STANOVY
prijaté na zhromaždení zakladajúcich členov v Bratislave dňa 25. mája 2014, v znení zmien
a doplnkov schválených Ustanovujúcim Snemom #SIETE dňa 1. septembra 2014,
v znení zmien a doplnkov schválených na Sneme v Prešove, dňa 1. septembra 2015

Článok 1
Základné ustanovenia
1.   Názov politickej strany je #SIEŤ (ďalej v týchto stanovách len „#Sieť“).
2.   Politická strana #Sieť je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon 85/2005“).
3.   Sídlo #Siete určuje Predsedníctvo.
4.   #Sieť združuje občanov Slovenskej republiky a občanov iných členských štátov
Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „občan
Slovenskej republiky“), ktorí dosiahli vek 18 rokov, stotožňujú sa so základnými
zásadami a programovými cieľmi #Siete a stali sa jej členmi.

Článok 2
Základné zásady
1.   #Sieť združuje občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich stavovskú,
náboženskú, národnostnú či rasovú príslušnosť. Jej základnou hodnotou je rovnosť
všetkých občanov v slobode, v dôstojnosti a v práve na prístup k verejným dobrám.
2.   Medzi základné zásady pôsobenia #Siete patrí:
•   úcta k prerušenej tradícii poctivej verejnej služby, v ktorej má záujem
spoločenstva, tvoreného občanmi Slovenskej republiky, prednosť pred záujmami
ktorejkoľvek politickej strany alebo inej záujmovej skupiny,
•   úcta k morálnej autonómii občanov Slovenskej republiky a ich schopnosti
slobodne sa rozhodovať o svojich životoch,
•   aktívne presadzovanie rovnosti pred zákonom a rovnosti príležitostí,
•   pestovanie demokratickej súťaže dovnútra aj navonok.
3.   Ideovým východiskom #Siete je rovnováha dvoch princípov: (i) presvedčenia, že štát
je spoločenstvom, ktorého príslušníci sú viazaní vzájomnými právami
a povinnosťami (solidarita) a (ii) presvedčenia, že úlohou štátu je efektívne plniť tie
funkcie, ktoré dokáže plniť lepšie ako jednotlivci, rodiny, spolky, obce a iné
prirodzené spoločenstvá (subsidiarita).
4.   Členovia #Siete sa hlásia k hodnotovým východiskám európskej civilizácie, osobitne
k jej kresťanskej a humanistickej tradícii. Vo svojom úsilí nadväzujú predovšetkým
na štúrovské chápanie verejnej služby ako nástroja kultúrneho, duchovného i
hospodárskeho rozvoja svojho národného a občianskeho spoločenstva.

5.   Základnou motiváciou #Siete a jej členov v úsilí o získanie poverenia na verejnú
službu je premeniť toto poverenie na aktívny a kompetentný výkon, ktorý občanom
Slovenskej republiky prináša úžitok.

Článok 3
Základné programové ciele
1.   Základným programovým cieľom #Siete je jednoduchý a spoľahlivý štát, ktorý
všetkým svojim občanom za rovnakých podmienok poskytuje kompetentnú verejnú
službu. Základné programové ciele sú zamerané na:
•   ochranu a rozvoj občianskych slobôd jednotlivca
•   ochranu a rozvoj rodiny
•   ochranu a rozvoj prirodzených spoločenstiev
•   ochranu a rozvoj miestnej samosprávy
•   ochranu krajiny a prírodných zdrojov
•   ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva
•   ochranu strategických záujmov Slovenskej republiky.
2.   Podrobnosti o programe #Siete, jeho rozdelenie a hlavné oblasti ustanoví vnútorný
predpis, ktorý vydá Predsedníctvo.
3.   Program #Siete na návrh Predsedníctva schvaľuje Snem.
4.   Medzi základné programové ciele #Siete patrí:
•   Zásadné zníženie odvodového bremena a nákladov na tvorbu pracovných miest,
vrátane zrušenia zdravotných odvodov.
•   Príprava Slovenskej republiky na postupný prechod k bezdlhovému
hospodáreniu (vyrovnaný rozpočet).
•   Zakotvenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú
občanom Slovenskej republiky.
•   Vylúčenie tzv. schránkových firiem z nakladania s verejnými zdrojmi.
•   Praktická podpora pracujúcich rodičov, a to najmä cez fiškálne nástroje, zákonnú
záruku miesta v predškolských zariadeniach a pružné, ľahko dostupné a účelné
rodičovské konto.
•   Účinná pomoc regiónom, a to najmä cez regionálne ekonomické zóny so
zvýhodneným odpisom investície v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a
priamu účasť regiónov na tvorbe celoštátnej politiky.
•   Budovanie profesionálnej štátnej správy, ktorá bude odolná voči výmenám
politických reprezentácií a ktorej príslušníci budú podliehať pravidelnému
hodnoteniu na základe výkonnostných kritérií.
•   Zásadné zjednodušenie podmienok pre podnikanie, vrátane jednotného výberu
daní a odvodov, jednotného termínu maximálnej splatnosti faktúr a výraznej
redukcie byrokratického bremena pre malých a stredných podnikateľov.

