STANOVY
POLITICKEJ STRANY

IČO: 42182549 DIČ: 2120461068
Číslo registrácie: OVVS 3-2010/027199
Tieto stanovy boli schválené Republikovým snemom
dňa 5. decembra 2021 v Košiciach.
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ČLÁNOK 1
Základné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Názov politickej strany je PRINCÍP (ďalej aj ako strana). Skratka sa nepoužíva.
Symbolmi strany sú logo a znelka.
Sídlom strany je Masarykova 1667/2, 040 01, Košice – Staré Mesto, Slovenská republika.
Webovým sídlom je webová stránka www.stranaprincip.sk.
PRINCÍP je právnickou osobou založenou v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK 2
Programové ciele
1. Plnenie programových cieľov sa strana usiluje dosiahnuť demokratickou cestou, pričom
vychádza zo zásady, že rozpory a rozdielnosti záujmov, ktoré sú sprievodným javom
politického, ale aj celospoločenského vývoja, je potrebne riešiť a prekonávať predovšetkým
cestou vzájomného dialógu, porozumením a politickým a spoločenským dohovorom.
2. Strana svoje programové ciele konkretizuje v jednotlivých programových dokumentoch,
pričom presadzuje princípy slobody, demokracie, rovnosti, sociálnej spravodlivosti,
solidarity a zodpovednosti prostredníctvom priamej demokracie v záujme prehlbovania
a rozvíjania demokratického občianskeho spolužitia všetkých občanov Slovenskej
republiky bez ohľadu na ich náboženskú, rasovú, či inú príslušnosť.
3. V záujme dosiahnutia základných programových cieľov strana prijíma programové
dokumenty, zúčastňuje sa volieb do orgánov miestnej a územnej samosprávy,
ako aj parlamentných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do Európskeho
parlamentu.
4. Programové ciele sú zamerané predovšetkým na:
a) ochranu a posilnenie základných ľudských práv a demokratických hodnôt,
b) podporu rozvoja bývania a infraštruktúry,
c) podporu podnikania,
d) podporu vzdelávania,
e) zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
f) rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva,
g) podporu národnostných menšín.

