STANOVY STRANY DEMOKRATICKEJ ĽAVICE

PRVÁ HLAVA
Vznik strany, názov, sídlo a programové ciele

Čl. 1
Vznik strany
1) Strana demokratickej ľavice je politickou stranou, založenou v súlade s Ústavou SR.
2) Vzniká registráciou strany na Ministerstve vnútra SR v súlade s ustanovením § 6 zákona
FZ ČSFR č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach,
v znení neskorších zmien a doplnení.

Čl. 2
Názov, skratka a sídlo strany

1) Názov strany je Strana demokratickej ľavice.
2) Strana používa na svoje označenie skratku SDĽ.
3) Sídlom republikových orgánov SDĽ je Panská 9, 811 01 Bratislava.

Čl. 3
Programové ciele SDĽ
Strana demokratickej ľavice sa hlási k hodnotám slobody, demokracie, sociálnej
spravodlivosti, solidarity, ochrany ľudských práv a environmentálnej zodpovednosti, ktoré
spájajú sociálnodemokratické strany, združené v Socialistickej internacionále a Európskej
demokratickej strane. Tieto všeobecné ciele a spôsob ich postupného dosiahnutia v politickom
systéme Slovenskej republiky konkretizuje vo svojich programových dokumentoch, pričom
plne rešpektuje historické a geografické osobitosti Slovenska.

1

DRUHÁ HLAVA
Členstvo v SDĽ

Čl. 4
Členská základňa
Členská základňa SDĽ pozostáva z riadnych členov, zakladajúcich členov a aktivistov
a sympatizantov.

Čl. 5
Vznik členstva
1) Členom SDĽ sa môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov, nie je
členom inej politickej strany alebo hnutia a v rámci svojich možností podporuje naplnenie
princípov a cieľov SDĽ.
2)

Občan SR žiada o členstvo v strane písomnou prihláškou, podanou miestne príslušnému
klubu SDĽ.

3) Riadne členstvo v SDĽ vzniká na základe podanej prihlášky po schválení zhromaždením
členov klubu a po potvrdení krajskou radou SDĽ.
4) Zakladajúce členstvo v SDĽ vzniká udelením štatútu zakladajúceho člena. Štatút
zakladajúceho člena udeľuje Prípravný vybor v období od vzniku strany do jej prvého
snemu. Ak počet zakladajúcich členov po prvom sneme strany klesne, Zhromaždenie
zakladajúcich členov môže udeliť štatút zakladajúceho člena ďalším osobám, pričom
celkový počet členov s týmto štatútom nesmie prevýšiť ich počet v deň konania prvého
snemu.
5) Postup pri prijímaní a registrácii nových členov upraví organizačný poriadok SDĽ.

Čl. 6
Aktivisti
1) Aktivistami SDĽ sa môžu stať občania SR, ktorí dosiahli vek 15 rokov, je im blízky
program strany a sú ochotní dobrovoľne sa zapájať do jeho realizácie.
2) Aktivistov môže pribrať na plnenie svojich úloh ktorýkoľvek orgán strany, ktorý ich
konkrétnymi úlohami aj poveruje.
3) Aktivisti nenadobúdajú práva a povinnosti členov strany.
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Čl. 7
Práva a povinnosti člena

1) Člen má právo:
a) zúčastňovať a podieľať sa na rozhodovaní o zameraní a činnosti strany,
b) voliť a byť volený do orgánov SDĽ,
c) navrhovať kandidátov na členov do všetkých orgánov SDĽ a kandidátov na poslancov
pre voľby všetkých stupňov,
d) zúčastňovať sa na príprave dokumentov strany a predkladať návrhy a podnety týkajúce
sa činnosti a programu strany ktorémukoľvek orgánu strany,
e) dostávať informácie o všetkých otázkach činnosti strany,
f) zúčastňovať sa na rokovaní všetkých orgánov SDĽ, kde sa prerokúva jeho činnosť,
g) slobodne vyjadrovať, obhajovať a presadzovať svoje názory k činnosti celej strany
i všetkých orgánov SDĽ a funkcionárov SDĽ.
2) Člen je povinný:
a) dodržiavať a presadzovať základné princípy programu strany a stanovy strany a
vedome neohrozovať plnenie jej záujmov,
b) v súlade so Stanovami a Programovými cieľmi SDĽ riadne vykonávať funkcie
a úlohy, ktorými bol poverený,
c) presadzovať politiku SDĽ a uznesenia, ktoré ju konkretizujú,
d) získavať nových členov a sympatizantov a aktivistov SDĽ,
e) v rámci svojich možností finančne a materiálne prispievať na činnosť svojho klubu,
f) platiť členské príspevky vo výške, stanovenej snemom strany

