Stanovy SPS

STANOVY STRANY

PRVÁ HLAVA
Vznik, názov, sídlo, programové ciele, územná pôsobnosť a právne postavenie strany
Článok 1
Vznik Strany Práce Slovenska

1.
2.

Strana Práce Slovenska je založená v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Strana Práce Slovenska je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Politická
strana „Strana Práce Slovenska“ vzniká dňom zápisu do Registra strán vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Článok 2
Názov, skratka, logá, sídlo strany

1.
2.

Názov politickej strany: Strana Práce Slovenska
Skratka názvu strany:
SPS

3.

Logo skratky názvu:
Logo úplného názvu:

4.

Sídlo strany SPS:

Hlavná ul. č. 50, 831 01 Bratislava.
Článok 3
Programové ciele SPS

1.

SPS je politickou stranou podľa Ústavy Slovenskej republiky, kde štátna moc pochádza
od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov
alebo priamo.

2.

SPS je politickou stranou podľa medzinárodných zmlúv ratifikovaných Slovenskou
republikou (SR), príslušných legislatívnych noriem Európskej únie a podľa zákona
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov.

3.

SPS ako politická strana je iniciátorom ľudovej kontroly moci, stopercentnej
zodpovednosti štátnych úradníkov a úradníkov silových rezortov, tiež poslancov
parlamentu, poslancov miestnych samospráv, poslancov krajských samospráv,
a zodpovedá sa občanom Slovenskej republiky za následky svojej činnosti.
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4.

SPS ako politická strana reorganizuje a odstráni legislatívne medzery. V zákonoch bude
odstraňovať všetky možnosti zneužitia práva na rozširovanie moci a majetku
nemorálnym spôsobom. Verejnosť bude informovať o zistených porušovaniach
ľudských práv pri obchádzaní zákonov a bude trvať na postihu každého preukázaného
obchádzania zákona.

5.

SPS ako politická strana vznikla z podnetu širokej vrstvy poškodených občanov SR
s cieľmi: legislatívne, trestnoprávne a mediálne riešiť narušené medziľudské vzťahy
na pracoviskách, tiež zlé firemné kultúry na pracoviskách a individuálne sabotáže práce
zamestnancov, ako aj ich zneužívanie a ponižovanie a všetky psychosociálne ujmy
zamestnancov ako je mobbing, bossing, stalking a iné nehumánne javy
v medziľudských vzťahoch na pracoviskách, lebo uvedené javy zhoršujú zdravie
a sociálne zázemie občanov SR.

6.

SPS si kladie za cieľ vytvoriť legislatívne a úradné zázemie pre každého
prenasledovaného zamestnanca, pre prepúšťaného zamestnanca a pre nezamestnaného
občana SR.

7.

SPS má za cieľ vytvoriť legislatívnu bázu zodpovednosti – povinnosti –
pre zamestnávateľa podľa odsekov Článku 3 týchto Stanov.

8.

SPS poskytne záruku zvyšovania právneho vedomia občanov SR formou odborných
konzultácií, publikovania, prednášok a školení s cieľom pôsobiť na vedomie občanov
a viesť ich k civilnej odvahe, statočnosti a vznešenosti.

9.

SPS legislatívne upraví zodpovednosť médií za medializáciu, a to povinnosť úplných
a pravdivých informácií, povinnosť odsúdiť asociálne (bossing), a sociopatické
(mobbing, stalking) formy správania vedúcich pracovníkov.

10.

SPS bude zriaďovať dobrovoľnícke poradne pre zamestnancov, a tiež podateľne
s možnosťou monitoru mobbingu, bossingu a stalkingu. Výsledky monitoru budú
zovšeobecňované a budú medializované za podmienok určených zákonom č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“) a tiež za podmienok ochrany osobnostných práv
podľa ustanovení § 11 až 13 Občianskeho zákonníka a podľa § 15 Občianskeho
zákonníka.
Článok 4
Územná pôsobnosť a právne postavenie SPS

1.

SPS pôsobí na území Slovenskej republiky (SR).

2.

SPS vznikla a svoju činnosť rozvíja v súlade so všeobecnými záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade so svojimi Stanovami
a Programovými cieľmi.
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DRUHÁ HLAVA
Členstvo v SPS
Článok 5
Podmienky vzniku členstva v SPS

1.