ČLÁNOK 3
Členstvo
1. Člen je základnou jednotkou strany.
2. Členom strany sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu Európskej únie
s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov
a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je občiansky bezúhonný, nie je členom
inej politickej strany alebo politického hnutia, stotožňuje sa s programom, zámermi,
aktivitami a politickou líniou strany a zaviaže sa k dodržiavaniu stanov strany.
3. Každý člen politickej strany PRINCÍP je nositeľom všetkých práv a povinností člena strany.
4. Vznikom členstva v strane člen slobodne prehlasuje, že bol oboznámený a súhlasí
so stanovami a programovými cieľmi strany, porozumel ich obsahu a pozná právne
následky svojho členstva v strane.
5. O členstvo v politickej strane PRINCÍP môže záujemca o členstvo požiadať
prostredníctvom Žiadosti o členstvo v politickej strane PRINCÍP, ktorú musí v písomnej
tlačenej podobe doručiť do sídla strany.
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6. Členstvo v strane záujemcovi vzniká po podaní Žiadosti o členstvo v politickej strane
PRINCÍP momentom jej schválenia Predsedníctvom.
7. Podaním Žiadosti o členstvo v politickej strane PRINCÍP dáva súčasne strane žiadateľ
a možný budúci člen strany súhlas so spracovávaním osobných informácií a údajov,
a to v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.
8. Člen strany má právo:
a) zúčastňovať sa na činnosti a rozhodovať o zameraní a činnosti strany v rozsahu práv
stanovených týmito stanovami,
b) voliť a byť volený alebo menovaný do orgánov strany spôsobom ustanoveným týmito
stanovami,
c) byť navrhnutý a volený do orgánov strany a na funkcie do volených orgánov územnej
samosprávy a na volené ústavné funkcie v zmysle platného a účinného právneho
poriadku Slovenskej republiky,
d) spolupracovať na príprave dokumentov strany, predkladať návrhy a podnety týkajúce
sa činnosti a programu strany ktorémukoľvek orgánu alebo za to zodpovedajúcemu
členovi strany,
e) v praxi aktívne realizovať programové ciele, zámery, akcie, projekty a úlohy strany,
f) na prístup k informáciám o strane a účasť na slobodnej diskusii o všetkých otázkach
činnosti strany,
g) obracať sa na ktorýkoľvek príslušný orgán strany s politickými a organizačnými
otázkami, pričom v tomto rozsahu má člen právo na odpoveď od príslušného orgánu
strany alebo člena strany,
h) byť podporovaný v činnostiach, ktoré koná v záujme strany a v súlade s jej stanovami
a programom,
i) slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť strany a na prácu jednotlivých
funkcionárov strany v súlade s princípmi vzájomnej lojality medzi členmi strany
a stranou,
j) prerušiť členstvo v strane spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
k) ukončiť členstvo v strane spôsobom ustanoveným týmito stanovami.
9. Člen strany má povinnosť:
a) dodržiavať a presadzovať základné princípy programu strany a stanovy strany,
b) zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií,
ktoré prijal, alebo do ktorých bol zvolený,
c) platiť
riadne a včas členské príspevky vo výške stanovenej Predsedníctvom
na príslušný kalendárny rok, pričom zaplatený členský príspevok sa stáva súčasťou
zdrojov financovania strany a členovi nevzniká nárok na jeho vrátenie,
d) oznamovať Ústrediu strany všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za účelom
ich evidencie,
e) vedome neohrozovať záujmy strany pri plnení jej programových cieľov,
f) svojím správaním nepoškodzovať dobré meno strany, verejne stranu úmyselne
nepoškodzovať svojimi vyjadreniami alebo akýmikoľvek aktivitami.
10. Členstvo v strane zaniká:
a) doručením písomného oznámenia člena strany o vystúpení zo strany do sídla strany,
b) vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia,
c) poškodzovaním dobrej povesti strany alebo postavenia strany,
d) preukázateľným a opakovaným porušením stanovy strany,
e) vylúčením zo strany Predsedníctvom (v rozhodnutí o vylúčení zo strany musí byt' jasne
vymedzený dôvod vylúčenia ako aj odôvodnenie vylúčenia člena strany, rozhodnutie
o vylúčení musí byt' v písomnej tlačenej podobe, pričom toto rozhodnutie sa doručuje
bývalému členovi strany na trvalú adresu pobytu bývalého člena strany),
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f) nerešpektovaním finančnej disciplíny a neplatením členských poplatkov,
g) úmyselným uvedením nepravdivých údajov v Žiadosti o členstvo v politickej strane
PRINCÍP,
h) úmrtím člena,
i) obmedzením spôsobilosti člena na právne úkony,
j) stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
k) stratou trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
l) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
m) prijatím kandidatúry člena na volenú ústavnú funkciu v Slovenskej republike
alebo volenú funkciu do orgánov Európskej únie alebo volenú funkciu do orgánov
územnej samosprávy Slovenskej republiky bez predchádzajúceho súhlasu strany,
n) zánikom politickej strany.
11. Členstvo v strane môže byť členovi strany prerušené zo zdravotných alebo iných osobných
dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie na základe písomnej žiadosti člena o prerušenie
členstva, ktorá je doručená do sídla strany.
12. Členstvo v strane je pozastavené automaticky vždy, keď je člen strany ustanovený
do štátnej alebo akejkoľvek inej verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny
predpis vylučuje členstvo v politickej strane alebo politickom hnutí.

ČLÁNOK 4
Sympatizanstvo
1. Sympatizantom strany môže byt' každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov,
je občiansky bezúhonný, nie je členom inej politickej strany alebo politického hnutia,
stotožňuje sa s programom, zámermi, aktivitami a politickou líniou strany a spolupodieľa
sa na činnosti strany dobrovoľnou činnosťou alebo aktivitou v prospech strany.

