedami.
VI. Predseda miestnej organizácie spolupracuje a koordinuje svoju činnosť predovšetkým
s okresným predsedom v rámci toho istého územného obvodu okresu.

VII.

Miestna organizácia
a. na návrh predsedu Miestnej organizácie navrhuje kandidátne listiny pre voľby
v územnej samospráve miest a obcí v súlade s týmito Stanovami;
b. koordinuje a zodpovedá za politickú činnosť všetkých svojich členov v súlade
so schválenými cieľmi a programom strany predovšetkým pri stretávaní sa
s občanmi a sympatizantmi strany na verejných podujatiach a diskusiách;
c. aktívne sa zúčastňuje na riešení a presadzovaní politického programu strany
v regióne;
d. spolupracuje s ostatnými miestnymi organizáciami v regióne a v rámci celej
strany, ak si to vyžaduje záujem strany a plnenie programu strany;
e. zabezpečuje evidenciu všetkých dokumentov týkajúcich sa členov združených
v príslušnej miestnej organizácii strany;

3.1.2 Okresný predseda
I. Okresný predseda je menovaný a odvolávaný Predsedníctvom strany z pomedzi
členov miestnej organizácie v rámci územného obvodu okresu.
II.
Okresný predseda koordinuje a spoluvytvára regionálnu politiku v okrese, je
politickým reprezentantom strany v okrese.
III.
Okresný predseda je členom krajskej rady. Okresný predseda koná a podpisuje v
mene strany iba v rozsahu jeho oprávnenia uvedeného v písomnom plnomocenstve.
3.1.3 Krajská rada
I. Krajská rada združuje správu členskej základe všetkých členov a všetkých miestnych
organizácii na úrovni územnosprávneho obvodu kraja SR.
II.
Krajská rada má najmenej 3 členov. Členmi Krajskej rady sú okresní predsedovia
v pôsobnosti územného obvodu kraja. Ak v územnom obvode Krajskej rady je menej
ako traja okresní predsedovia, členmi Krajskej rady môžu byť aj predsedovia alebo
členovia miestnych organizácii v tomto územnom obvode, ktorých menuje
a odvoláva Predsedníctvo strany.
III.
Krajskú radu zvoláva a vedie jej predseda. Krajskú radu zvolá jej predseda vždy, ak
o to požiada aspoň 50% miestnych organizácii združených v tejto Krajskej rade.
IV.
Predseda Krajskej rady je najvyšší politický predstaviteľ strany na úrovni kraja. Za
svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu strany.
V. Krajská rada
a. navrhuje a schvaľuje kandidátne listiny v súlade s týmito Stanovami;
b. koordinuje a zodpovedá za politickú činnosť všetkých členov a miestnych
organizácii na území kraja v súlade so schválenými cieľmi a programom
strany;
c. rozhoduje o volebných koalíciách v rámci územného obvodu kraja na úrovni
volieb do územnej samosprávy VÚC a volieb do územnej samosprávy miest a
obcí;
d. zabezpečuje v spolupráci s miestnymi organizáciami prípravu, súčinnosť
a realizáciu činností pri aktivitách a prezentácii strany a jej predstaviteľov;

VI.

e. informuje Predsedníctvo o činnosti miestnych organizácii vrátane plánu a
odpočtu ich aktivít, politických problémov a návrhov riešení ako aj všetkých
relevantných personálnych otázkach týkajúcich sa činnosti strany;
f. koordinuje úlohy s miestnymi organizáciami pre potreby kontrolných činností
vykonávaných Revíznou komisiou;
g. na návrh predsedu Krajskej rady navrhuje Predsedníctvu vymenovanie
alebo odvolanie predsedu Miestnej organizácie.
Krajská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Rozhoduje uznesením, ktoré musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov krajskej rady. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu
Krajskej rady.