Členom SPS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky po dosiahnutí 18. roku
veku, ktorý vyplní a odovzdá formulár Prihlášky do SPS, čím zároveň vyjadrí súhlas
so Stanovami a s Programovými cieľmi SPS.

2.

Členstvo v inej politickej strane alebo v inom politickom hnutí v zmysle zákona
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov vylučuje členstvo v SPS.

3.

O členstvo v SPS možno požiadať výlučne písomnou Prihláškou podpísanou
žiadateľom a doručenou do sídla SPS alebo do sídla okresnej organizácie SPS.

4.

SPS garantuje zaobchádzanie s osobnými údajmi členov SPS v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov, tieto údaje budú použité len vo vnútrostraníckej
komunikácii a nebudú poskytované tretím stranám.

5.

V písomnej prihláške žiadateľ uvedie tieto osobné informácie:
a)
Priezvisko, Meno, Tituly
b)
Dátum narodenia / Rodné číslo
c)
Trvalé bydlisko / Kontaktná adresa ak je iná
d)
Vzdelanie, najvyššie ukončené
e)
Zamestnanie / Zamestnávateľa
f)
Schopnosti / Záujmy / Ciele / Motivácie žiadateľa, všeobecne a stručne,
odborné spôsobilosti a znalosti, ktorými môže prispieť k napĺňaniu Programových
cieľov SPS
g)
Čestné vyhlásenie žiadateľa o jeho úprimnom záujme o členstvo v SPS, o jeho
občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti, o tom, že ku dňu podania prihlášky nie
je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia, o jeho súhlase so Stanovami
SPS a s Programovými cieľmi SPS, o skutočnosti, že spĺňa všetky podmienky,
ktoré pre členstvo v politickej strane vyžaduje zákon
h)
Iné svoje kontakty a čo považuje za užitočné uviesť: Telefónne č. / Mobil / Fax
/ e-mail / svoj web.

6.

Prihlášku žiadateľa prerokuje a v prípade schválenia registráciu člena vykoná príslušná
organizácia SPS.
Článok 6
Druhy členstva v SPS

1.

Zakladajúci člen
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a)
b)

Zakladajúci člen SPS je občan SR, ktorému členstvo v SPS schválil Prípravný
výbor SPS, a zároveň mu udelil štatút Zakladajúceho člena SPS.
Zakladajúci člen SPS má všetky práva a povinnosti riadneho člena SPS.

2.

Riadny člen
Riadnym členom SPS je každý občan SR, ktorému členstvo v SPS schválilo
Predsedníctvo SPS alebo iný oprávnený orgán uvedený v Stanovách SPS.

3.

Čestný člen
Čestné členstvo v SPS je zásluhové členstvo. Predsedníctvo SPS rozhoduje o udelení
a predseda SPS osobne udeľuje čestné členstvo v SPS ktorejkoľvek osobe za zásluhy
v boji proti akémukoľvek násiliu. O takomto členstve sa vystaví Certifikát s dátumom,
podpisom predsedu SPS a uvedie sa dôvod udelenia Čestného členstva v SPS.

4.

Aktivisti a sympatizanti SPS
Aktivistom a sympatizantom SPS je občan SR, ktorý dovŕšil 15. rok veku, ktorý sa
dobrovoľne zapája do činnosti v SPS a rešpektujúc Stanovy a Programové ciele SPS.
Článok 7
Práva a povinnosti členov SPS

a)
b)

Člen SPS má právo:
voliť a byť volený alebo menovaný do orgánov strany podľa Stanov SPS;
byť navrhnutý a volený za kandidáta strany na volené ústavné funkcie a funkcie
do orgánov územnej samosprávy;
spolupracovať na príprave dokumentov SPS, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa
činnosti a programu SPS ktorémukoľvek orgánu SPS;
na všetky informácie a účasť na slobodnej diskusii o všetkých otázkach činnosti SPS;
obracať sa na ktorýkoľvek príslušný orgán SPS s politickými a organizačnými otázkami
a má právo na odpoveď do 30 dní;
byť právne zastupovaný a podporovaný v činnostiach, ktoré koná v záujme SPS
a v súlade so Stanovami a Programovými cieľmi SPS;
slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť SPS a na prácu jednotlivých funkcionárov
SPS za dodržania etikety a morálky;
zúčastniť sa na rokovaní straníckych orgánov pokiaľ prerokovávajú jeho záležitosti;
prerušiť členstvo v SPS spôsobom ustanoveným Stanovami SPS;
ukončiť členstvo v SPS spôsobom ustanoveným Stanovami SPS.