Čl. 8
Prerušenie členstva
1) Na základe žiadosti člena možno jeho členstvo v strane prerušiť.
2) Členstvo sa na nevyhnutnú dobu preruší vždy, ak to vyžaduje zákon.
3) Keď pominú dôvody prerušenia členstva, členstvo sa automaticky obnovuje.

Čl. 9
Ukončenie členstva
1) Členstvo v SDĽ zaniká:
a) písomným oznámením člena o vystúpení zo strany,
b) vstupom člena SDĽ do inej politickej strany alebo hnutia,
c) úmrtím člena,

3

d) zrušením členstva.
2) Členstvo v SDĽ môže byť zrušené pre závažné porušenie Stanov alebo pre činnosť, ktorá
je v hrubom rozpore s Programom SDĽ.
3) O zrušení členstva rozhoduje Republiková rozhodcovská komisia SDĽ na základe návrhu
príslušného orgánu SDĽ. O odvolaní člena proti tomuto rozhodnutiu rozhoduje
s konečnou platnosťou republikový snem SDĽ.

TRETIA HLAVA
Zásady činnosti SDĽ a jej organizačná štruktúra

Čl. 10
1) Organizačnými stupňami strany sú:
a) republiková organizácia
b) krajské organizácie
c) kluby
2) Organizačná štruktúra je budovaná na územnom a samosprávnom princípe a spravidla
zodpovedá územnosprávnemu usporiadaniu Slovenskej republiky.
3) Právnu subjektivitu s právom nadobúdať majetok a následne s ním hospodáriť, prípadne
nadobúdať iné majetkové práva má len republiková organizácia SDĽ.
4) Kluby a krajské organizácie SDĽ právnu subjektivitu nemajú.
5) Ak je predmetom rokovania voľba členov orgánu strany alebo voľba funkcionára strany,
funkčné obdobie doterajších členov orgánu strany alebo funkcionára strany končí
zvolením nových členov orgánov strany alebo funkcionára strany.
6) Funkcionármi SDĽ sú predseda a podpredsedovia príslušného orgánu SDĽ.
7) Orgány SDĽ si na plnenie svojich úloh zriaďujú trvalé a dočasné poradné, pomocné
a iniciatívne orgány SDĽ (odborné rady, komisie, sekcie).
8) Uznesenia sú záväzné pre všetkých členov a organizácie. O návrhoch na zrušenie uznesení
z dôvodov rozporu so Stanovami SDĽ rozhoduje Republiková rozhodcovská komisia SDĽ
a jej stanovisko je konečné a záväzné pre všetkých členov a organizácie.
9) Za organizáciu, plnenie uznesení a zabezpečenie každodennej činnosti zodpovedajú
funkcionári príslušného orgánu SDĽ.
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10) Zasadania všetkých orgánov SDĽ a organizácií v zmysle schváleného plánu práce zvoláva
predseda organizácie. Mimoriadne zasadnutie vždy zvolá na základe uznesenia vyššieho
orgánu SDĽ, alebo ak o to požiada 1/3 členov príslušného orgánu SDĽ alebo organizácie.
Orgány SDĽ sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
orgánu SDĽ, a uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, ak
tieto Stanovy nestanovujú inak.
11) Zasadania orgánov SDĽ a organizácií sú spravidla verejné a na ich rokovaní sa môžu
s hlasom poradným zúčastňovať aktivisti a zástupcovia občianskych združení a iniciatív,
ktoré sa hlásia k SDĽ.
12) Kandidátov na poslancov, členov do volebných komisií, zmocnencov pri voľbách do
miestnych a krajských samosprávnych orgánov a voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky volí, resp. navrhuje príslušný územný orgán SDĽ. Tento navrhuje aj vstup do
volebnej a povolebnej koalície a o vytvorení poslaneckého klubu SDĽ. Ak v obci a meste
nepracujú kluby, plní tieto úlohy krajská rada SDĽ.
13) Rozhodovanie v SDĽ rešpektuje vnútornú pluralitu a menšinový názor v orgáne SDĽ
alebo organizácii.
14) Podrobnejšie pravidlá organizačnej výstavby SDĽ a jej vnútorného fungovania v zmysle
týchto stanov upravuje Organizačný poriadok SDĽ, ktorý schvaľuje snem SDĽ.

