STANOVY
STRANY NEZÁVISLÉ FÓRUM
1. Názov, skratka a členstvo strany
§1
Názov a skratka strany
Názov strany je Nezávislé fórum, skratka je NF.
§2
Členstvo strany
Členom NF môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18
rokov, a ktorý súhlasí s programovými cieľmi a stanovami strany. O prijatí za člena strany
rozhoduje príslušný orgán strany.
§3
Práva a povinnosti členov
Člen má právo:
a) zúčastňovať sa rokovania členských schôdzí a spolurozhodovať o činnosti strany
b) slobodne vyjadrovať svoje názory, stanoviská k straníckej práci a k práci
jednotlivých funkcionárov
c) hlasovať, voliť a byť volený do funkcií NF
Člen je povinný:
a) riadiť sa pri svojej činnosti stanovami a programom NF
b) rešpektovať uznesenia orgánov NF
c) svojou činnosťou prispievať k dobrému menu NF vo verejnosti
2. Sídlo
§4
Sídlom NF je Bratislava.
3. Programové ciele
§5
Programové ciele NF sú:
a) budovať v Slovenskej republike právny a demokratický štát a jeho ústavnosť
b) zaručiť občanom základné ľudské práva
c) umožniť kandidovať vo voľbách osobnostiam a odborníkom bez straníckej
príslušnosti
d) zaručiť rozvoj občianskej spoločnosti
e) rozvinúť princíp samosprávnosti vo verejnej správe
4. Orgány NF

§6
Konferencia NF
(1) Konferencia NF pozostáva z delegátov, ktorými môžu byť všetci členovia alebo
členovia, zvolení za delegátov podľa kľúča, určeného Predsedníctvom NF.
(2) Konferencia NF je najvyšším orgánom NF. Uznášať sa je schopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina delegátov. Uznesenie Konferencie je schválené, ak zaň hlasuje
nadpolovičná väčšina prítomných.
(3) Do pôsobnosti Konferencie NF patrí najmä :
a) voľba predsedu NF a podpredsedov
b) voľba Predsedníctva NF
c) voľba revíznej komisie NF
d) voľba rozhodcovskej komisie NF
e) schvaľovanie stanov a ich doplnkov
f) rozhodovanie o programe strany a zásadných otázkach jej činnosti
g) rozhodovanie o zrušení NF
h) rozhodovanie o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom v prípade zrušenia NF
(4) Konferenciu NF zvoláva Predsedníctvo NF.
(5) Ustanovujúcu Konferenciu NF zvoláva prípravný výbor.
§7
Predsedníctvo NF
(1) Predsedníctvo NF je výkonným orgánom NF ,ktoré riadi činnosť medzi
zasadnutiami Konferencie NF .
(2) Predsedníctvo NF má od troch do päť členov. Tvorí ho predseda NF,
podpredseda, a ďaľší členovia Predsedníctva NF.
(3) Predsedníctvo rozhoduje dvojtretinovou väčšinou o :
a) kľúči pre voľbu delegátov na Konferenciu NF
b) návrhoch na zmenu stanov NF
c) prijímaní a vylúčení členov strany
d) zriadení územných orgánov NF
(4) O ostatných veciach rozhoduje Predsedníctvo NF nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých jeho členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu NF.
§8
Predseda NF
(1) Predseda NF je štatutárnym orgánom NF a koná za NF navonok. Zvoláva
schôdze Predsedníctva NF a vedie ich.
(2) V neprítomnosti ho zastupuje podpredseda NF.
§9
Územné orgány NF
Na základe rozhodnutia Predsedníctva NF môže NF zriaďovať svoje územné orgány.
§ 10
Rozhodcovská komisia
(1) Rozhodcovská komisia rozhoduje o sporoch medzi orgánmi NF a podáva záväzný
výklad stanov NF.

(2) Rozhodcovská komisia má troch členov. Zo svojich členov si volí predsedu, ktorý
organizuje jej činnosť. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
§ 11
Revízna komisia
(1) Revízna komisia kontroluje činnosť všetkých orgánov NF z hľadiska jej súľadu s
predpismi o finančnon hospodárení.
(2) Revízna komisia má troch členov. Zo svojich členov si volí predsedu, ktorý
organizuje jej činnosť. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
§ 12
Miestne organizácie
(1) Miestom činnosti je pôsobenie členov v miestnych organizáciách, ktoré vznikajú v
minimálnom počte troch členov.
(2) Najvyšším orgánom miestnej organizácie je členská schôdza, ktorá sa schádza
podľa potreby, najmenej však raz ročne.
(3) Členská schôdza schvaluje program činnosti, volí predsedu, výbor a revíznu
komisiu.
(4) Predseda miestnej organizácie vystupuje v mene strany pri kontaktoch s miestnymi
orgánmi a organizáciami.
5. Hospodárenie strany
§ 13
(1) Majetok NF tvoria dary a dotácie od fyzických a právnických osôb a členské
príspevky.
(2) NF zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia NF za
záväzky strany neručia ani nezodpovedajú.
(3) O spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku
a záväzkov v prípade zániku alebo rozdelenia NF rozhodne Konferencia NF.