Člen SPS má povinnosť
- dodržiavať a presadzovať základné princípy Programových cieľov SPS a Stanovy SPS;
- bezodkladne a úplne informovať predsedu a Predsedníctvo SPS o svojej činnosti v mene
SPS;
- zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií ktoré prijal, úplne a bez výhrad
presadzovať Programové ciele SPS;
- platiť riadne a včas členské príspevky vo výške stanovenej Predsedníctvom SPS
na príslušný kalendárny rok a berie na vedomie že zaplatený členský príspevok sa
stáva súčasťou zdrojov financovania SPS, a členovi SPS nevzniká nárok na jeho
vrátenie;
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- ústredný orgán SPS môže na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti člena,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, rozhodnúť o znížení, prípadne o odpustení
zaplatenia členského príspevku;
- oznamovať okresnej organizácii SPS všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov
za účelom ich evidencie;
- vedome chrániť a neohrozovať záujmy SPS pri plnení Programových cieľov SPS.
c)

Čestný člen SPS nemá žiadnu povinnosť voči SPS a nemôže byť volený do žiadnej
funkcie, ani na kandidátnu listinu SPS, iba ak sa stane riadnym členom SPS
podľa Stanov SPS.
Článok 8
Zánik členstva v SPS

1.

Členstvo v SPS zaniká:
a)
úmrtím člena;
b)
písomným oznámením o vystúpení zo SPS, a to dňom doručenia príslušnej
okresnej organizácii;
c)
vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia, a to dňom vzniku iného
členstva;
d)
stratou občianskej príslušnosti k SR, a to dňom straty;
e)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení alebo strate spôsobilosti
na právne úkony, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia;
f)
vylúčením zo strany, a to dňom uvedeným v rozhodnutí o vylúčení;
g)
ak je člen v neospravedlnenom omeškaní so zaplatením členského príspevku
po dobu viac ako 1 rok, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany
okresnej organizácie na následky tohto omeškania.

2.

Dôvod na vylúčenie zo SPS je:
a)
právoplatné odsúdenie člena SPS za úmyselný trestný čin, účinnosť vylúčenie
zo SPS nadobúda dňom právoplatnosti odsúdenia;
b)
predloženie nepravdivého čestného vyhlásenia žiadateľa o členstve v strane alebo
o občianskej a (alebo) trestnoprávnej bezúhonnosti;
c)
konanie člena SPS, ktoré je v rozpore so všeobecnou etiketou a morálkou,
poškodzuje dobré meno SPS alebo poškodí postavenie SPS alebo je v príkrom
rozpore s Programovými cieľmi a Stanovami SPS;
d)
kandidatúra člena na akejkoľvek kandidátnej listine inej politickej strany, či
politického hnutia;
e)
členstvo v neschválenej koalícii s inými stranami, alebo politickými hnutiami;
f)
registrácia člena SPS ako nezávislého kandidáta bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Predsedníctva SPS, ktoré ako jediné je oprávnené schvaľovať koaličné
kandidatúry na verejné funkcie.

3.

O vylúčení člena zo SPS rozhoduje Predsedníctvo SPS po predchádzajúcom písomnom
návrhu príslušného orgánu SPS. Rozhodnutie o vylúčení zo SPS musí byť písomne
zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo člen SPS
odvolať sa do 14 dní od doručenia na rozhodcovskú komisiu. Odvolanie má odkladný
účinok.
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4.

Čestné členstvo v SPS je nezrušiteľné, ak ho Čestný člen SPS nechce zrušiť.
Článok 9
Prerušenie, pozastavenie, obnovenie členstva a povinnosti z toho vyplývajúce

1.

Členstvo v SPS môže byť prerušené na základe písomnej žiadosti člena o prerušenie
členstva doručenej Predsedníctvu SPS zo zdravotných alebo závažných osobných
dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie. O žiadosti o prerušenie členstva rozhoduje
Predsedníctvo SPS.

2.