3.2 Celoslovenská pôsobnosť
3.2.1 Snem
I. Najvyšším orgánom strany je snem, ktorý zvoláva Predseda strany (ďalej aj
„Predseda“). Predseda zvoláva mimoriadny snem na návrh Predsedníctva strany.
II.
Predseda zvolá Snem vždy aj bez návrhu predsedníctva
a. najneskôr do 6 mesiacov po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky;
b. v lehote najneskôr do 2 rokov od posledného snemu;
c. ak o to uznesením požiadajú aspoň 4 Krajské rady.
III.
Snem strany rozhoduje najmä o:
a. schválení stanov strany a ich zmenách;
b. voľbe a odvolaní 5 volených členov Predsedníctva strany;
c. voľbe a odvolaní Predsedu;
d. voľbe a odvolaní Podpredsedov strany na návrh Predsedu;
e. voľbe a odvolaní členov Revíznej komisie;
f. voľbe a odvolaní členov Rozhodcovskej komisie;
g. programe a politike strany;
h. dobrovoľnom zrušení strany;
i. zlúčení s inou politickou stranou alebo politickým hnutím;
j. o ďalších otázkach podľa schváleného programu snemu.
IV.
V.

VI.

Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina delegátov Snemu.
Snem rozhoduje uznesením. Na prijatie platného uznesenia je potrebné, aby za návrh
hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov Snemu, pričom na prijatie
uznesenia podľa písmen a), h), i) a o odvolaní predsedu strany pred uplynutím jeho
funkčného obdobia je potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny všetkých delegátov snemu.
Delegátmi snemu sú zakladajúci členovia strany, členovia Predsedníctva a ostatní
členovia strany určení spôsobom uvedeným v Organizačnom poriadku strany,
schválenom Predsedníctvom strany. Snem má najmenej 27 delegátov.

3.2.2 Predsedníctvo
I. Predsedníctvo strany je najvyšším výkonným orgánom strany medzi jednotlivými
Snemami. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Snemu a je povinné zabezpečiť
plnenie jeho uznesení a konať v ich súlade.
II.
Členmi Predsedníctva sú vždy predseda, 5 podpredsedovia, generálny tajomník,
predseda poslaneckého klubu NR SR a ďalší členovia Predsedníctva volení a
odvolávaní Snemom strany.
III.
Funkcia člena predsedníctva je nezlučiteľná s funkciou člena Revíznej komisie a člena
Rozhodcovskej komisie.
IV. Na rokovanie Predsedníctva strany môžu byť na základe rozhodnutia Predsedu strany
prizvaní najmä predsedovia Krajských rád a iné osoby.
V. Predsedníctvo zvoláva a vedie Predseda strany alebo ním poverený podpredseda
strany. Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 2 mesiace.
VI. Predseda zvolá zasadnutie Predsedníctva v čo najkratšom termíne vždy, ak o to
písomne požiada aspoň 5 jeho členov.
VII. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä:
a. rozhodovať o prijatí za člena strany, pozastavení členstva v strane a o vylúčení
člena zo strany;
b. navrhovať dátum, čas, miesto a program zasadnutia mimoriadneho snemu;
c. určovať postup pri plnení programových cieľov a programu strany;
d. schvaľovať kandidátnu listinu strany pre voľby do NR SR a pre voľby do
Európskeho parlamentu;
e. rozhodovať o volebných koalíciách na úrovni volieb do NR SR;
f. schvaľovať na návrh Predsedu kandidátov strany na obsadenie ústavných
funkcií a vyslovovať nedôveru nominantom strany v ústavných funkciách;
g. zakladať a rušiť miestne organizácie;
h. voliť a odvolávať okresných predsedov a predsedov Krajských rád;
i. voliť a odvolávať miestnych predsedov s prihliadnutím na návrh Krajskej rady;
j. kooptovať náhradného člena na uvoľnenú funkciu v orgáne strany, ktoré je
volenou funkciou v kompetencii Snemu na obdobie do zasadnutia najbližšieho
riadneho alebo mimoriadneho Snemu strany;
k. rozhodovať o vytvorení a zrušení poradných orgánov strany;
l. schvaľovať vnútorné predpisy strany;
m. schvaľovať návrh rozpočtu strany na príslušný kalendárny rok, ročnú účtovnú
závierku a výročnú správu;
n. rozhodovanie o ostatných záležitostiach strany, ktoré nie sú vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov strany.
VIII.
Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom za prijatie uznesenia je
potrebné, aby za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov
Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas Predsedu. Na rozhodnutie
podľa bodu VII., písm. d), e), g), h), i) a l) sa vždy vyžaduje aj súhlasný hlas Predsedu.