•   Ústavná záruka slobodného výberu a rovnakej dostupnosti verejnej služby pre
občanov Slovenskej republiky.
•   Moderný a na úspech orientovaný systém výchovy a vzdelávania, postavený na
znížení byrokratického bremena učiteľov, účelnej kontrole výsledkov
vzdelávacieho procesu a navýšení zdrojov na vzdelávanie o 30% do roku 2020.

Článok 4
Členstvo
1.   Člen je základnou jednotkou a oporou #Siete. Združuje sa v kluboch #Siete.
2.   Členom #Siete sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18
rokov, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, stotožňuje sa so základnými
zásadami #Siete a jej programovými cieľmi, zaviaže sa k dodržiavaniu Stanov #Siete
a je občiansky bezúhonný.
3.   Členom #Siete sa nemôže stať člen inej politickej strany alebo hnutia.
4.   Osoba, ktorá má záujem o členstvo v #Sieti, vyplní písomnú alebo elektronickú
prihlášku do #Siete. Podrobnosti o postupe pri vybavovaní písomných
a elektronických prihlášok ustanoví Predsedníctvo vnútorným predpisom. O prijatí
za člena #Siete rozhoduje Predsedníctvo. Do termínu konania ustanovujúceho
Snemu #Siete rozhoduje o prijatí za člena Prípravný výbor.
5.   Členstvo v #Sieti vzniká dňom prijatia rozhodnutia Predsedníctva o prijatí záujemcu
o členstvo za člena #Siete. Dokladom o členstve je členský preukaz.
6.   Zoznamy členov vedie Kancelária. Predsedníctvo svojimi pokynmi ustanovuje
podrobnosti o podobe prihlášky za člena #Siete, o procese prijímania a priebežnej
evidencii členov strany, vydávaní členských preukazov a pod.
7.   Členovia Prípravného výboru sa dňom registrácie stanov na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky stávajú členmi #Siete.

Článok 5
Práva a povinnosti členov
1.   Každý člen má právo:
a)  voliť a byť volený do orgánov #Siete,
b)  zúčastňovať sa na zhromaždeniach klubu, ktorého je členom a orgánov #Siete, do
ktorých bol zvolený alebo vymenovaný,

c)   byť informovaný o činnosti #Siete,
d)  predkladať ktorémukoľvek orgánu #Siete návrhy, podnety a sťažnosti k ich
činnosti,
e)   uchádzať sa o kandidatúru s podporou #Siete na verejné funkcie v Slovenskej
republike a v Európskej únii,
f)   na základe vlastného rozhodnutia pozastaviť alebo ukončiť členstvo v #Sieti.
2.   Každý člen má povinnosť:
a)  dodržiavať stanovy, program a interné právne akty #Siete,
b)  plniť uznesenia a rozhodnutia #Siete,
c)   plniť prevzaté úlohy a niesť za nich zodpovednosť,
d)  riadne a včas platiť členské príspevky,
e)   neposkytovať dôverné informácie, týkajúce sa činnosti #Siete, tretím osobám,
f)   nahlásiť zmeny údajov uvedených v prihláške za člena.
3.   Každý člen #Siete platí členský príspevok. Poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky a poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády Slovenskej republiky a
vedúci funkcionár iných ústredných orgánov štátnej správy, primátor mesta a
predseda samosprávneho kraja platí členský príspevok vo výške minimálne 500,EUR ročne. Ostatní členovia #Siete platia členský príspevok v dobrovoľnej výške,
avšak minimálne 20,- EUR ročne, s výnimkou študentov stredných škôl a denného
štúdia vysokých škôl a dôchodcov, ktorí platia členský príspevok v minimálnej výške
10,- EUR ročne. Členský príspevok je splatný do 31. januára roku, za ktorý sa uhrádza.
V prípade členov, prijatých po 15. januári je členský príspevok splatný do jedného
mesiaca od doručenia uznesenia Predsedníctva o prijatí. Podrobnosti o spôsobe
výberu členských príspevkov ustanoví Predsedníctvo interným aktom.
4.   Pre členov #Siete, o ktorých prijatí bolo rozhodnuté do 31. decembra 2014, je členský
príspevok za rok 2014 splatný do 31. decembra 2014.