ČLÁNOK 5
Organizačná štruktúra a orgány strany
1. Organizačnú štruktúru strany tvoria:
a) Republikový snem
b) Ústredie strany
c) Krajské centrum
d) Okresné centrum
e) Miestny klub
f) Revízna komisia
g) Rozhodcovská komisia
2. Orgánmi strany sú:
a) Republikový snem
V Ústredí strany:
b) Predsedníctvo
c) Predseda
V Krajskom centre:
d) Snem Krajského centra
V Okresnom centre:
e) Snem Okresného centra
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V Miestnom klube:
f) Snem Miestneho klubu
g) Revízna komisia
h) Rozhodcovská komisia

ČLÁNOK 6
Republikový snem
1. Republikový snem je najvyšším orgánom strany, ktorý určuje strategickú vnútropolitickú
líniu, zameranie, ciele, ako aj zahraničnopolitickú orientáciu strany. Delegátmi
Republikového snemu s hlasovacím právom sú všetci členovia Predsedníctva, všetci
Predsedovia Krajských centier, všetci Predsedovia Okresných centier a všetci Predsedovia
Miestnych klubov.
2. Republikový snem zvoláva Predseda najmenej raz za rok.
3. V naliehavom prípade môže Predseda zvolať Mimoriadny republikový snem. Predseda
je povinný do 30 dni zvolať Mimoriadny republikový snem v prípade, ak o to písomne
požiada najmenej jedna tretina Krajských centier. Účastníkmi Mimoriadneho republikového
snemu sú delegáti riadneho Republikového snemu.
4. Do pôsobnosti Republikového snemu patrí:
a) prijímanie nových stanov, zmien stanov a schvaľovanie zmeny názvu a skratky
politickej strany,
b) určovanie programu a politiky strany,
c) volenie a odvolávanie Predsedu,
d) volenie a odvolávanie Podpredsedov,
e) volenie a odvolávanie Predsedov Krajských centier,
f) volenie a odvolávanie členov Revíznej komisie,
g) volenie a odvolávanie členov Rozhodcovskej komisie,
h) schvaľovanie rozpočtu a hospodárenia strany,
i) rozhodovanie o zlúčení s inou politickou stranou alebo politickým hnutím,
j) rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení politickej strany s likvidáciou alebo bez likvidácie,
k) vymenovanie likvidátora politickej strany,
l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré podľa stanov alebo zákona nepatria
do právomoci žiadneho orgánu strany.
5. Republikový snem je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých oprávnených delegátov Republikového snemu.
6. Republikový snem rozhoduje uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých
oprávnených delegátov Republikového snemu.
7. Na odvolanie Predsedu je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých delegátov
Republikového snemu.

ČLÁNOK 7
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je ústredným orgánom politiky strany.
2. Predsedníctvo zasadá minimálne raz za dva mesiace. Ak o zvolanie zasadnutia
Predsedníctva požiada písomne nadpolovičná väčšina všetkých členov Predsedníctva,
je Predseda povinný bezodkladne zvolať zasadnutie Predsedníctva.
3. Členmi Predsedníctva sú Predseda, štyria Podpredsedovia, ôsmi Predsedovia Krajských
centier, pričom Predsedníctvo môže rozhodnúť o tom, že členmi Predsedníctva budú
aj členovia Poslaneckého klubu v NRSR, ak je strana zastúpená v NRSR.
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4. Predsedníctvo strany je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov Predsedníctva.
5. Predsedníctvo rozhoduje uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas Predsedu.
6. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu.
7. Do pôsobnosti Predsedníctva patri:
a) plnenie úloh, ktoré boli prijaté uznesením Republikového snemu,
b) zabezpečovanie plnenia programových cieľov strany,
c) schvaľovanie kandidátnych listín do volieb do orgánov verejnej moci,
d) posudzovanie Žiadostí o členstvo v politickej strane PRINCÍP,
e) rozhodovanie o vylúčení člena a zaniknutí členstva,
f) schvaľovanie interných predpisov strany,
g) rozhodovanie o symboloch, sídle a webovom sídle strany,
h) volenie a odvolávanie pracovníkov Sekretariátu a Splnomocnencov pre riadenie
pracovných skupín,
i) určovanie pôsobnosti Krajského centra, Okresného centra, Miestneho klubu,
Generálneho manažéra, Sekretariátu a Pracovnej skupiny,
j) určovanie jednotlivých pracovníkov Sekretariátu,
k) predkladanie personálnych návrhov, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti
Predsedníctva a Republikového snemu členmi Predsedníctva,
l) určovanie výšky členského príspevku a schvaľovanie návrhu rozpočtu strany.