3.2.3 Predseda a podpredsedovia
I. Predseda je najvyšším reprezentantom strany navonok doma i v zahraničí, riadi jej
politickú činnosť a je jej štatutárnym orgánom.
II.
Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený Podpredseda v rozsahu
splnomocnenia.
III.
Funkčné obdobie Predsedu je spravidla 4 roky. Funkčné obdobie Podpredsedov končí
zvolením nového Predsedu. Opätovná voľba Predsedu a Podpredsedov je možná.
IV. Predseda okrem iného najmä:
a. zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva;
b. spravidla vedie zasadnutia Snemu;
c. predkladá Snemu správu o činnosti strany;
d. predkladá Predsedníctvu návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti
Predsedníctva;
e. menuje a odvoláva generálneho tajomníka strany.
V. Podpredsedovia strany zastupujú predsedu v rozsahu jeho poverenia a na základe a
v rozsahu poverenie Predsedníctvom môžu koordinovať jednotlivé činnosti strany.
Podpredsedovia za výkon svojej funkcie zodpovedajú Predsedovi.
3.2.4 Generálny tajomník
I. Generálny tajomník zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačno-personálnej,
administratívnej, technickej a hospodárskej.
II.
Generálneho tajomníka menuje a odvoláva Predseda strany, ktorému aj zodpovedá
za svoju činnosť.
III.
Generálny tajomník najmä
a. vedie agendu Predsedníctva;
b. zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva strany;
c. zabezpečuje evidenciu ostatných dokumentov, ktoré vyžaduje zákon alebo
vnútorné predpisy strany;
d. je oprávnený konať v mene strany v rozsahu určenom organizačným
poriadkom.
IV. Generálny tajomník je najvyšším administratívnym vedúcim zamestnancom
Kancelárie strany, ktorá je organizačne začlenená pod Predsedu strany. Organizačnú
štruktúru strany, náplň práce jednotlivých pracovníkov a ich oprávnenia a povinnosti
podrobne určuje Organizačný poriadok strany.
3.2.5 Rozhodcovská komisia
I. Rozhodcovská komisia je najvyšší rozhodcovský orgán strany a za svoju činnosť
zodpovedá Snemu.
II.
Rozhodcovská komisia
a. rozhoduje o sporoch, ktoré sa týkajú rozhodnutí, činností a záležitostí strany
a ktoré vzniknú medzi orgánmi a členmi strany, alebo medzi členmi strany
navzájom, alebo medzi orgánmi strany navzájom;

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

b. je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní člena voči rozhodnutiu
o pozastavení jeho členstva a o jeho vylúčení zo strany;
c. podáva záväzný výklad Stanov v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti
o ich výklad, pričom žiadosť o výklad môže podať Predsedníctvo a najmenej
jeho 3 členovia, Krajská rada alebo Miestna organizácia a Revízna komisia;
d. rozhoduje o súlade rozhodnutí orgánov strany a vnútorných predpisov so
Stanovami;
e. v prípade zistenia potreby úpravy Stanov z dôvodu nesúladu Stanov so
všeobecne záväznými právnymi predpismi vypracúva a predkladá
Predsedníctvu návrh na zmenu Stanov, ktoré schvaľuje Snem.
Rozhodcovská komisia o svojej činnosti a zistených záveroch informuje
Predsedníctvo.
Rozhodcovská komisia má troch členov, ktorí sú volení na 4 ročné funkčné obdobie
Snemom. Snem môže člena rozhodcovskej komisie v odôvodnených prípadoch
odvolať aj pred koncom jeho funkčného obdobia.
Člen Rozhodcovskej komisie sa môže vzdať svojej funkcie aj pred uplynutím jeho
funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov písomným doručením vzdania sa funkcie
Predsedovi strany.
Rozhodcovská komisia sa schádza na rokovanie podľa potreby. Rokovania
Rozhodcovskej komisie zvoláva a riadi predseda Rozhodcovskej komisie, ktorého si
členovia určia zo svojho stredu.
Členstvo v Rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch
a volených funkciách v strane.
Každý orgán a členovia strany sú povinní poskytnúť Rozhodcovskej komisii pre jej
činnosť potrebnú súčinnosť.
Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň jej dvaja členovia.
Na prijatie rozhodnutia Rozhodcovskej komisii sa vyžaduje súhlasný prejav najmenej
dvoch členov Rozhodcovskej komisie.
Činnosť a spôsob rozhodovania Rozhodcovskej komisie môže ďalej upraviť vnútorné
predpisy schválené Predsedníctvom.