Článok 6
Zánik a pozastavenie členstva
1.   Členstvo v #Sieti zaniká:
a)  úmrtím člena,
b)  vystúpením člena,
c)   vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia,
d)  vylúčením zo #Siete,
e)   stratou spôsobilosti na právne úkony,
f)   stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej
únie.
2.   Člena môže vylúčiť Predsedníctvo z nasledujúcich dôvodov:
a)  právoplatné odsúdenie člena za úmyselný trestný čin,

b)  uvedenie nepravdivých údajov pri vyplnení písomnej prihlášky,
c)   verejné presadzovanie názorov, ktoré sú v rozpore so základnými zásadami a
programovými cieľmi #Siete,
d)  konanie, ktoré je v rozpore so základnými zásadami a programovými cieľmi
#Siete,
e)   hrubé porušenie politickej disciplíny,
f)   prijatie kandidatúry do orgánov verejnej moci v SR alebo v EÚ bez
predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu #Siete,
g)  nezaplatenie členského príspevku ani po predchádzajúcej výzve.
3.  

Politickú disciplínu porušuje člen, ktorý:
a)  koná v rozpore so základnými zásadami, programovými cieľmi a programom
#Siete,
b)  porušuje Stanovy, uznesenia alebo iné rozhodnutia orgánov #Siete, ktorým
podlieha,
c)   svojím konaním spôsobil rozvrat v #Sieti na ktoromkoľvek stupni alebo znemožnil
prácu orgánu #Siete,
d)  svojím konaním spôsobil zneváženie #Siete, jej orgánov alebo členov,
e)   zneužil funkciu v #Sieti alebo v orgáne verejnej moci,
f)   do 14 dní od doručenia obvinenia o spáchaní trestného činu neoznámi túto
skutočnosť Kancelárii.

4.   V rozhodnutí o vylúčení zo #Siete musí byť uvedený presný dôvod vylúčenia a musí
sa doručiť danému členovi doporučenou zásielkou.
5.   Člen #Siete môže požiadať Predsedníctvo o pozastavenie členstva na určité
obdobie. Členstvo v #Sieti sa automaticky pozastavuje ustanovením do funkcie, pri
ktorej všeobecne záväzné právne predpisy vylučujú členstvo v politickej strane
alebo hnutí, ak sa člen #Siete ešte pred ustanovením do takejto funkcie členstva
nevzdal. Členstvo v #Sieti sa automaticky obnovuje uplynutím obdobia, na ktoré
člen žiadal pozastaviť členstvo alebo ukončením pôsobenia člena vo funkcii podľa
predchádzajúcej vety.
6.   Predsedníctvo môže pozastaviť členstvo členovi, voči ktorému bolo vznesené
obvinenie zo spáchania trestného činu. O zrušení pozastavenia členstva rozhoduje
Predsedníctvo na žiadosť dotknutého člena, ak uplynuli dôvody pozastavenia.
7.   Podrobnosti o postupe podľa tohto článku ustanoví Predsedníctvo interným aktom
(Disciplinárny poriadok).

