
ŠTATÚT 

Rady primátorov a starostov SNS 

 

Preambula 

 

Rada primátorov a starostov Slovenskej národnej strany 

je integrálna súčasť Slovenskej národnej strany, 

ktorá na základe spolupatričnosti,  

celonárodných záujmov a záujmov samospráv obcí 

združuje primátorov a starostov zvolených za Slovenskú národnú stranu. 

Programovo výchádza z programu Slovenskej národnej strany 

a richtárskeho kódexu Slovenskej národnej strany. 

Hrdo sa hlási k odkazu naších predkov, 

k odkazu Slovenskej národnej strany 

a prispieva k rozvoju slovenských miest a obcí. 

 

PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

 

Článok 1 

Pôsobnosť Rady primátorov a starostov SNS 

  

Rada primátorov a starostov Slovenskej národnej strany (ďalej len RPS SNS) 

združuje primátorov a starostov, ktorí boli v komunálnych voľbch zvolený za 

Slovenskú národnú stranu (ďalej len SNS) a ktorí sa týmto zapájajú do činnosti SNS. 

RPS SNS existuje len ako integrálna súčasť SNS a vo svojej činnosti sa riadi Štatútom 

RPS.  

 

Článok 2 

Sídlo RPS SNS 

Sídlo RPS SNS je Šafárikovo námestie č. 3, 814 99 Bratislava. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Členstvo v RPS SNS 

 

Článok 3 

Vznik členstva v RPS SNS 

 

(1) Členom RPS SNS môže byť každý starosta alebo primátor, ktorý bol 

v posledných komunálnych voľbách zvolený za Slovenskú národnú stranu, 

alebo s podporou Slovenskej národnej strany. 



(2) Členom RPS SNS sa starosta, alebo primátor stáva schválením členstva 

krajskýkm koordinátorom RPS SNS na základe prizvania predsedu RPS SNS. 

(3) Členom RPS SNS sa člen SNS stáva automaticky. 

 

Článok 4 

Zánik členstva v RPS SNS 

 

(1) Členstvo v RPS SNS zaniká: 

a. Vstupom člena do inej politickej strany 

b. Vystúpením člena zo SNS 

c. Vystúpením člena z RPS SNS 

d. Zánikom mandátu primátora, alebo starostu 

e. Úmrtím člena 

f. Vylúčením člena predsedníctvom SNS 

g. Právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin  

(2) V prípade vystúpenia člena zo SNS nadobúda zánik členstva účinnosť dňom, 

v ktorom bolo na ústredie RPS SNS doručené písomné oznámenie 

o vystúpení. 

(3) Zánikom členstva zanikajú členovi všetky práva a povinností vyplývajúcich 

z členstva 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti člena 

(1) Člen RPS SNS má právo: 

a. Zúčastňovať sa na tvore a na uskutočnovaní programu SNS a RPS SNS, 

b. Zúčastňovať sa na členských schôdzach RPS SNS a byť informovaný 

o činnosti RPS SNS. 

c. Podávať podnety, návrhy, petície, sťažnosti a pripomienky k činnosti 

RPS SNS a od jej orgánov žiadať odpoveď.  

d. Požadovať zrušenie členstva v RPS SNS. 

(2) Člen RPS SNS je povinný: 

a. Dodržiavať štatút RPS SNS, Richtársky kódex SNS, uznesenia 

nadriadených orgánov RPS SNS a SNS. 

b. Plniť úlohy, ktorými ho poverili príslušné organy RPS SNS, 

c. Pomáhať rozvoju RPS SNS svojou činnosťou, 

d. Zachovávať lojalitu, disciplínu a diskrétnosť, 

e. Zúčastňovať sa na členských schôdzach RPS SNS, 

f. Vzdelávať sa a rozvíjať sa v prospech SNS, prospech RPS SNS 

a v prospech obce, či mesta, v ktorej bol zvolený. 

 

  



TRETIA ČASŤ 

Organizačná štruktúra RPS SNS 

 

Článok 6 

Orgány RPS SNS 

 

(1) Orgánmi RPS SNS sú: členská schôdza RPS SNS, krajský koordinátor RPS 

SNS, tajomník RPS SNS a predseda RPS SNS. 

