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ČASŤ I. SAMOSPRÁVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
MsZ pracovalo v roku 2015 v 13- člennom zložení, ktoré bolo 
rozdelené do 3 volebných obvodov.  
Volebný obvod č. 1
1. Renáta Antalová, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – 
DS, A. Pécha č. 19, Banská Štiavnica    
2. Ing. Juraj Čabák, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – 
DS, Horná ružová č. 2, Banská Štiavnica
3. Ing. Ján Čamaj, SMER – SD, A. Bernoláka č. 15, Banská Štiav-
nica  
4. JUDr. Dušan Lukačko, NEKA, Ľ. Štúra č. 27/A, Banská Štiav-
nica 
5. Mgr. Mikuláš Pál, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – 
DS, I. Krasku č. 14, Banská Štiavnica 
6. Ing. Marian Zimmermann, SMER – SD, Križovatka č. 22/8, 
Banská Štiavnica 
Volebný obvod č. 2
1. RNDr. Pavel Bačík, NEKA, MUDr. J. Straku č. 11, Banská 
Štiavnica
2. Ľubomír Barák, SNS, Slovanská č. 20, Banská Štiavnica 
3. Ivan Beňo, SMER – SD, Učiteľská č. 8, Banská Štiavnica 
4. Helena Koťová, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, 
Kolpašská č. 6, Banská Štiavnica 
5. Mgr. Ján Kružlic, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – 
DS, F. Urbánka č. 11, Banská Štiavnica 
6. Mgr. Karol Palášthy, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ 
– DS, F. Urbánka č. 1/A, Banská Štiavnica  
Volebný obvod č. 3 
1. Dušan Beránek, KDH, MOST – HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ – DS, 
J. I. Bajzu č. 3, Banská Štiavnica 
Počet zasadnutí MsZ v roku 2015: 10
z toho 1 zasadnutie bolo slávnostné – Salamandrové dni
V  rámci Salamandrových dní boli mestským zatupiteľstvom 
udelené tieto ceny:
Čestné občianstvo: 
Richardovi Aeschlimanovi
Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklósovi, DrSc.  
Výročná cena mesta Banská Štiavnica:
Mgr. Rút Lichnerovej
RNDr. Emilovi Mázikovi
MUDr. Irene Višňovskej
Cena primátora mesta Banská Štiavnica: 
Jozefovi Bosákovi
Vladimírovi Stračinovi
Počet prijatých uznesení 184 (v roku 2014 to bolo 120)
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach 89 (rok 2014 86,47 %) 
Účasť jednotlivých poslancov na pracovných zasadnutiach MsZ:
Renáta Antalová 9x (100 %), RNDr. Pavel Bačík 8 x (89 %), Ľu-
bomír Barák 8 x (89 %), Ivan Beňo 9 x (100 %), Dušan Beránek 6 
x (67 %), Ing. Juraj Čabák 6 x (67 %), Ing. Ján Čamaj 8 x (89 %), 
Helena Koťová 8 x (89 %), Mgr. Ján Kružlic 9 x (100 %), JUDr. 
Dušan Lukačko 9 x (100), Mgr. Karol Palášthy 6 x (67 %), Mgr. 
Mikuláš Pál 9 x (100 %), Ing. Marián Zimmermann 9 x (100 %).
Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení Mesta Ban-
ská Štiavnica: 3
VZN č. 1 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriade-
ných na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo nábo-
ženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
VZN č. 2 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste 
Banská Štiavnica 
VZN č. 3, ÚPN Mesta Banská Štiavnica – zmeny a doplnky č. 4 
Počet prijatých Dodatkov k VZN: 5 
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012, Prevádzkový poriadok pohrebísk 
v meste Banská Štiavnica  
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Banská Štiavnica 
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedze-
ných úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská 
Štiavnica 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach 
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady 
Niektoré materiály prerokované v MsZ:  
všetky uznesenia sú zverejnené na www.banskastiavnica.sk
Číslo uznesenia 
Aktualizácia PHSER  116/2015
Ceny mesta v zmysle VZN č. 2/2009 Štatút mesta 94/2015
Delegovanie zástupcov samosprávy do RR ŠN 6/2015
Delegovanie zástupcov samosprávy RR VIO TV 7/2015
Dodatok č. 1 (Dč.1) k  Zmluve - odkanalizovanie Ulice 8. mája 
a Ul. SNP 70/2015
(D č.1) k VZN č. 1/2012, Prevádzkový poriadok pohrebísk  
 118/2015
(D č.1) k VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií 119/2015     
(D č.1) k VZN č. 6/2013 o parkovaní vozidiel 152/2015
(D č.1) k VZN č. 4/2014 o miestnych daniach 171/2015
(D č.1) k VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO  
 173/2015
Doplnenie živnostenského oprávnenia Mesta B.Štiavnica 156/2015 
Informatívna správa (IS) o činnosti Štiavnických novín v  roku 
2014 56/2015
(IS) o stavebných akciách v r. 2014 a plán 2015 57/2015 
(IS) o podaných projektoch v roku 2014 58/2015     
(IS) o zodpovednosti–navýšenie rozpočtu zberný dvor 16/2015     

(IS) o prenájme Amfiteátra pod Novým zámkom 21/2015    
(IS) o prenájme Amfiteátra pod Novým zámkom 60/2015  
(IS) o zmene organizácie dopravy na Nám. sv. Trojice  80/2015
(IS) o konaní VZ spol. Mestské lesy B. Štiavnica, s. r. o 81/2015    
(IS) o konaní VZ spol. StVS, a. s. 82/2015
(IS) o konaní VZ spol. Joergesov dom, a. s. 83/2015
(IS) o konaní VZ OOCR Región Banská Štiavnica 84/2015
(IS) z členskej schôdze Kalvárskeho fondu  85/2015    
(IS) príprave Salamandrových dní 2015 107/2015
(IS) o konaní VZ spol. Bytová správa, s. r. o. 108/2015 
(IS) o pokračovaní lokálneho TV VIO - 
(IS) výrub drevín na mestských pozemkoch r. 2015 – 2016  
 147/2015
(IS) vyhodnotenie LTS 2015  148/2015       
(IS) o pokračovaní lokálneho TV VIO 149/2015
(IS) o vybudovaní a presťahovaní útulku pre zvieratá 167/2015 
Inventarizácia majetku v roku 2014 63/2015
Kúpa nájomných bytov na Budovateľskej ul. č. 13 v B. Š. 30/2015                               
Kúpa nehnuteľnosti na Dolnej ulici, dvor OPP 38/2015
Návrh plánu mediálnej komunikácie Mesta B. Š. 10/2015
Návrh plánu práce (NPP) MsZ na II. polrok 2015 66/2015
(NPP) hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 67/2015
Návrh na dlhodobý prenájom–Hájovňa Červená studňa 72/2015
Návrh na naloženie s majetkom mesta – byt na Ul. L. Exnára č. 
1300/3 22/2015 
Návrh na naloženie s majetkom mesta – Hájovňa Červená studňa  
 130/2015
Návrh na opakovanú OVS – Hájovňa Červená studňa 183/2015  
Návrh na povolené prekročenie výdavkov 113/2015
Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schvále-
ného rozpočtu 168/2015  
Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schvále-
ného rozpočtu 176/2015
Návrh na riešenie situácie s ČOV na Počúvadlianskom Jazere  
 69/2015 
Návrh na uzatvorenie zmluvy o BKZ pre SSE, Žilina, zahustenie 
Hájik 54/2015
Návrh na uzatvorenie zmluvy o BZ o zriadení vec. bremena pre 
SSE 55/2015 
Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere – rekonštrukcia verejného 
osvetlenia 153/2015  
Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a. s. 
 178/2015
Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ  
 3/2015
Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločnosti 4/2015
Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na predaj bytu Ul. L. Exná-
ra č. 1300/3 50/2015    
Návrh na vyhlásenie 2. opakovanej OVS, jednoizbový byt Ul. L. 