Článok 7
Organizačná štruktúra a orgány #Siete
1.   Organizačnú štruktúru #Siete tvoria Kluby, Miestne centrá, Oblastné centrá, Rada
slovenských regiónov, Pracovné skupiny, Predsedníctvo a Kancelária.
2.   Orgánmi #Siete sú:
a)   v Klube:
aa) Zhromaždenie Klubu
ab) Predseda Klubu
b)   v Miestnom centre:
ba) Zhromaždenie Miestneho centra
bb) Predseda Miestneho centra
c)   Rada slovenských regiónov
d)   v Pracovnej skupine Vedúci Pracovnej skupiny
e)   Predsedníctvo a
ea) Predseda
eb) Prvý podpredseda
ec) Podpredsedovia
ed) členovia Predsedníctva
f)   Snem,
g)   predseda Oblastného centra.

Článok 8
Predseda a podpredsedovia
1.   Predseda #Siete je štatutárnym orgánom #Siete. Predsedu v jeho neprítomnosti
zastupuje Prvý podpredseda alebo iný Podpredseda, poverený Predsedom.
2.   Predseda je volený Snemom na obdobie dvoch rokov. Na jeho zvolenie sa vyžaduje
trojpätinová väčšina prítomných delegátov Snemu. V priebehu jeho funkčného
obdobia môže Predsedu odvolať Snem trojpätinovou väčšinou všetkých delegátov.
3.   Predseda najmä:
a)  zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva,
b)  predkladá politické a iné správy na zasadnutia Predsedníctva a Snemu,
c)   koordinuje činnosť členov Predsedníctva a predsedu poslaneckého klubu #Siete,
d)  vypracúva a predkladá Predsedníctvu Podpisový poriadok, ktorý Predsedníctvo
berie na vedomie,
e)   zodpovedá sa Snemu za vnútorný stav #Siete a plnenie jej programových cieľov,
f)   má právo konať a podpisovať všetky právne úkony, a to takým spôsobom, že
k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

4.   #Sieť má Prvého podpredsedu a najviac štyroch ďalších Podpredsedov. Prvý
podpredseda a Podpredsedovia sú volení na obdobie dvoch rokov. Na zvolenie
Prvého podpredsedu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov Snemu.
Na zvolenie Podpredsedu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných delegátov
Snemu. V priebehu ich funkčného obdobia môže Prvého podpredsedu a Predsedu
odvolať Snem nadpolovičnou väčšinou všetkých delegátov.
5.   Prvý podpredseda je hlavným politickým zástupcom Predsedu a spolu s Predsedom
zodpovedá za vnútorné záležitosti #Siete. Podpredsedovia plnia úlohy, ktorými ich
poveril Snem alebo Predseda. Pri plnení týchto úloh a v rozsahu a spôsobom, ktorý
určí Snem alebo Predseda, Podpredsedovia najmä:
a)  koordinujú činnosť Pracovných skupín,
b)  koordinujú činnosť Miestnych centier,
c)   rozvíjajú vzťahy #Siete s partnerskými politickými subjektmi v Európskej únii a v
zahraničí.

Článok 9
Predsedníctvo
1.   Predsedníctvo je hlavným výkonným orgánom #Siete.
2.   Členmi Predsedníctva sú Predseda, Prvý Podpredseda, Podpredsedovia a najviac
piati ďalší členovia Predsedníctva, ktorých volí Snem.
3.   Zasadnutie Predsedníctva zvoláva a vedie Predseda alebo ním poverený
podpredseda. Zasadnutie Predsedníctva sa zvoláva bezodkladne aj na návrh aspoň
jednej tretiny členov Predsedníctva. Predsedníctvo zasadá spravidla dvakrát
mesačne.
4.   Rokovanie Predsedníctva
Predsedníctvom.
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5.   Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastňuje nadpolovičná väčšina
jeho členov. Ak v Stanovách nie je ustanovené inak, rozhoduje Predsedníctvo
väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu.
6.   Členovia Predsedníctva, ktorí nie sú Predsedom alebo Podpredsedom, sú volení na
obdobie dvoch rokov nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov Snemu.
V priebehu jeho funkčného obdobia môže člena Predsedníctva, ktorý nie je
Predsedom alebo Podpredsedom, odvolať Snem nadpolovičnou väčšinou
prítomných delegátov.

