STANOVY
ĽUDOVEJ STRANY NAŠE SLOVENSKO
Článok 1
Základné ustanovenia, adresa a názov strany a jej skratka
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko so skratkou ĽS Naše Slovensko je politickou
stranou, ktorá presadzuje záujmy širokých vrstiev obyvateľstva a jeho rodín, s ohľadom na slabšie
vrstvy obyvateľstva, bez ohľadu na národnosť a svetonázor.
Sídlo strany: Marian Kotleba, Kráľovoholská 6150/5, 974 11 Banská Bystrica,
Slovenská republika.
Článok 2
Programové ciele ĽS Naše Slovensko
Udržiavať a prehlbovať charakter právneho a spravodlivého štátu i celej Európskej únie
demokratickým systémom. Budovanie a prehlbovanie skutočného sociálneho, trhového
a ekologicky orientovaného hospodárstva, založeného na súkromnom vlastníctve a podpore širokej
podnikateľskej vrstvy. Zabezpečenie sociálnych istôt obyvateľstva. Udržiavanie a prehlbovanie
trvalo slobodnej a zdravej spoločnosti, vrátane bezpečnostných istôt. V duchu spoločenských zásad
a kresťanských tradícií sa stavať proti všetkým formám násilia a nespravodlivosti. Presadzovať
trvalo udržateľný život na Zemi, s ohľadom na budúce generácie. Zabezpečiť prístup ku vzdelaniu
všetkým, ktorí majú na to schopnosti a prejavia záujem. Presadzovať záujmy tradičných rodín,
najmä viacdetných. Zoskupovať k volebným a iným politickým aktivitám všetky demokraticky
zmýšľajúce sily, ktoré podporujú program ĽS Naše Slovensko.
Článok 3
Členstvo v ĽS Naše Slovensko
1. Členom ĽS Naše Slovensko sa môže stať každý občan SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov,
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, podporuje program ĽS Naše Slovensko, súhlasí
so stanovami ĽS Naše Slovensko a je politicky a morálne bezúhonný.
2. O prijatí za člena ĽS Naše Slovensko rozhoduje predsedníctvo strany.
3. Členstvo v ĽS Naše Slovensko vzniká dňom vydania písomného uznesenia predsedníctva strany
o prijatí uchádzača za člena ĽS Naše Slovensko.
4. Podrobný postup pri prijímaní členov ustanoví Organizačný poriadok ĽS Naše Slovensko.
5. Výšku členských príspevkov a podmienky ich platenia ustanoví predsedníctvo strany.
6. Členovia a zamestnanci strany môžu robiť právne a iné úkony v mene strany len na základe

vopred daného písomného splnomocnenia štatutárneho zástupcu strany a v súlade s vopred danými
písomnými pokynmi štatutárneho zástupcu strany.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
Člen strany má právo zúčastňovať sa na práci strany, na zasadaní jej orgánov, vyjadrovať
svoje pripomienky, predkladať návrhy, podávať príspevky a návrhy do diskusie, hlasovať a byť
volený do príslušných orgánov strany a byť delegovaný do príslušných inštitúcií.
Člen má povinnosť dodržiavať stanovy strany a napĺňať jej programové ciele.
Článok 5
Pozastavenie členstva
Členstvo možno pozastaviť ak si ho člen neplní v zmysle bodu 4, alebo dobrovoľne.
Postihnutý člen sa môže odvolať na rozhodcovskú komisiu. O pozastavení členstva rozhoduje
predsedníctvo strany.
Článok 6
Zánik členstva
Členstvo zaniká vystúpením, zrušením, alebo úmrtím člena. Člen môže zo strany vystúpiť
dobrovoľne, čo oznámi predsedovi strany ústne, alebo písomne na sekretariáte strany. Členovi môže
byť členstvo zrušené iba rozhodnutím schôdze strany.
Článok 7
Obnova členstva
Členovi, ktorý ma pozastavené členstvo, sa členstvo môže obnoviť rozhodnutím schôdze
strany. To isté platí, ak sa členstva zriekol dobrovoľne.
Článok 8
Hlasovanie
Hlasovanie v strane môže byť tajné alebo verejné. Spôsob hlasovania odsúhlasuje schôdza
strany, v prípade hlasovania v predsedníctve samotné predsedníctvo. Hlasovanie je platné,
len ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov, oprávnených hlasovať. Hlasuje sa
buď spôsobom kvalifikovanej väčšiny, alebo absolútnou väčšinou. Kvalifikovaná väčšina značí,
že rozhodnutie orgánu je platné, ak s ním súhlasí trojpätinová väčšina hlasujúcich delegátov,
oprávnených hlasovať. Používa sa na odsúhlasenie zmien stanov, na odsúhlasenie spojenia s inou
stranou, resp. hnutím, na odsúhlasenie rozpustenia strany, na odvolávanie funkcionárov