ŠTVRTÁ HLAVA
Štruktúra SDĽ, jej výkonné orgány a spôsob ich ustanovovania

Čl. 11
Kluby SDĽ
1) Členovia SDĽ sa organizujú v kluboch.
2) Kluby SDĽ vznikajú združením najmenej piatich členov so súhlasom krajskej rady SDĽ,
ktorá môže rozhodnúť o zrušení klubu, ak počet jeho členov klesne pod päť alebo po dobu
viac ako 12 mesiacov nevyvíja činnosť v súlade s týmito Stanovami.
3) Najvyšším orgánom klubu SDĽ je zhromaždenie členov, ktoré
a) rozhoduje o zásadných otázkach smerovania a činnosti klubu vrátane finančného
a materiálneho zabezpečenia,
b) sa pravidelne zaoberá komunálnou politikou a pôsobením strany v nej,
c) prerokúva prihlášky za členov SDĽ,
d) volí funkcionárov, ostatných členov vedenia klubu a revízora klubu, delegátov
krajského a republikového snemu SDĽ.
4) V mestách a okresoch, kde je viac klubov, si tieto môžu ustanoviť koordinátora činnosti.
Pokiaľ kluby neustanovia okresného koordinátora, urobí tak krajská rada SDĽ.
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Čl. 12
Krajské organizácie SDĽ a krajské orgány SDĽ
1) Krajská organizácia SDĽ združuje všetky kluby v príslušnom kraji.
2) Krajské orgány SDĽ zodpovedajú za výsledky regionálnej politiky SDĽ a koordináciu
komunálnej politiky SDĽ v kraji.
3) Krajskými orgánmi SDĽ sú: krajský snem SDĽ, krajská rada SDĽ, klub poslancov VÚC,
krajská rozhodcovská komisia SDĽ a krajská revízna komisia SDĽ.
4) Najvyšším orgánom SDĽ v kraji je krajský snem, ktorý sa koná každý rok.
5) S hlasom rozhodujúcim sa krajského snemu SDĽ zúčastňujú zástupca každého klubu
SDĽ, zakladajúci členovia strany, ktorí sú členmi klubov v kraji, členovia krajskej rady
SDĽ a poslanci SDĽ v zastupiteľstve VÚC.
6) Do výlučnej kompetencie krajského snemu SDĽ patrí:
a) koncepcia regionálnej a komunálnej politiky SDĽ,
b) hodnotenie činnosti krajskej rady SDĽ a jej funkcionárov,
c) hospodárenie krajskej organizácie SDĽ,
d) voľba a odvolávanie podpredsedov krajskej rady SDĽ
e) voľba a odvolávanie ostatných členov krajskej rady SDĽ, členov krajskej
rozhodcovskej komisie SDĽ a krajskej revíznej komisie SDĽ.
7) Najvyšším výkonným orgánom krajskej organizácie SDĽ je krajská rada SDĽ, ktorej
členmi sú funkcionári krajskej organizácie a ďalší členovia volení krajským snemom.
Krajská rada SDĽ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nepatria do kompetencie snemu,
koordinuje a usmerňuje činnosti všetkých klubov SDĽ v kraji.