7.   Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä:
a)   rozhodovať o prijatí za člena #Siete a o vylúčení zo #Siete,
b)   prijímať, meniť a rušiť interné akty #Siete,
c)   rozhodovať o sídle #Siete,
d)   na návrh Predsedu menovať a odvolávať Kancelára,
e)   schvaľovať kandidátne listiny do volieb do orgánov verejnej moci,
f)   rozhodovať o vytvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií a
schvaľovať nominácie #Siete do orgánov verejnej moci,
g)   vytvárať poradné orgány,
h)   menovať a odvolávať predsedov Oblastných centier,
i)   menovať a odvolávať predsedov Miestnych centier,
j)   menovať a odvolávať vedúcich a členov Pracovných skupín,
k)   rozhodovať o všetkých otázkach, o ktorých podľa týchto Stanov nerozhodujú iné
orgány #Siete,
l)   kontrolovať hospodárenie #Siete,
m)   dočasne poveriť členov #Siete výkonom funkcií, do ktorých kandidátov volil
Snem a boli uvoľnené, a to na obdobie do najbližšieho Snemu, prípadne
Mimoriadneho Snemu,
n)   schvaľovať rozpočet #Siete,
o)   vydávať osvedčenia delegátom Snemu,
p)   rozhodovať o mieste konania Snemu, a zvolať Mimoriadny Snem,
q)   na návrh Predsedu schvaľovať výročnú správu o činnosti #Siete.
r)   ukladanie úloh Miestnym centrám a každoročné vyhodnocovanie ich činnosti,
s)   nadväzovanie spolupráce s predstaviteľmi a organizáciami občianskej
spoločnosti.

Článok 10
Snem
1.   Najvyšším orgánom #Siete je Snem, ktorý tvoria členovia #Siete, ktorí sú členmi
Predsedníctva, predsedovia Oblastných centier, predsedovia Miestnych centier,
jeden ďalší delegát za každé Miestne centrum, volený Zhromaždením Miestneho
centra, a vedúci Pracovných skupín, poslanci Európskeho parlamentu, Národnej
rady Slovenskej republiky a členovia vlády Slovenskej republiky, primátori krajských
miest, jeden ďalší člen Pracovnej skupiny, o ktorom tak rozhodne Predsedníctvo.
Predsedníctvo môže Miestnemu centru v závislosti od volebného výsledku #Siete v
územnom obvode Miestneho centra zvýšiť počet delegátov Snemu maximálne o
dvoch ďalších delegátov, a to najneskôr do jedného týždňa pred konaním
Zhromaždenia Miestneho centra, ktoré volí delegátov Snemu.
2.   Snem zasadá raz ročne. O mieste konania Snemu rozhoduje Predsedníctvo. Snem je
uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina jeho delegátov.

3.   Na návrh najmenej tretiny Miestnych centier Predsedníctvo zvolá Mimoriadny Snem
v lehote do dvoch mesiacov od doručenia návrhu. Mimoriadny snem môže zvolať aj
Predsedníctvo, ak sa na tom uznesie nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich
členov. Predsedníctvo zvolá Mimoriadny snem vždy, ak sa v priebehu jeho
funkčného obdobia uvoľní funkcia Predsedu.
4.   Snem rozhoduje o:
a)  o prijatí nových Stanov, ich zmenách a doplneniach a o prípadných zmenách a
doplneniach týchto Stanov,
b)  voľbe a odvolaní Predsedu,
c)   voľbe a odvolaní Podpredsedov a členov Predsedníctva,
d)  programe #Siete a o jeho zmenách,
e)   zlúčení #Siete s inou politickou stranou alebo hnutím,
f)   zrušení #Siete s likvidáciou alebo bez likvidácie, o osobe likvidátora, ako aj o
prisúdení majetkového zostatku po likvidácii konkrétnej organizácii,
5.   Na zasadnutí Snemu môže delegát Snemu predkladať personálne návrhy.
6.   Ustanovujúci Snem sa koná do troch mesiacov od registrácie #Siete v registri
politických strán a hnutí, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Ustanovujúci Snem je tvorený všetkými členmi #Siete v čase jeho konania.