(2) Do menovaných orgánov RPS SNS môžu byť vymenovaní iba členovia SNS.  

 

Článok 7 

Členská schôdza RPS SNS 

 

(1) Členská schôdza RPS SNS je účelové spojenie členov RPS SNS na základe 

spoločného cieľa – uskutočnovania politiky SNS v samosprávach miest a obcí. 

(2) Členská schôdza RPS SNS je platforma, na ktorej členovia RPS SNS dostávajú 

informácie potrebné pre výkon primátorskej, alebo starostovskej funkcie. 

(3) Členská schôdza RPS SNS musí byť zvolaná najmenej jeden krát za rok. 

Členskú schôdzu RPS SNS zvoláva predseda RPS SNS alebo ním poverený 

krajský koordinátor.  

(4) Členská schôdza RPS SNS, môže byť zvolaná aj na krajskej úrovni, vtedy ju 

zvoláva krajský koordinátor RPS SNS s povolením predsedu RPS SNS. Na 

týchto schôdzach sa zúčastňujú členovia RPS SNS, ktorých územie miest, 

alebo obcí sa nachádza v danom kraji.  

 

Článok 8 

Krajský koordinátor RPS SNS 

 

(1) Činnosť primátorov, alebo starostov v kraji riadi, koordinuje a za ich činnosť 

v rámci kraja zodpovedá krajský koordinátor RPS SNS, ktorého menuje 

Predseda RPS SNS spomedzi členov RPS SNS, ktorí sú zároveň členmi SNS. 

V krajných prípadoch krajského koordinátora RPS SNS môže na súhlas 

Predsedu RPS SNS nahradiť Krajský predseda SNS. 

(2) Krajský koordinátor RPS SNS podlieha priamo Predsedovi RPS SNS. Pri svojej 

činnosti sa riadi pokynmi Predsedu RPS SNS a predsedníctva SNS.  

 

Článok 9 

Tajomník RPS SNS 

 



(1) Tajomník RPS SNS zodpovedá za hospodárenie RPS SNS a chod sekretariátu 

RPS SNS. Za svoju činnosť sa zopovedá predsedovi RPS SNS. Plní operatívne 

úlohy, ktorými ho poveril predseda RPS SNS. 

(2) Tajomníkom RPS SNS sa môže stať člen SNS, ktorého vymenuje predseda RPS 

SNS. 

 

Článok 10 

Predseda RPS SNS 

 

(1) Na čele RPS SNS stojí predseda RPS SNS, ktorého volí a odvoláva 

predsedníctvo SNS na návrh predsedu SNS. 

(2) Predseda RPS SNS: 

a. Je zodpovedný za uskutočnovanie programových cieľov SNS v oblasti 

samospráv obcí a miest 

b. Vystupuje v mene RPS SNS a zastupuje RPS SNS navonok 

c. Je riadnym členom predsedníctva SNS 

d. Je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedníctvu SNS 

e. Koordinuje činnosť krajských koordinátorov RPS SNS, tajomníka RPS 

SNS a členov RPS SNS 

f. Má právo delegoať časť svojích právomocí na krajských kooridnátorov 

RPS SNS, alebo na tajomníka RPS SNS 

g. Je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí krajských rád SNS, okresných 

rád SNS a zasadnutí miestných organizácií SNS bez hlasovacieho 

práva.  

h. Menuje tajomníka RPS SNS 

i. Na požiadanie predsedníctva SNS predkladá správu o činnosti RPS 

SNS 

(3) Počas neprítomnosti ho v plnom rozsahu právomocí zastupuje poverený 

krajský koordinátor RPS SNS.  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

 

Článok 11 

 

(1) Vo veciach, ktoré neupravuje Štatút RPS SNS sa RPS SNS riadi stanovami SNS 

a internými predpismi SNS a v ich duchu sa Štatút RPS SNS vykladá. 

(2) Štatút RPS SNS schvaľuje predsedníctvo SNS.  

 

Schválené predsedníctvom dňa 21. novembra 2016. 