Čl. 13
Republiková organizácia SDĽ a republikové orgány SDĽ
1) Republiková organizácia SDĽ tvorí najvyšší stupeň organizačnej výstavby strany.
2) Republikové orgány SDĽ zodpovedajú za koncepciu a výsledky celoštátnej politiky SDĽ
a jej postavenie v spoločnosti.
3) Republikovými orgánmi SDĽ sú
a)
b)
c)
d)
e)

republikový snem,
Predsedníctvo SDĽ,
Republiková revízna komisia SDĽ
Republiková rozhodcovská komisia
Zhromaždenie zakladajúcich členov
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Čl. 14
Republikový snem SDĽ

1) Najvyšším orgánom SDĽ je republikový snem. Snem ako najvyšší orgán strany určuje
strategickú vnútropolitickú líniu a zahraničnopolitickú orientáciu strany. Delegátmi snemu
s hlasovacím právom sú zakladajúci členovia strany a riadni členovia strany delegovaní
spôsobom uvedeným v organizačnom poriadku strany.
2) Snem strany zvoláva Predsedníctvo strany najmenej raz za dva roky.
3) Predsedníctvo strany je povinné zvolať mimoriadny snem do 30 dni v prípade, ak o to
písomne požiada minimálne 5 krajských rád, alebo nadpolovičná väčšina riadnych alebo
zakladajúcich členov strany.
4) Snem strany rozhoduje najmä o:
a) programe a politike strany,
b) zmenách stanov strany,
c) organizačnom poriadku strany,
d) vyslovení nedôvery niektorému republikovému orgánu strany alebo jeho členovi
e) výške členských príspevkov, pokiaľ na toto rozhodnutie nesplnomocní Predsedníctvo
strany
f)

zrušení strany dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inou politickou stranou a
politickým hnutím, alebo premenou strany na občianske združenie,

g) vymenovaní likvidátora v prípade rozhodnutia o zrušení strany dobrovoľným
rozpustením,
h) ďalších otázkach podľa schváleného programu snemu.
5) Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zakladajúcich
členov a nadpolovičná väčšina riadnych členov strany delegovaných spôsobom uvedeným
v organizačnom poriadku strany. Mimoriadny Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých zakladajúcich členov strany.
6) Snem rozhoduje uznesením. Uznesenie snemu je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných zakladajúcich členov a nadpolovičná väčšina
prítomných delegovaných riadnych členov strany.
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Čl. 15
Predsedníctvo SDĽ

1) Predsedníctvo strany je najvyšším orgánom strany medzi jednotlivými snemami.
Predsedníctvo je zodpovedné za činnosť strany, ktorá musí byť v súlade s platnou
legislatívou SR. Predsedníctvo plní úlohy prijaté uznesením snemu a zabezpečuje plnenie
programových cieľov strany.
2) Štatutárnym zástupcom SDĽ je predseda a štatutárny podpredseda.
3) Predsedníctvo má najviac 20 členov, vrátane kooptovaných členov.
4) Predsedníctvo má právo kooptovať za členov Predsedníctva najviac 5 členov. V prípade
neplnenia úloh a povinností zo strany kooptovaných členov, môže predseda strany
navrhnúť ich odvolanie.
5) Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
6) Predsedníctvo zvoláva na rokovanie predseda strany. Predsedníctvo zasadá spravidla raz
mesačne. Ak o zvolanie zasadnutia Predsedníctva požiada písomne 1/2 jeho členov, je
predseda strany povinný bezodkladne zvolať zasadnutie Predsedníctva.
7) Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä:
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

zvolávať zasadnutie snemu,
určovať postup pri plnení programových cieľov a programu strany,
voliť a odvolávať krajských predsedov a okresných predsedov,
schvaľovať na návrh predsedu vznik tieňovej vlády, pričom na návrh predsedu menuje
a odvoláva jednotlivých členov tieňovej vlády,
rozhodovať na návrh predsedu strany o zostavení kandidátnej listiny strany pre voľby
do NR SR a pre voľby do Európskeho parlamentu,
schvaľovať kandidátov strany na obsadenie funkcií ústavných činiteľov,
nominovat kandidatov na poslancov NR SR
schvaľovať interné predpisy strany,
zostavovať návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok a predkladať ho na schválenie
Ústrednej revíznej komisii najneskôr do 30. apríla príslušného roku,
rozhodovať o vytvorení poradných orgánov strany,