Článok 11
Miestne centrá
1.   Miestne centrum #Siete tvoria predsedovia klubov, pôsobiacich v územnom obvode
Miestneho centra. #Sieť vytvára Miestne centrá rozhodnutím Predsedníctva.
2.   Orgánmi Miestneho centra sú:
a)  Zhromaždenie Miestneho centra a
b)  Predseda Miestneho centra.
3.   Zhromaždenie Miestneho centra je najvyšším orgánom #Siete v územnom obvode
Miestneho centra. Tvoria ho Predseda Miestneho centra a predsedovia klubov
pôsobiacich v územnom obvode Miestneho centra.
4.   Zhromaždenie zvoláva Predseda Miestneho centra najmenej štyrikrát za rok.
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
jeho členov. Zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu Miestneho centra.
5.   Do pôsobnosti Zhromaždenia patrí najmä:
a)  rokovanie o politickej situácii v regióne a prijímanie stanovísk,
b)  rozhodovanie o hlavných politických otázkach regionálneho významu,

c)   predkladanie návrhov kandidátov do volieb do orgánov verejnej moci,
d)  koordinovanie činnosti #Siete vo svojom územnom obvode,
e)   vypracovanie každoročného plánu činnosti.
6.   Predsedu Miestneho centra menuje a odvoláva Predsedníctvo. Funkčné obdobie
Predsedu Miestneho centra sú dva roky, s možnosťou opätovného vymenovania.
7.   Podrobnosti o štatúte Miestneho centra ustanoví Predsedníctvo interným aktom.

Článok 11a
Rada slovenských regiónov
1.   Radu slovenských regiónov tvorí Predsedníctvo, predsedovia Oblastných centier a
predsedovia Miestnych centier.
2.   Rada slovenských regiónov zasadá podľa potreby, spravidla trikrát ročne. Zvoláva ju
Predseda. Rada slovenských regiónov je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov.
3.   Do pôsobnosti Rady slovenských regiónov patrí:
a)   zaujímať stanoviská k aktuálnym politickým otázkam,
b)   predkladať Predsedníctvu návrhy kandidátnych listín do volieb do orgánov
územnej samosprávy,
c)   predkladať Predsedníctvu návrhy na vytvorenie a zrušenie predvolebných a
povolebných koalícií v orgánoch územnej samosprávy.
4.   Návrhmi podľa ods. 3 písm. b) a c) nie je Predsedníctvo viazané. Ak sa však rozhodne
od takýchto návrhov odchýliť, je poverený člen Predsedníctva povinný predložiť
Rade slovenských regiónov podrobné vysvetlenie.
5.   Na návrh najmenej tretiny Miestnych centier Predsedníctvo zvolá mimoriadne
zasadnutie Rady slovenských regiónov v lehote do jedného mesiaca od doručenia
návrhu.

Článok 11b
Oblastné centrá
1.   Oblastné centrum zriaďuje a jej územný obvod a sídlo ustanoví Predsedníctvo.
2.   Predsedu Oblastného centra menuje a odvoláva Predsedníctvo. Funkčné obdobie
predsedu Oblastného centra sú dva roky, s možnosťou opätovného vymenovania.

3.   Medzi základné úlohy Oblastného centra patrí:
a)   koordinácia činnosti Miestnych centier v územnom obvode Oblastného centra,
b)   poskytovanie technickej a politickej podpory predsedom miestnych centier
v príslušnom územnom obvode.
4.   Podrobnosti o štatúte Oblastného centra ustanoví Predsedníctvo interným aktom.

Článok 12
Klub
1.   Klub združuje členov #Siete.
2.   Klub vzniká združením aspoň troch členov. V obci alebo mestskej časti možno zriadiť
len jeden klub.
3.   Orgánmi klubu sú Zhromaždenie klubu a Predseda klubu.
4.   Predsedu klubu volí a odvoláva Zhromaždenie klubu. Funkčné obdobie Predsedu
klubu sú dva roky, s možnosťou opätovného zvolenia. V prípade naliehavej potreby
a na účely ochrany dobrého mena #Siete alebo kvality jej činnosti v územnom
obvode klubu môže predsedu klubu odvolať aj Predsedníctvo. Funkcia Predsedu
klubu je nezlučiteľná s funkciou predsedu Miestneho centra a predsedu Oblastného
centra.
5.   Zhromaždenie klubu zvoláva jeho predseda podľa potreby, avšak najmenej raz za
dva mesiace. Predseda klubu do 15 dní zvolá Zhromaždenie klubu aj, ak ho o to
požiada aspoň 1/3 jeho členov. V prípade nečinnosti predsedu Klubu môže jeho
Zhromaždenie zvolať predseda miestne príslušného Miestneho centra.
Zhromaždenie klubu je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastňuje nadpolovičná
väčšina jeho členov.
6.   Podrobnosti o štatúte klubu, zvolávaní jeho zhromaždenia a ďalších prvkoch jeho
činnosti ustanoví Predsedníctvo interným aktom.