3.2.6 Revízna komisia
I. Revízna komisia je najvyšší kontrolný orgán strany a za svoju činnosť zodpovedá
Snemu.
II.
Revízna komisia
a. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a dáva k ním
stanovisko;
b. kontroluje činnosť a hospodárenie všetkých orgánov strany;
c. vykonáva kontrolu v miestnej organizácii na podnet Predsedníctva o výsledku
ktorej podáva vypracovanú správu Predsedníctvu.
III.
Revízna komisia o svojej činnosti a zistených záveroch informuje Predsedníctvo
a Snem strany.
IV. Revízna komisia má troch členov, ktorí sú volení na 4 ročné funkčné obdobie
Snemom. Snem môže člena Revíznej komisie v odôvodnených prípadoch odvolať aj
pred koncom jeho funkčného obdobia.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

Člen Revíznej komisie sa môže vzdať svojej funkcie aj pred uplynutím jeho funkčného
obdobia z akýchkoľvek dôvodov písomným doručením vzdania sa funkcie predsedovi
strany.
Revízna komisia sa schádza na rokovanie podľa potreby, najmenej však dvakrát
ročne. Rokovania Revíznej komisie zvoláva a riadi predseda Revíznej komisie, ktorého
si členovia určia zo svojho stredu.
Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch
a volených funkciách v strane.
Každý orgán a členovia strany sú povinní poskytnúť Revíznej komisie pre jej činnosť
potrebnú súčinnosť a to najmä predložiť všetky doklady týkajúce sa financovania
a hospodárenia strany.
Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň jej dvaja členovia. Na
prijatie rozhodnutia Revíznej komisie sa vyžaduje súhlasný prejav najmenej dvoch
členov Revíznej komisie.
Činnosť a spôsob rozhodovania Revíznej komisie môže ďalej upraviť vnútorné
predpisy schválené Predsedníctvom.

3.3 Medzinárodná spolupráca
Zapojenie strany do medzinárodnej spolupráce ako je kooperácia s inými stranami a
integrácia strany do politickej strany pôsobiacej na európskej úrovni je možné. Strana
pri kooperácii a integrácii bude vychádzať z podobnosti a blízkosti hodnôt a programu.

4 Zásady hospodárenia a financovanie
I.

II.

III.

Strana hospodári na základe schváleného rozpočtu, zostaveného na príslušný rok v
súlade s príslušnými právnymi predpismi a Stanovami a vedie účtovníctvo v zmysle
príslušných právnych predpisov.
Príjmy strany sú
a. príjmy z členských príspevkov;
b. príjmy z darov, dedičstva a iných bezodplatných plnení;
c. zisky z podnikania obchodnej spoločnosti;
d. príjmy z predaja alebo prenájmu majetku;
e. príjmy z úrokov;
f. pôžičky a úvery;
g. výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu;
h. príspevky zo štátneho rozpočtu;
i. iné príjmy, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy pripúšťajú.
Výdavkami strany sú náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

IV.

V.

Organizačné jednotky strany sú povinné využívať majetok strany hospodárne, účelne
a efektívne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami
strany. Organizačné jednotky strany môžu nadobúdať majetok, hospodáriť, nakladať
s ním, nadobúdať iné majetkové práva, zaväzovať sa a konať v mene strany v rozsahu
určenom Predsedom strany.
Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za
záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia.

5 Zánik strany a spôsob naloženia s majetkovým zostatkom
I.

II.