ČLÁNOK 8
Predseda
1. Predseda je najvyšším predstaviteľom strany, ktorý ju reprezentuje doma
i v zahraničí, riadi politickú činnosť strany a koordinuje všeobecné vnútrostranícke otázky
správy, fungovania a riadenia strany.
2. Predseda je štatutárnym orgánom strany, ktorý je oprávnený konať v mene strany
vo všetkých záležitostiach.
3. Predseda sa za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu.
4. Predsedu volí Republikový snem na dobu neurčitú.
5. Predseda riadi politickú činnosť strany a zastupuje stranu pri presadzovaní
jej programových cieľov.
6. Predseda koná v mene strany samostatne a to tak, že k názvu strany pripojí svoj podpis,
meno, priezvisko a presné označenie svojej funkcie.
7. Do pôsobnosti Predsedu patri:
a) zvolávanie a vedenie zasadnutia Republikového snemu a Predsedníctva,
b) predkladanie Republikovému snemu správu o politickej činnosti strany,
c) menovanie a odvolávanie Predsedov Okresných centier, Predsedov Miestnych klubov
a Generálneho manažéra,
d) predkladanie personálnych návrhov, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti
Predsedníctva a Republikového snemu,
e) rozhodovanie v personálnych a pracovnoprávnych záležitostiach v rámci strany
a jej organizačných zložiek,
f) rozhodovanie o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie
majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany.
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ČLÁNOK 9
Podpredsedovia
1. Strana má štyroch Podpredsedov.
2. Podpredsedovia môžu samostatne vykonávať úkony v mene strany len na základe
písomného splnomocnenia Predsedu, a to v presne vymedzenom rozsahu.
3. Predseda môže v prípade jeho neprítomnosti poveriť vedením zasadania Republikového
snemu alebo Predsedníctva jedného z Podpredsedov.
4. Podpredsedovia na základe uznesenia Predsedníctva koordinujú vnútropolitické
a zahraničnopolitické aktivity a činnosť strany vo vymedzených úsekoch v rámci zverenej
oblasti.
5. Predsedovia sa za svoju činnosť zodpovedajú Republikovému snemu.

ČLÁNOK 10
Generálny manažér
1. Generálny manažér zabezpečuje činnosť strany po organizačnej, administratívnej,
marketingovej, technickej a hospodárskej stránke.
2. Generálny manažér riadi činnosť Sekretariátu.
3. Generálny manažér sa za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu.

ČLÁNOK 11
Sekretariát
1. Za účelom administratívnej agendy a jej plnenia môže strana zriadiť Sekretariát,
ktorý pozostáva z pracovníkov Sekretariátu.
2. Sekretariát sa podieľa na zabezpečovaní činnosti strany po organizačnej, administratívnej,
technickej a hospodárskej stránke.
3. Sekretariát sa za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu.

ČLÁNOK 12
Pracovná skupina
1. Pracovné skupiny sú tvorené členmi strany za účelom tvorby a implementácie programu
strany do praxe.
2. Pracovné skupiny sú odborným, metodickým a poradným orgánom Predsedníctva.
3. Pracovnú skupinu riadi Splnomocnenec pre riadenie Pracovnej skupiny.
4. Pracovná skupina sa za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu.

ČLÁNOK 13
Krajské centrum
1. Krajské centrum je organizačným stupňom strany na úrovni kraja a združuje členov strany,
ktorí patria do príslušného kraja.
2. Územný obvod Krajského centra je totožný s územným obvodom kraja v zmysle územného
a územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky.
3. Dokladom o vzniku Krajského centra je zakladacia listina vydaná Predsedníctvom.
Podkladom pre vydanie zakladacej listiny je zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Snemu
Krajského centra.
4. Krajské centrum nemá právnu subjektivitu. Nemôže samostatne nadobúdať v mene strany
majetok, následne s nim hospodáriť a nakladať s ním, pripadne nadobúdať iné majetkové
práva a nemôže konať a zaväzovať sa v mene strany.
5. Snem Krajského centra je najvyšším orgánom Krajského centra v územnom obvode kraja.
Tvoria ho všetci Predsedovia Okresných centier v územnej pôsobnosti daného kraja. Snem
Krajského centra zvoláva Predseda Krajského centra minimálne raz za rok.
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6. Snem Krajského centra je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých oprávnených Predsedov Okresných centier daného kraja.
7. Snem Krajského centra rozhoduje uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých
oprávnených Predsedov Okresných centier daného kraja.
8. Do pôsobnosti Krajského centra patrí najmä:
a) rokovanie o politickej situácii v kraji a prijímanie stanovísk,
b) predkladanie návrhov kandidátov do volieb do orgánov verejnej moci,
c) koordinácia činnosti strany na území kraja.
9. Predseda Krajského centra je zodpovedný za činnosť strany v kraji a je najvyšším
politickým a výkonným predstaviteľom strany v kraji.
10. Krajské centrum zaniká odňatím zakladacej listiny Predsedníctvom.
11. Krajské centrum sa za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu.