Článok 13
Pracovné skupiny
1.   Na účely tvorby programu #Siete vytvára Predsedníctvo stále Pracovné skupiny a
menuje ich vedúcich a členov. Predsedníctvo môže právomoc menovať a odvolávať
členov pracovných skupín delegovať na vedúcich pracovných skupín. Činnosť

Pracovných skupín koordinuje Predseda alebo ním poverený Podpredseda alebo iný
člen Predsedníctva.
2.   Na účely tvorby odborných stanovísk k otázkam verejného záujmu môže
Predsedníctvo vytvoriť dočasnú pracovnú skupinu.
3.   Členovia ani vedúci dočasných pracovných skupín nemusia byť členmi #Siete.

Článok 14
Kancelária
1.   Na účely technického a administratívneho zabezpečenia činnosti #Siete vytvára
Predsedníctvo Kanceláriu, na čele ktorej stojí Kancelár.
2.   Kancelára na návrh Predsedu menuje a odvoláva Predsedníctvo nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov.
3.   Kancelár alebo ním poverený zamestnanec Kancelárie sa môže zúčastniť rokovania
ktoréhokoľvek orgánu #Siete.
4.   Podrobnosti o vnútornej štruktúre Kancelárie a jej povinnostiach ustanoví
Predsedníctvo interným aktom.

Článok 15
Priaznivec #Siete
1.   Osoby, ktoré nie sú členmi #Siete, ale súhlasia s jej základnými zásadami
a programovými cieľmi, sa môžu stať Priaznivcami #Siete na základe vyplnenia
elektronickej prihlášky, ktorú odošlú na adresu Miestneho centra, spravidla v mieste
svojho trvalého pobytu. O žiadosti rozhoduje predseda Miestneho centra.
2.   Priaznivec #Siete má právo:
•   byť informovaný o činnosti #Siete prostredníctvom jej informačných materiálov,
•   v prípade pozvania sa zúčastňovať na zasadnutiach orgánov #Siete alebo iných
podujatiach, usporiadaných #Sieťou,
•   uchádzať sa o priamu podporu #Siete pri kandidatúre do orgánov verejnej moci,
•   uchádzať sa o členstvo v Pracovnej skupine #Siete.
3.   Priaznivec #Siete neplatí členské príspevky.

Článok 16
Hospodárenie #Siete
1.   #Sieť hospodári podľa rozpočtu schváleného Predsedníctvom v súlade s príslušnými
právnymi predpismi a stanovami. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny
rok.
2.   #Sieť vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností
v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi #Siete.
3.   Príjmami #Siete sú:
a)   príjmy z členských príspevkov,
b)   príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c)   príjmy z dedičstva,
d)   príjmy z predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
e)   príjmy z úrokov z vkladov,
f)   podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g)   príjmy z pôžičiek a úverov,
h)   výnosy z cenných papierov, verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
i)   príspevky zo štátneho rozpočtu.
4.   Výdavky #Siete tvoria všetky náklady spojené s jej činnosťou, ktoré sú vynaložené v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.   Všetky orgány #Siete sú povinné dbať o to, aby jej majetok bol využívaný čo
najhospodárnejšie, v súlade s platnými právnymi predpismi a stanovami. Dar
poskytnutý #Sieti na konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom
darcu.
6.   #Sieť zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom; členovia #Siete za jej záväzky ani
nezodpovedajú, ani neručia.
7.   Podrobnosti o hospodárení #Siete upraví Finančný poriadok schvaľovaný
Predsedníctvom.
8.   Snem v prípade dobrovoľného zrušenia #Siete s likvidáciou rozhodne o vymenovaní
likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie,
prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Snem v rozhodnutí o zrušení
#Siete.