V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré požiadal člen o prerušenie členstva, oznámi
písomne túto skutočnosť Predsedníctvu SPS, pričom sa členstvo obnovuje dňom
doručenia tohto oznámenia.

3.

Počas prerušenia alebo pozastavenia členstva nesmie takýto člen SPS kandidovať
na verejnú funkciu na žiadnej kandidátnej listine žiadnej politickej strany, politického
hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, ale ani ako nezávislý kandidát,
a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predsedníctva SPS, ktoré jediné je
oprávnené schvaľovať výnimočné alebo koaličné kandidátne listiny na verejné funkcie.

4.

Počas prerušenia, alebo pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch SPS,
a takýto občan môže vykonávať iba dobrovoľnícku prácu ako sympatizant SPS,
ale nemôže byť volený do orgánov SPS.

5.

Členstvo v SPS je zo zákona pozastavené vždy, keď je člen SPS ustanovený do štátnej,
alebo verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo
v politickej strane, alebo v hnutí. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo
v orgánoch SPS a člen nemôže byť volený do orgánov SPS.

TRETIA HLAVA
Organizačná štruktúra SPS, orgány a spôsob ich ustanovenia
Článok 10
Ústredné orgány SPS

a)
b)
c)
d)

SPS má nasledovné ústredné orgány:
Predsedníctvo SPS
Vedenie SPS
Ústredná revízna komisia
Rozhodcovská komisia.
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Článok 11
Predsedníctvo SPS

1.

Predsedníctvo SPS je najvyšším orgánom strany. Predsedníctvo SPS plní úlohy prijaté
uznesením snemu a zabezpečuje plnenie Programových cieľov SPS.

2.

Predsedníctvo SPS má najmenej piatich členov, vrátane kooptovaných členov. Členmi
Predsedníctva SPS sú vždy predseda, podpredseda a generálny manažér, ktorí sú členmi
predsedníctva z titulu výkonu svojej funkcie. Predsedu klubu z poslancov SPS
v Národnej rade Slovenskej republiky volia a odvolávajú členovia klubu poslancov SPS
z členov predsedníctva SPS. Ostatných členov Predsedníctva SPS volí a odvoláva
Predsedníctvo SPS.

3.

Predsedníctvo SPS má právo kooptovať za členov predsedníctva najviac štyroch členov
SPS. V prípade neplnenia úloh a povinností zo strany kooptovaných členov môže
predseda SPS navrhnúť ich odvolanie. O odvolaní kooptovaných členov rozhoduje
Predsedníctvo SPS.

4.

Predsedníctvo SPS rozhoduje Uznesením. Predsedníctvo SPS je uznášaniaschopné,
ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedníctvo SPS rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci
hlas predsedu SPS.

5.

Predsedníctvo SPS zvoláva na rokovanie predseda strany. Predsedníctvo zasadá
spravidla polročne. Ak o zvolanie zasadnutia predsedníctva požiada písomne polovica
jeho členov, je predseda strany povinný bezodkladne zvolať zasadnutie predsedníctva.

6.

Predsedníctvo SPS môže rokovať elektronicky online napríklad priamym spojením
cez Skype a s využitím podobných online prostriedkov.

7.

Do pôsobnosti predsedníctva SPS patrí najmä:
a)
určovať postup pri plnení Programových cieľov SPS;
b)
rozhodovať na návrh predsedu SPS o zostavení kandidátnej listiny SPS pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu;
c)
schvaľovať kandidátov SPS na obsadenie ústavných funkcií;
d)
schvaľovať interné predpisy SPS;
e)
stanoviť výšku členského príspevku a schvaľovať návrh rozpočtu SPS
na príslušný kalendárny rok;
f)
voliť a odvolávať krajských predsedov a okresných predsedov;
g)
rozhodovať o vytvorení a náplni práce poradných orgánov SPS;
h)
rozhodovať o vylúčení toho člena zo SPS, ktorý ako zvolený kandidát SPS
do Národnej rady Slovenskej republiky alebo do Európskeho parlamentu
nevstúpi, alebo vystúpi z poslaneckého klubu, alebo svojím konaním poškodzuje
dobré meno SPS alebo postavenie SPS alebo je v príkrom rozpore s
Programovými cieľmi a Stanovami SPS;
i)
rozhodovať o udelení certifikátu a titulu Čestného člena SPS.
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Článok 12
Vedenie SPS

1.