Exnára 77/2015
Návrh na vyhlásenie OVS – dom Akademická ulica 1 102/2015
Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS – dom Akademická ulica 1  
 124/2015 
Návrh na vyhlásenie OVS – garáže Ul. špitálska 6 103/2015
Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS – garáže Ul. špitálska 6  
 125/2015
Návrh na vyhlásenie OVS – rodinný dom na Ul. J. K. Hella č. 7  
 104/2015
Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS – Ul. J. K. Hella č. 7  
 126/2015
Návrh na vyhlásenie OVS – RD na Ul. 8. mája č. 10 127/2015
Návrh na vyhlásenie OVS – hala Maxšachta s príslušenstvom  
 128/2015
Návrh na vyhlásenie OVS – stavby ATC na Počúvadlianskom Ja-
zere 129/2015
Návrh na zriadenie vecného bremena pre StVS, a. s. 110/2015
Návrh na zriadenie vecného bremena pre SSE, Kammerhofská 
ulica 143/2015      
Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ, šk. zariadení 8/2015
Návrh VZN o určení názvov ulíc a ver. priestranstiev v meste BŠ 
 45/2015
Návrh VZN ÚPN mesta Banská Štiavnica – zmeny a doplnky č. 4  
 46/2015
Návrh na zriadenie vecného bremena pre SSE – Distribúcia a. s., 
Žilina 23/2015     
Návrh na zriadenie vecného bremena pre SSE – Distribúcia a. s., 
Žilina 163/2015
Návrh ozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2015 11/2015                        
Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na rok 2015 2/2015
Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2016, 2017, 
2018 174/2015
Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2016, 2017, 
2018 175/2015
Návrh na zrušenie VZN č. 11/1995 o sprievodcovskej činnosti 
a Dodatku č. 1 68/2015 
Návrh na zrušenie VZN č. 2/2010 o vykonávaní dezinfekcie a re-
gulácii škodcov 93/2015 
Návrh ápisu do kroniky mesta za rok 2014 95/2015
Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 1998 155/2015
Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s 37/2015
Plat primátorky mesta Banská Štiavnica 49/2015
Plán práce MsZ na I. polrok 2016 177/2015
Plnenie rozpočtu Mesta a  ním zriadených rozpočt. organizácií 
k 30. 6. 2015 89/2015
Plnenie rozpočtu TS, m. p. k 30. 6. 2015 90/2015
Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013  
 32/2015

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť MsZ  
 5/2015
Požiarny poriadok mesta a personálne obsadenie DHZ 117/2015
Prechod pozemku v prospech SVP, š. p. – Vyhniansky potok  
 51/2015
Prenechanie nehnuteľného majetku do nájmu – Radničné nám. 
č. 46/5 52/2015
Prerokovanie petície občanov – hazardné hry 154/2015
Prevod pozemku Ing. J. Mojička a  R. Kondek – zámena, Ulica 
obrancov mieru 15/2015
Prevod časti pozemku pre M. Javorského, H. Hilberta a J. Gregu  
 159/2015
Prevod časti pozemku pre M. Javorského, Ul. malá okružná  
 160/2015
Prevod pozemku (PP) formou zámeny Ing. V. Bárta, Ul. J. K. 
Hella 121/2015 
(PP) formou zámeny Ing. Lukačková a E. Olha 122/2015 
(PP) v k. ú. Štiavnické Bane, Ing. A. Vančo 161/2015
(PP) na Ulici horná ružová, Ebert, Roháč 162/2015
Prevod pozemkov pod stavbou garáže, sídlisko Drieňová, R. On-
druška 78/2015
Prevod nehnuteľnosti (PN) na sídlisku Drieňová v B. Š. – poze-
mok J. Szegéňová 24/2015
(PN) na Obchodnej ulici, J. Babiak 39/2015                                               
(PN) na Ulici 1. mája, pozemok, S. Jány s manželkou 40/2015                 
(PN) v časti Banky, M. Chovanec 41/2015    
(PN) na Ul. D. Licharda, R. Kopecký 97/2015
(PN) na Ul. Zigmund šachta–Zámočníctvo Rückschloss 98/2015
Prevod nehnuteľností, extravilán Drieňová, Mgr. Dobrovič 
a Mgr. Hrnčiarová 99/2015  
(PN), pozemok Červená studňa v prospech SVP, š. p. 157/2015
(PN), pozemok Komorovské jazerá v prospech SVP, š. p. 158/2015   
(PN), pozemky Ul. A. Bernoláka, Ing. Čamaj a Zdenka 179/2015
(PN), pozemky Ul. A. Bernoláka, Ing. Čamaj a Blanka 180/2015  
Rekonštrukcia verejného osvetlenia (RVO) časti mesta Štefultov 
a Sitnianska 96/2015
(RVO)  – podmienky OVS 120/2015
Rozbor hospodárenia TS, m. p. za rok 2014 65/2015
Schválenie záložného práva v prospech ŠFRB 61/2015      
Schválenie žiadosti Mesta na rekonštrukciu a modernizáciu ver. 
osvetlenia 71/2015   
Schválenie poradia návrhov (SPN) v 2. opakovanej OVS, byt L. 