ČLÁNOK 14
Okresné centrum
1. Okresné centrum je organizačným stupňom strany na úrovni okresu a združuje členov
strany, ktorí patria do príslušného okresu.
2. Územný obvod Okresného centra je spravidla totožný s územným obvodom okresu podľa
územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky.
3. Dokladom o vzniku Okresného centra je zakladacia listina vydaná Predsedníctvom.
Podkladom pre vydanie zakladacej listiny je zápisnica z ustanovujúceho zasadania Snemu
okresného centra.
4. Okresné centrum nemá právnu subjektivitu. Nemôže nadobudnúť v mene strany majetok,
následne s nim hospodáriť, pripadne nadobúdať iné majetkové práva a nemôže konať
a zaväzovať sa v mene strany.
5. Snem Okresného centra je najvyšším orgánom Okresného centra v územnom obvode
okresu. Tvoria ho všetci členovia strany v územnej pôsobnosti daného okresu. Snem
Okresného centra zvoláva Predseda Okresného centra minimálne raz za rok.
6. Snem Okresného centra je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov daného Okresného centra.
7. Snem Okresného centra rozhoduje uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov daného Okresného centra.
8. Do pôsobnosti Snemu okresného centra patrí najmä:
a) rokovanie o politickej situácii v okrese a prijímanie stanovísk,
b) predkladanie návrhov kandidátov do volieb do orgánov verejnej moci,
c) koordinácia činnosti strany na území okresu.
9. Predseda Okresného centra je zodpovedný za činnosť strany v okrese a je najvyšším
politickým a výkonným predstaviteľom strany v okrese.
10. Okresné centrum zaniká odňatím zakladacej listiny Predsedníctvom.
11. Okresné centrum sa za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu.

ČLÁNOK 15
Miestny klub
1. Miestny klub je organizačným stupňom strany na úrovni obvodu a združuje členov strany,
ktorí patria do príslušného obvodu.
2. Minimálny počet členov Miestneho klubu je tri.
3. Dokladom o vzniku Miestneho klubu je zakladacia listina vydaná Predsedníctvom.
Podkladom pre vydanie zakladacej listiny je zápisnica z ustanovujúceho zasadania
Miestneho klubu.
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4. V každom meste, obci, ako aj v mestských častiach Bratislavy a Košíc môže byt' založený
iba jeden Miestny klub.
5. Miestny klub nemá právnu subjektivitu. Nemôže nadobudnúť v mene strany majetok,
následne s nim hospodáriť', pripadne nadobúdať iné majetkové práva a nemôže konať
a zaväzovať sa v mene strany.
6. Snem Miestneho klubu je najvyšším orgánom Miestneho klubu v územnom obvode obvodu.
Tvoria ho všetci členovia strany v územnej pôsobnosti daného obvodu. Snem Miestneho
klubu zvolá Predseda Miestneho klubu najmenej raz za rok.
7. Snem Miestneho klubu je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov daného Miestneho klubu.
8. Snem Miestneho klubu rozhoduje uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov daného Miestneho klubu.
9. Do pôsobnosti Snemu Miestneho klubu patrí najmä:
a) rokovanie o politickej situácii v obvode a prijímanie stanovísk,
b) predkladanie návrhov kandidátov do volieb do orgánov verejnej moci,
c) koordinácia činnosti strany na území obvodu.
10. Predseda Miestneho klubu je zodpovedný za činnosť strany v obvode a je najvyšším
politickým a výkonným predstaviteľom strany v obvode.
11. Miestny klub zaniká odňatím zakladacej listiny Predsedníctvom.
12. Miestny klub sa za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu.

ČLÁNOK 16
Revízna komisia
1.
2.
3.
4.