III.
IV.

Strana sa zrušuje
a. dobrovoľným zrušením;
b. zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím;
c. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku;
d. právoplatným rozhodnutím súdu;
e. z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
O zrušení strany podľa ods. I. písm. a) a b) tohto článku rozhoduje Snem. V prípade
dobrovoľného zrušenia s likvidáciou rozhodne zároveň Snem aj o vymenovaní
likvidátora a výške jeho odmeny. Snem rozhodne aj o naložení s majetkovým
zostatkom strany.
Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu
alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán
na základe návrhu splnomocnenca prípravného výboru strany, štatutárneho orgánu
strany alebo likvidátora, alebo aj aj bez návrhu, ak tak ustanovuje Zákon. Zániku
strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

6 Záverečné ustanovenia
6.1 Konanie v mene strany
I.

II.
III.

V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne Predseda strany, a
to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a
priezvisku pripojí svoj podpis.
Generálny tajomník je oprávnený v mene strany konať v rozsahu vymedzenom
Organizačným poriadkom.
Ostatní funkcionári, členovia a zamestnanci strany sú oprávnení na právne úkony
v mene strany na základe a v rozsahu plnomocenstva udeleného štatutárnym
orgánom strany.

6.2 Zmena Stanov strany
I.
II.

Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia Snemu, ktoré bolo
prijaté aspoň 2/3 väčšinou všetkých delegátov Snemu.
Zmena Stanov sa vykoná formou písomných dodatkov, očíslovaných podľa poradia
ich prijatia. Po každej zmene Stanov sa súčasne vyhotoví aj úplné znenie Stanov
strany.

6.3 Spôsob zostavenia kandidátnej listiny
6.3.1 Voľby do NR SR
I. Kandidátnu listinu pre voľby do NR SR schvaľuje Predsedníctvo.
II.
Spôsob zostavenia kandidátnej listiny do volieb do NR SR môže upraviť vnútorný
predpis.
6.3.2 Voľby do územnej samosprávy VÚC
I. Kandidáta na predsedu VÚC a kandidátnu listinu do Zastupiteľstva VÚC schvaľuje
Krajská rada.
II.
Spôsob zostavenia kandidátnych listín do Zastupiteľstiev VÚC môže upraviť vnútorný
predpis.
6.3.3 Voľby do územnej samosprávy miest a obcí
I. Kandidáta na primátora, starostu a kandidátnu listinu do Zastupiteľstva miest a obcí.
schvaľuje Krajská rada.
II.
Spôsob zostavenia kandidátov na primátorov, starostov a kandidátnych listín do
Zastupiteľstiev miest a obcí môže upraviť vnútorný predpis.
III.
Kandidáta na primátora hlavného mesta Bratislava a mesta Košice navrhne
a schvaľuje Predsedníctvo strany.
6.3.4 Voľby do Parlamentu EÚ
Kandidátnu listinu pre voľby do Parlamentu EÚ zostavuje a schvaľuje Predsedníctvo
strany.

6.4 Vnútorné predpisy
Akékoľvek vydané vnútorné predpisy a rozhodnutia orgánov strany môžu byť vydané
iba na základe a v rozsahu týchto Stanov. Každé rozhodnutie alebo vnútorný predpis,
ktoré sú v rozpore s týmito Stanovami, sú v tejto časti neplatné. V prípade sporov o
súlade rozhodnutí orgánov strany a vnútorných predpisov strany so Stanovami strany
rozhodne o záväznom výklade na návrh Rozhodcovská komisia.

6.5 Prechodné ustanovenia
I.

II.

Do času konania ustanovujúceho snemu strany koná a rozhoduje v mene strany
splnomocnenec prípravného výboru , okrem právnych úkonov, ktoré podľa Zákona
alebo osobitných predpisov môže robiť len štatutárny orgán alebo členovia
štatutárneho orgánu strany.
Ustanovujúci snem strany zvolá splnomocnenec prípravného výboru strany tak, aby
sa konal najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu Ministerstvo vnútra SR doručí
zaregistrované stanovy s vyznačeným dátumom a číslom registrácie strany.
Delegátmi ustanovujúceho snemu sú všetci zakladajúci členovia strany prijatí za
členov strany do dňa konania ustanovujúceho snemu.