predsedníctva, na vylúčenie člena z orgánu, resp. zo strany. Absolútna väčšina značí, že rozhodnutie
orgánu je platné, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina hlasujúcich delegátov, oprávnených
hlasovať.
Článok 9
Predseda
Predseda je štatutárnym zástupcom strany, oprávneným konať samostatne tak,
že k názvu strany, k svojmu menu a k označeniu svojej funkcie pripojí svoj podpis.
Je výkonným orgánom strany a jej šéfom v období medzi dvoma schôdzami strany.
Zvolený je na obdobie štyroch rokov.
Článok 10
Tajomník
Tajomník je štatutárnym zástupcom strany, oprávneným konať samostatne tak,
že k názvu strany, k svojmu menu a k označeniu svojej funkcie pripojí svoj podpis.
Je výkonným orgánom strany a vedúcim sekretariátu strany. Zvolený je na obdobie štyroch rokov.
Článok 11
Základná organizačná štruktúra
Strana funguje ako jedna organizácia na celom území štátu, bez ohľadu na jeho územné
členenie. Jej orgány sa delia na riadiace, výkonné a nezávislé.
Riadiacim orgánom strany je schôdza členov strany, ďalej len „schôdza strany“.
Výkonným orgánom je predsedníctvo strany, na čele s predsedom. Predsedníctvo tvoria:
predseda, tajomník, traja podpredsedovia a predsedovia klubov strany. Pomocným výkonným
orgánom je sekretariát strany.
Rozhodcovská komisia je nezávislý orgán strany, ktorý v rámci svojej pôsobnosti realizuje
výklad stanov ĽS Naše Slovensko, kontroluje ich dodržiavanie, posudzuje, či postup orgánov
alebo členov ĽS Naše Slovensko je v súlade so stanovami a ďalšími organizačnými predpismi
ĽS Naše Slovensko. Je tiež odvolacím orgánom, ak predsedníctvo strany v súlade s článkom 5
stanov rozhodne o pozastavení členstva.
Revízna komisia je nezávislý orgán strany, ktorý v rámci svojej pôsobnosti dozerá na to,
aby hospodárenie ĽS Naše Slovensko bolo v súlade s relevantnými zákonmi, inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ako aj rozhodnutiami schôdze strany. Zabezpečuje tiež výkon
revízií hospodárenia s majetkom ĽS Naše Slovensko.
Pokladník je nezávislý orgán strany, ktorý v rámci svojej pôsobnosti zodpovedá za evidenciu
majetku ĽS Naše Slovensko.
Revízna aj rozhodcovská komisia má troch členov, ktorých tak ako aj pokladníka
volí schôdza strany na štvorročné obdobie.

Článok 12
Schôdza strany
Schôdza strany je najvyšším orgánom ĽS Naše Slovensko. Delegátmi schôdze strany
s hlasovacím právom sú členovia predsedníctva strany a iní členovia strany delegovaní spôsobom
ustanoveným v Organizačnom poriadku ĽS Naše Slovensko. Je riadiacim orgánom strany, ktorý
potvrdzuje alebo mení rozhodnutia ostatných orgánov resp. funkcionárov strany. Schôdza strany
taktiež zlaďuje alebo koordinuje činnosť strany. Schvaľuje stratégiu činnosti, program strany,
stanovy strany a ich zmeny. Volí predsedu, tajomníka, podpredsedov a pokladníka strany, členov
rozhodcovskej a členov revíznej komisie. Kontroluje hospodárenie strany.
Schôdza strany prejednáva správy o činnosti strany a rokuje o veciach podľa podnetov
členov strany.
Schôdza strany nominuje kandidátov pre parlamentné, komunálne a regionálne voľby.
Schôdzu strany zvoláva predseda strany.
Článok 13
Klub
Klub je základnou organizačnou jednotkou strany. Úlohou klubu je združovať členov strany
za účelom riešenia úloh, súvisiacich s programovými cieľmi a činnosťou strany.
Klub vzniká odhlasovaním v predsedníctve a tvoria ho minimálne traja členovia. Na čele klubu stojí
predseda klubu, ktorého volia členovia predsedníctva strany na obdobie štyroch rokov. Klub nie je
oprávnený v mene strany nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné
majetkové práva. Taktiež sa nemôže zaväzovať a konať v mene strany.
Článok 14
Predsedníctvo
Predsedníctvo je výkonným orgánom strany, ktorý medzi dvoma schôdzami strany riadi jej
činnosť. Predsedníctvo strany schvaľuje Organizačný poriadok ĽS Naše Slovensko, Disciplinárny
poriadok ĽS Naše Slovensko a iné záväzné organizačné predpisy. Členmi predsedníctva strany sú:
predseda strany, tajomník, traja podpredsedovia strany a predsedovia klubov strany. Predsedu,
tajomníka a troch podpredsedov volí schôdza strany na obdobie štyroch rokov, alebo do odvolania.
Rokovanie predsedníctva vedie predseda strany, v jeho neprítomnosti ho zastupuje tajomník.
Článok 15
Sekretariát
Sekretariát je pomocným výkonným orgánom strany. Jeho úlohou je technické, organizačné,
administratívne, ekonomické a personálne zabezpečenie činnosti a plynulého chodu strany.
Na čele sekretariátu stojí tajomník, ktorý je zodpovedný za jeho činnosť.

Článok 16
Hospodárenie strany
ĽS Naše Slovensko je právnickou osobou. Koná podľa predpisov platných pre politické
strany. Za hospodárenie strany zodpovedá predsedníctvo strany.
Článok 17
Zánik strany
Strana zaniká zlúčením s inou politickou stranou alebo politickým hnutím,
alebo jej rozpustením. Pri rozpustení bez určenia právneho nástupcu schôdza strany svojim
rozhodnutím určí spôsob likvidácie strany a spôsob naloženia s majetkom strany.
Článok 18
Prechodné a záverečné ustanovenia
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť odsúhlasením na schôdzi strany a zaregistrovaním
na Ministerstve vnútra SR. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy predošlé, zapísané
18.5.2009-1, 14.9.2009-2, najmä ich dopĺňajú vo veci zmeny adresy jej sídla a zmeny jej názvu.