Revíznu komisiu tvoria minimálne traja členovia.
Revízna komisia sa za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu.
Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
Revízna komisia kontroluje činnosť jednotlivých orgánov strany, pričom ich upozorňuje
na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

ČLÁNOK 17
Rozhodcovská komisia
Rozhodcovskú komisiu tvoria minimálne traja členovia.
Rozhodcovská komisia sa za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu.
Členstvo v Rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
Rozhodcovská komisia dohliada na dodržiavanie právnych predpisov, stanov a ostatných
vnútorných predpisov politickej strany.
5. Rozhodcovská komisia priebežne informuje Predsedníctvo o zistených nedostatkoch
a predkladá návrhy a odporúčania na ich odstránenie.
6. Rozhodcovská komisia rozhoduje o sporoch týkajúcich sa rozhodnutí, činností a záležitostí
politickej strany, ktoré vzniknú medzi orgánmi a členmi strany alebo medzi členmi strany
navzájom.
1.
2.
3.
4.

ČLÁNOK 18
Vnútorné predpisy
1. Strana môže vydať pre úpravu vnútornej organizačnej štruktúry strany, pravidiel
hospodárenia a organizácie samotnej činnosti strany záväzné vnútorne predpisy.
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ČLÁNOK 19
Hospodárenie
1. Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, ktorý obsahuje všetky rozpočtové
príjmy a výdavky.
2. Rozpočet strany sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
3. Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na území
Slovenskej republiky.
4. Príjmami strany sú:
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedičstva,
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
h) príjmy z pôžičiek a úverov,
i) príspevky zo štátneho rozpočtu:
I. príspevok za hlasy získané vo voľbách,
II. príspevok na činnosť,
III. príspevok na mandát,
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
5. Výdavkami strany sú náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v súlade
so všeobecné platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
6. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia strany za záväzky
strany nezodpovedajú a neručia.

ČLÁNOK 20
Zánik
1. Strana zaniká:
a) dobrovoľným zrušením,
b) zlúčením s inou stranou,
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku,
d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
e) právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo z iných dôvodov
podľa zákona č. 85/2005 Z. z..
2. O dobrovoľnom zrušení strany rozhoduje Republikový snem trojpätinovou väčšinou
všetkých delegátov.
3. Po právoplatnom rozhodnutí o zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla
na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba úkony súvisiace so zrušením strany.
4. Ak bola strana zrušená likvidáciou, zrušenie a potrebné údaje pre Register politických strán
a politických hnutí oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do piatich dní
od dňa zrušenia strany. Návrh na výmaz strany z Registra politických strán a politických
hnutí podá likvidátor do 30 dní od dňa skončenia likvidácie.
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ČLÁNOK 21
Spoločné ustanovenia
1. Funkčné obdobie volených a menovaných funkcionárov strany sú štyri roky, ak to tieto
stanovy neustanovujú inak. Oprávnenie Predsedu kedykoľvek odvolať funkcionára, ktorého
menoval, tým nie je dotknuté.
2. V prípade ak je funkcionár členom viacerých orgánov s hlasovacím právom, pri hlasovaní
disponuje iba jedným hlasom.
3. Z rokovania každého orgánu sa vyhotovuje zápisnica. Podriadené orgány sú povinné
informovať svoje nadriadené orgány o svojich zasadnutiach a prijatých uzneseniach.
4. Organizačné jednotky nemôžu v mene strany nadobúdať majetok ani iné majetkové práva
a nemôžu konať a zaväzovať sa v mene strany.
5. Orgány organizačného charakteru nie sú právnickými osobami.
6. Problematika, ktorá týmito stanovami nie je upravená sa posudzuje predovšetkým v zmysle
zákona č. 85/2005 Z. z. a v zmysle všeobecných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov nie sú celkom alebo sčasti
účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
7. Tieto stanovy sú platné dňom ich schválenia Republikovým snemom politickej strany
PRINCÍP, ktorý sa konal dňa 11. novembra 2021 a účinné dňom ich zápisu do Registra
politických strán a politických hnutí.
8. Tieto stanovy politickej strany, zaregistrovanej dňa 30. novembra 2010 pod číslom
registrácie OVVS 3-2010/027199 zrušujú stanovy zaregistrované dňa 10. januára 2019
pod por. č. 2.

Záverečné ustanovenia
Tieto Stanovy politickej strany PRINCÍP sa riadia všeobecnými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky a sú platné až do prijatia
zmien týchto stanov alebo prijatia nových stanov Republikovým snemom.
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