Vedenie SPS je výkonným a štatutárnym orgánom strany. Vedenie strany zodpovedá
za svoju činnosť Predsedníctvu SPS.

2.

Do pôsobnosti Vedenia SPS patrí schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, výročnej
správy, rozhodovanie o všetkých záležitostiach SPS pokiaľ nie sú právnymi a internými
predpismi, alebo Stanovami SPS vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

3.

Členmi Vedenia SPS sú vždy predseda SPS, podpredseda SPS, generálny manažér
strany, predseda klubu poslancov v NR SR. Títo sú členmi Vedenia SPS z titulu výkonu
svojej funkcie.

4.

Vedenie SPS rozhoduje Uznesením. Vedenie SPS je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Vedenie SPS rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu
SPS.

5.

Vedenie SPS zvoláva na rokovanie predseda SPS. Vedenie SPS zasadá vždy keď je to
v záujme operatívneho riešenia dôležitých aktuálnych otázok, ktoré vznikajú
v súvislosti s činnosťou SPS. Ak o zvolanie zasadnutia Vedenia SPS požiada písomne
nadpolovičná väčšina jeho členov, je predseda SPS povinný bezodkladne zvolať
zasadnutie Vedenia SPS.

6.

Vedenie SPS môže rokovať elektronicky online napríklad priamym spojením
cez Skype, a s využitím podobných online prostriedkov.
Článok 13
Predseda a podpredseda SPS

1.

Predseda je predstaviteľ SPS, ktorý priamo riadi politickú činnosť SPS, zastupuje SPS
pri presadzovaní jej Programových cieľov a na verejnosti predstavuje jedinú politickú
tvár SPS.

2.

Predseda SPS je členom predsedníctva. V čase neprítomnosti predsedu SPS vykonáva
pôsobnosť predsedu SPS ním poverený podpredseda v rozsahu splnomocnenia ale iba
vo vnútornom priestore strany.

3.

Do pôsobnosti predsedu SPS patrí:
a)
zvolávať a viesť zasadnutia Predsedníctva a Vedenia SPS;
b)
predkladať Predsedníctvu raz do roka správu o politickej činnosti SPS;
c)
predkladať personálne návrhy v schvaľovacej pôsobnosti Predsedníctva SPS;
d)
reprezentovať SPS doma a v zahraničí;
e)
koordinovať vnútropolitické a zahraničnopolitické činnosti SPS;
f)
vymenúvať a odvolávať generálneho manažéra SPS;
g)
navrhovať udelenie certifikátu a titulu Čestné členstvo v SPS.
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4.

Podpredseda SPS je členom predsedníctva. Podpredseda SPS na základe Uznesenia
Predsedníctva SPS koordinuje vnútrostranícke činnosti v rámci mandátu a podľa plnej
moci udelenej v rozsahu a na dobu určitú predsedom SPS.
Článok 14
Ústredná revízna komisia SPS

1.

Ústredná revízna komisia (ďalej len „ÚRK“) je ústredným orgánom SPS.

2.

ÚRK má troch členov. Členov ÚRK volí a odvoláva predsedníctvo SPS. Zo svojho
stredu si volí predsedu ÚRK. ÚRK sa schádza na rokovanie spravidla raz za tri mesiace,
pričom rokovanie je povinný zvolať jej predseda. ÚRK môže rokovať aj elektronicky
spojením online.

3.

V prípade poklesu počtu členov ÚRK pod uvedený stav podľa odstavca 1 tohto článku
počas funkčného obdobia, Predseda SPS má právo priamo vymenovať náhradných
členov ÚRK.

4.

ÚRK preskúma ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie
Vedeniu SPS. ÚRK riadi a kontroluje činnosť Okresných revíznych komisií.

5.

Členovia ÚRK sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti SPS, kontrolovať účtovné záznamy či sú vedené v súlade so skutočnosťou
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a internými
predpismi SPS.

6.

ÚRK je povinná upozorniť Predsedníctvo SPS na zistené nedostatky, podávať návrhy
na ich odstránenie a viesť o tom dokumentáciu.

7.

Funkcia v ÚRK je nezlučiteľná s funkciami v ostatných orgánoch SPS.

8.

ÚRK zodpovedá za výkon svojej činnosti predsedovi a Predsedníctvu SPS.