Čl. 16
Predseda a podpredsedovia strany
1) Predseda je predstaviteľ strany, ktorý riadi politickú činnosť strany a zastupuje stranu pri
presadzovaní jej programových cieľov. Predseda je členom Predsedníctva. V čase
neprítomnosti predsedu strany vykonáva pôsobnosť predsedu strany ním poverený
podpredseda v rozsahu splnomocnenia.
Do pôsobnosti predsedu okrem iného patrí aj:
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a) zvolávať a viesť zasadnutia Predsedníctva strany,
b) predkladať snemu správu o politickej činnosti strany,
c) predkladať personálne návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti Predsedníctva,
d) reprezentovať stranu doma a v zahraničí,
e) koordinovať vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity strany.
2) Podpredsedovia strany sú členmi Predsedníctva. Strana má najviac 5 podpredsedov.
Podpredsedovia na základe uznesenia Predsedníctva koordinujú vnútropolitické a
zahraničnopolitické aktivity v rámci zverenej oblasti.

Čl. 17
Rozhodcovské a revízne orgány SDĽ
1) Na riešenie sporných otázok krajské a republikové orgány SDĽ zriaďujú najmenej 3členné rozhodcovské komisie SDĽ. Členov krajských orgánov schvaľujú príslušné snemy
SDĽ, členov Republikovej rozhodcovskej komisie volí a odvoláva Zhromaždenie
zakladajúcich členov. Členstvo v rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo
výkonných orgánoch SDĽ . Činnosť rozhodcovskej komisie usmerňuje jej predseda
2) Rozhodcovská komisia rozhodne o spornej otázke do 30 dní.
3) Na zabezpečenie kontroly hospodárenia SDĽ orgány SDĽ na všetkých úrovniach zriaďujú
3–5-členné revízne komisie alebo revízorov účtov. Na republikovej úrovni volí a odvoláva
členov reváznej komisie Zhromaždenie zakladajúcich členov. Členstvo v revíznej komisii
je nezlučiteľné s členstvom vo výkonných orgánoch SDĽ. Činnosť revíznej komisie SDĽ
usmerňuje jej predseda.

Čl. 18
Zhromaždenie zakladajúcich členov
1) Zhromaždenie zakladajúcich členov (ďalej v tomto článku „Zhromaždenie“) tvorí
najmenej 5 členov, ktorým Prípravný výbor udelil štatút zakladajúceho člena.
2) Členovia Zhromaždenia volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu Zhromaždenia.
Podpredseda zastupuje predsedu po dobu jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv
a povinností.
3) Schôdze Zhromaždenia zvoláva jeho predseda podľa potreby, alebo na žiadosť
nadpolovičnej väčšiny jeho členov, alebo v prípade, ak republikový snem vysloví
niektorému republikovému orgánu alebo jeho členovi nedôveru. Priebeh schôdze
Zhromaždenia riadi jeho predseda.
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4) Schôdza Zhromaždenia rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých zakladajúcich členov.

Čl. 19
Konanie v mene strany
1) V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo dvaja členovia
Predsedníctva podľa podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom strany, a to vždy
tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a
presné označenie funkcie v Predsedníctve strany.
2)

V pracovnoprávnych vzťahoch koná a podpisuje v mene strany predseda strany.

PIATA HLAVA
Hospodárenie SDĽ

Čl. 20
Zásady hospodárenia SDĽ
1) SDĽ zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.
2) Organizácie a orgány SDĽ uhrádzajú náklady na svoju činnosť z prostriedkov, ktoré im
pridelilo Predsedníctvo SDĽ v rozpočte. Disponovať s nehnuteľným majetkom môže len
Predsedníctvo SDĽ. Rozpočtové pravidlá a pravidlá hospodárenia upraví vnútorná
smernica strany.
3) V hospodárskych záležitostiach za organizáciu alebo orgán SDĽ konajú, podpisujú
a zodpovedajú štatutárni zástupcovia.