Článok 17
Zánik a zrušenie #Siete
1.   #Sieť zaniká, ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná výmaz #Siete
z registra strán. Zániku #Siete predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez
likvidácie.
2.   #Sieť sa zrušuje:
a)  dobrovoľným zrušením,
b)  zlúčením s inou politickou stranou alebo hnutím,
c)   vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
d)  právoplatným rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozpustení
#Siete,
e)   z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon 85/2005.
3.   O zrušení #Siete podľa ods. 2 písm. a) a b) tohto článku rozhoduje Snem
trojpätinovou väčšinou všetkých delegátov Snemu.
4.   Ak bola #Sieť zrušená s likvidáciou, zrušenie a potrebné údaje pre register strán
oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia. Návrh na výmaz #Siete
z registra strán podá likvidátor najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.

Článok 18
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.   Orgán #Siete je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov orgánu, ak tieto Stanovy neupravujú inak. Na prijatie uznesenia je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu, ak tieto Stanovy
neustanovujú inak. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu (vedúceho)
orgánu. Ak Stanovy neupravujú inak, zhromaždenie orgánu zvoláva predseda
(vedúci) orgánu. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nečinnosti predsedu
(vedúceho) daného orgánu alebo naliehavej potreby, vyvolanej náhlymi politickými
okolnosťami, má oprávnenie zvolať zhromaždenie ktoréhokoľvek orgánu #Siete jej
Predseda.
2.   Funkčné obdobie volených i menovaných funkcionárov #Siete trvá dva roky, ak tieto
Stanovy neupravujú inak. V prípade naliehavej potreby, vyvolanej náhlymi
politickými okolnosťami a na účely ochrany dobrého mena #Siete môže právomoc
podľa čl. 9 ods. 7 písm. d), h), i) a j) a čl. 10 ods. 4 písm. c) Stanov vykonať Predseda,
s tým, že jeho rozhodnutie môže na svojom najbližšom zasadnutí požadovanou
väčšinou zrušiť príslušný orgán #Siete, t.j. Predsedníctvo, resp. Snem. Ak tak na

svojom najbližšom zasadnutí neurobí, rozhodnutie Predsedu podľa predchádzajúcej
vety zostáva v platnosti.
3.   Voľba funkcionárov #Siete prebieha tajným hlasovaním.
4.   Členom orgánu #Siete, s výnimkou Pracovnej skupiny, môže byť len jej člen. Vedúcim
Pracovnej skupiny môže byť len člen #Siete.
5.   Zástupca nadriadeného orgánu #Siete sa môže zúčastniť rokovaní podriadených
orgánov #Siete s poradným hlasom.
6.   Organizačné jednotky #Siete nie sú právnickými osobami a nemajú právo na
získanie majetku vo vlastnom mene, ani na hospodárenie s majetkom #Siete na
vlastný účet.
7.   Z rokovania každého orgánu #Siete sa vyhotovuje zápisnica. Podriadené orgány sú
povinné informovať svoje nadriadené orgány o svojich zasadnutiach a prijatých
uzneseniach.
8.   Základnými internými aktmi #Siete sú Organizačný poriadok, Finančný poriadok,
Disciplinárny poriadok, Štatút Kancelárie, Organizačný poriadok klubu, Organizačný
poriadok miestneho centra a Organizačný poriadok Oblastného centra.
9.   V čase po doručení zaregistrovaných Stanov splnomocnencovi Prípravného výboru
až do konania ustanovujúceho Snemu vykonáva právomoci a povinnosti Predsedu
splnomocnenec.
10.  Ustanovujúci Snem je splnomocnenec povinný zvolať tak, aby sa konal do 3
mesiacov odo dňa vzniku #Siete. Jeho účastníkmi sú všetci členovia #Siete prijatí
predo dňom konania ustanovujúceho snemu.
11.  Členovia orgánov #Siete, okrem jej Predsedu, zvolení na Ustanovujúcom sneme
#Siete sa volia na jeden rok.
12.  Vo veciach neupravených týmito Stanovami 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.

Článok 19
Zmena stanov
1.   Tieto Stanovy je možné meniť a dopĺňať len rozhodnutím Snemu a to trojpätinovou
väčšinou prítomných delegátov Snemu.
2.   Snem môže s prijatím rozhodnutia o zmene Stanov súčasne rozhodnúť o vydaní
úplného znenia Stanov.

Článok 20
Účinnosť stanov
Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie #Siete ako politickej strany	
  
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 	
  

V Prešove, 1. septembra 2015

................................................
Radoslav Procházka
predseda #SIETE