9.

Činnosť a spôsob rozhodovania ÚRK upraví Štatút schválený Predsedníctvom SPS.
Článok 15
Rozhodcovská komisia SPS

1.

Rozhodcovská komisia (ďalej len „RoK“) je rozhodcovským orgánom SPS.

2.

RoK má troch členov. Členov RoK volí a odvoláva Predsedníctvo SPS. Zo svojho
stredu si volia predsedu RoK. V prípade, ak klesne počet členov RoK pod stav uvedený
v tomto odseku počas svojho funkčného obdobia, Predsedníctvo SPS môže priamo
vymenovať náhradných členov.
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3.

Pre potrebu vyriešenia zvlášť sporného a ťažko riešiteľného problému môže predseda
SPS vymenovať do RoK ľubovoľný počet potrebných odborníkov.

4.

RoK rozhoduje o sporoch ktoré môžu vzniknúť medzi orgánmi a členmi SPS,
medzi členmi SPS navzájom, alebo medzi orgánmi SPS navzájom.

5.

RoK je odvolací orgán ktorý rozhoduje o odvolaní člena voči rozhodnutiu o jeho
vylúčení zo SPS.

6.

RoK podáva kompetentný výklad Stanov SPS v prípade sporov medzi orgánmi a členmi
SPS, medzi členmi SPS navzájom, alebo medzi orgánmi SPS navzájom.

7.

RoK je povinná upozorniť Predsedníctvo SPS na zistené nedostatky a podávať návrhy
na ich odstránenie.

8.

RoK je povinná viesť o svojej činnosti dokumentáciu.

9.

Funkcia v RoK je nezlučiteľná s funkciami v ostatných orgánoch SPS.

10.

Za výkon svojej činnosti RoK zodpovedá predsedovi a Predsedníctvu SPS.

11.

Činnosť a spôsob rozhodovania RoK upravuje Štatút schválený Predsedníctvom SPS.

12.

Pre harmonickú činnosť RoK majú jednotlivé orgány a členovia SPS povinnosť
poskytovať úplné informácie a potrebnú súčinnosť.
Článok 16
Okresná organizácia SPS

1.

Okresná organizácia SPS (ďalej iba „OO SPS“) je organizačným stupňom SPS
na úrovni okresu. Územný obvod OO SPS je spravidla totožný s územným obvodom
okresu podľa územnosprávneho usporiadania SR. Predsedníctvo SPS môže rozhodnúť
o zlúčení, splynutí a zániku okresných organizácií.

2.

Organizáciu a činnosť OO SPS podrobne upravuje Štatút OO SPS vypracovaný
Predsedníctvom SPS v súlade s Organizačným poriadkom a Stanovami SPS.

3.

OO SPS nemá právnu subjektivitu. Nemôže nadobúdať v mene strany majetok,
následne s ním hospodáriť, prípadne nadobúdať iné majetkové práva.

4.

OO SPS môže vzniknúť ak je v okrese najmenej dvadsať členov SPS.

5.

Najvyšším orgánom OO SPS je predseda OO SPS a Predsedníctvo OO SPS. Najmenší
počet členov Predsedníctva OO SPS sú traja členovia OO SPS.

6.

Za účelom realizácie programu a politiky SPS na území okresu sa môžu zriaďovať
Kluby SPS. Kluby SPS v meste, v obci, v mestských častiach a v iných sídelných
celkoch vytvárajú priestor pre stretávanie členov, aktivistov, sympatizantov a čestných
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členov SPS. Zriadenie jednotlivých klubov, menovanie a odvolávanie vedúcich Klubov
SPS schvaľuje príslušný predseda OO SPS.
7.

Predseda OO SPS je menovaný a odvolávaný Predsedníctvom SPS. Predseda OO SPS
spoluvytvára regionálnu politiku v okrese, je politickým reprezentantom SPS
v okrese. Predseda OO SPS koná a podpisuje v mene SPS iba v rozsahu okresu
a povinne a úplne informuje Predsedníctvo SPS o činnosti OO SPS.

8.

Predseda OO SPS vymenuje troch členov SPS do funkcie v Okresnej revíznej komisii
(ORK). ORK SPS preskúma ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a predkladá svoje
vyjadrenie Predsedníctvu OO SPS. ORK sa zodpovedá ÚRK a Predsedníctvu SPS.