Čl. 21
Príjmy a výdavky strany

1) Príjmami strany sú:
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov za podmienok definovaných zákonom č. 424/1991 Zb. o združovaní
v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov,
c) príjmy z dedičstva,
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d) príjmy z predaja a prenájmu hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku,
e) príjmy z úrokov z vkladových prostriedkov v bankách,
f) príjmy z pôžičiek a úverov,
g) podiel na zisku z podnikania,
h) príspevky zo štátneho rozpočtu, pričom pod príspevkom zo štátneho rozpočtu sa
rozumie:
i) príspevok na hlasy získané vo voľbách do národnej rady podľa § 53 ods. 3 zákona
č. 80/1990 Zb. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov,
ii) príspevok na činnosť podľa § 20 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní
v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
iii) príspevok na mandát podľa § 20a zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní
v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov
2) Výdavkami strany sú:
a) výdavky na politickú prácu,
b) výdavky na správne záležitosti,
c) volebné výdavky,
d) osobné výdavky,
e) iné výdavky v súlade s všeobecne záväznými predpismi platnými v SR.
3) Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, ktorý obsahuje všetky rozpočtované
príjmy a výdavky. Rozpočet strany sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
4) Dar poskytnutý strane na konkrétny účel môže strana použiť na iný účel len
s predchádzajúcim súhlasom darcu.
5) Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
6) Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú ani za ne neručia.
7) Strana predloží Národnej rade Slovenskej republiky výročnú finančnú správu v súlade so
zákonom č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov.
8) Strana je povinná sprístupňovať informácie o svojom hospodárení podľa § 2 ods. 3 a § 14
až 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
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ŠIESTA HLAVA
Prechodné a záverečné ustanoveni

Čl. 22
Riadenie strany do vytvorenia jej orgánov
1) Do vytvorenia orgánov strany koná v mene strany Prípravný výbor, ktorého úlohou je
zabezpečiť vytvorenie orgánov strany podľa týchto stanov. Riadiace orgány musia byť
vytvorené do 6 mesiacov od vzniku strany.
2) Prípravný výbor vykonáva v období od vzniku strany do vytvorenia orgánov strany
činnosti a plní úlohy, ktoré smerujú k rozbehu činnosti strany a inak by patrili podľa
týchto stanov do pôsobnosti republikového snemu SDĽ alebo predsedníctva SDĽ.
3) Do 14 dní odo dňa, kedy štatút zakladajúceho člena udelil piatej osobe, Prípravný výbor
zvolá prvé Zhromaždenie zakladajúcich členov. Predseda Prípravného výboru riadi toto
Zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu a potom mu odovzdá kompetencie, ktoré mu
prislúchajú podľa týchto stanov.
4) Prípravný výbor odovzdáva svoje kompetencie jednotlivým orgánom strany postupne tak
ako vznikajú a svoju pôsobnosť ukončí vytvorením posledného z nich Pôsobnosť
Prípravného výboru končí vytvorením všetkých orgánov strany podľa týchto stanov.

Čl. 23
Zánik strany
1) Orgánom SDĽ kompetentným rozhodnúť o zániku SDĽ, a to formou dobrovoľného
rozpustenia, zlúčenia s inou politickou stranou, hnutím alebo premenou na občianske
združenie, je výlučne republikový snem SDĽ.
2) Ak rozhodne republikový snem SDĽ o zániku SDĽ formou jej zlúčenia s inou politickou
stranou alebo hnutím, prípadne formou jej premeny na občianske združenie, prechádzajú
všetky jej práva, majetok a záväzky na takétoto právneho nástupcu.
3) Ak rozhodne republikový snem SDĽ o zániku SDĽ formou dobrovoľného rozpustenia bez
právneho nástupcu, menuje zároveň likvidátora, ktorého práva a povinnosť stanovuje
zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a hnutiach. Likvidátor
vysporiada všetky záväzky SDĽ a majetkový zostatok prevedie na humanitné účely.

V Bratislave, dňa 3.apríla 2005
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