ŠTVRTÁ HLAVA
Zásady hospodárenia SPS
Článok 17
Hospodárenie SPS

1.

Príjmami SPS sú:
a)
príjmy z členských príspevkov;
b)
príjmy z darov a iných bezodplatných plnení;
c)
príjmy z dedičstva;
d)
príjmy z predaja alebo prenájmu hnuteľného majetku SPS alebo nehnuteľností;
e)
príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách;
f)
príjmy dvoch alebo troch % z daní fyzických a právnických osôb;
g)
podiely na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti;
h)
výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu;
i)
príjmy z pôžičiek a úverov;
j)
príspevky zo štátneho rozpočtu.

2.

Výdavkami SPS sú náklady spojené s činnosťou SPS vynaložené v súlade so všeobecne
platnými právnymi predpismi.

3.

SPS hospodári podľa schváleného rozpočtu SPS, ktorý obsahuje všetky rozpočtované
príjmy a výdavky. Rozpočet SPS sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.

4.

Dar poskytnutý SPS na konkrétny účel môže SPS použiť na iný účel len so súhlasom
darcu vyjadreným písomne pred použitím daru.

5.

SPS vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi plarnými
v SR.

6.

SPS zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.
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PIATA HLAVA
Zrušenie a zánik SPS
Článok 18
Zrušenie strany

1.

SPS 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 Najvyššieho súdu SR o rozpustení strany;
e)
z iných dôvodov, ak tak ustanoví ústavný zákon.
Článok 19
Zánik SPS

1.

SPS zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z Registra strán.

2.

Zániku SPS predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

3.

Pokiaľ bola SPS zrušená dobrovoľným zrušením alebo zlúčením s inou politickou
stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva Predsedníctvo SPS do 5 dní
od zrušenia strany.

4.

Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie SPS a údaje, ktoré sa zapisujú
do Registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia SPS.
Likvidátor podá návrh na výmaz strany z Registra strán najneskôr do 30 dní
od skončenia likvidácie.
Článok 20
Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom

1.

V prípade zrušenia SPS likvidáciou, predsedníctvo, ktoré rozhodne o zrušení SPS
zároveň tým istým rozhodnutím vymenuje likvidátora a určí výšku jeho odmeny.

2.

Likvidátorom SPS môže byť iba fyzická osoba.

3.

Likvidátor SPS vykoná likvidáciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v SR.

4.

Likvidátor SPS robí v mene SPS len úkony smerujúce k likvidácii SPS.
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5.

Pri výkone pôsobnosti likvidátor SPS plní záväzky SPS, uplatňuje pohľadávky SPS
a prijíma plnenia, zastupuje SPS pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody
o zmene a zániku práv a záväzkov. Likvidátor môže uzavierať nové zmluvy len
v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov.

6.

Ku dňu skončenia likvidácie SPS likvidátor zostaví účtovnú závierku.
ŠIESTA HLAVA
Záverečné ustanovenia
Článok 21
Konanie v mene SPS

1.

V mene SPS koná a podpisuje predseda SPS samostatne, alebo podpredseda SPS, podľa
podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom SPS, a to vždy tak, že k úplnému
napísanému alebo vytlačenému názvu SPS pripoja svoj podpis a presné označenie
funkcie v Predsedníctve SPS.

2.

V pracovnoprávnych vzťahoch v mene SPS koná a podpisuje predseda SPS.
Článok 22
Postup pri zmene a dopĺňaní stanov

1.

Tieto Stanovy SPS je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia Predsedníctva
SPS, a to formou samostatných písomných a riadne očíslovaných Dodatkov.

2.

Súčasne s prijatím Rozhodnutia o zmene Stanov môže Predsedníctvo SPS prijať
rozhodnutie o vydaní Úplného znenia stanov.

3.

Vo veciach neupravených Stanovami SPS sa postupuje podľa príslušných ustanovení
právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú celkom alebo sčasti
účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

4.

Stanovy SPS nadobúdajú účinnosť dňom zápisu SPS do Registra strán vedenom
Ministerstvom vnútra SR.
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Bratislava, dňa 01. 05. 2014

JUDr. Mária Ritomská,
predsedníčka Prípravného výboru SPS
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