Exnára č. 3 105/2015
(SPN) v OVS, pozemok Ul. J. Jesenského 106/2015
(SPN) v OVS, pozemok sídlisko Drieňová 182/2015  
Správa o činnosti HK za rok 2014 31/2015      
Správa o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2014 13/2015  
Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2015 109/2015
Správa o prenájme amfiteátra – návrh opatrení 86/2015
Správa o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu a OP ZÚ MK  
 114/2015
Správa o príprave na zimnú vykurovaciu sezónu 115/2015
Správa o stave mesta za rok 2014 47/2015   
Správa o stave amfiteátra – návrh dodatku 146/2015
Správa zo SC Mgr. Palášthyho – Hünenberg, Švajčiarsko 17/2015     
Správa zo SC do Moravskej Třebovej 59/2015  
Správa o zámere spracovania ÚP zóny – Pamiatková rezervácia, 
histor. jadro 145/2015   
Správa o žiadosti mesta Suzdaľ o partnerstvo - 
Urbanistická štúdia – Počúvadlianske Jazero (rod. Blašková)  
 144/2015
Voľba HK mesta Banská Štiavnica 20/2015      
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 
2014 91/2015
Zadanie – aktualizácia pre spracovanie UŠ – Počúvadlianske Ja-
zero – ZaD 35/2015      
Zadanie pre spracovanie UŠ obytnej zóny Pod Drieňovou 36/2015
Zámer na kúpu nehnuteľnosti na Dolnej ulici – dvor OPP 25/2015   
Zámer na kúpu pozemku, Ul. horná ružová, Ebert, Roháč 138/2015
Zámer na kúpu pozemku na Ul. energetikov od RB, š. p. 184/2015
Zámer na odpredaj akcií Prima Banka, a. s. 29/2015      
Zámer na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta 73/2015
Zámer na prevod nehnuteľnosti (ZNPN) na Obchodnej ulici  
 26/2015
(ZNPN) na Ul. 1. mája, S. Jány s manželkou 27/2015
(ZNPN) v časti Banky, M. Chovanec 28/2015
(ZNPN) na Ul. D. Licharda, R. Kopecký 74/2015
(ZNPN) na Ul. Zigmund šachta – Zámočníctvo Rückschloss  
 75/2015
(ZNPN), časť Drieňová Mgr. Dobrovič, Mgr. Hrnčiarová 76/2015  
(ZNPN), pozemok Červená studňa 131/2015
(ZNPN), pozemok Komorovské jazerá 132/2015
(ZNPN)  na Ul. Višňovského 166/2015  
Zámer na prevod časti pozemku (ZNPČP) pre M. Javorského, H. 
Hilberta a J. Gregu 136/2015
(ZNPČP) pre M. Javorského 137/2015
(ZNPČP) pre R. Šimeka, Ul. SNP 139/2015
(ZNPČP) pre R. Sásika s manž. Ul. mládežnícka 140/2015
(ZNPČP) vo vlast. J. Sekerešovej formou zámeny 141/2015  
(ZNPČP) pre Ing. Borskú a J. Murgaša 142/2015  
(ZNPČP) v k. ú. Vyhne pre E. Straku s manž. 164/2015
(ZNPČP) pod garážou, R. Ondruška, Drieňová 53/2015 
Zámer na prevod pozemkov (ZNPP), Ing. J. Čamaj a manž. Blan-
ka 133/2015
(ZNPP), Ing. J. Čamaj a manž. Zdenka 134/2015 
(ZNPP) Ing. V. Bárta, zámena pozemkov s Mestom 100/2015       
(ZNPP) Ing. M. Lukačková a E. Olha – zámena s Mestom  101/2015 
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(ZNPP) na sídlisku Drieňová, OVS 123/2015
(ZNPP) v k. ú. Štiavnické Bane, Ing. A. Vančo 135/2015
(ZNPP) vo vlastníctve V. Slezáka, zámena za pozemok Mesta  
 165/2015 
(ZNPP) v k. ú. Štiavnické Bane, A. Ihring 181/2015 
Zámer na prenechanie majetku do dlhodobého nájmu, Radničné 
nám. č. 5 42/2015   
Zámer na vyhlásenie OVS, pozemok Ul. Jesenského 79/2015
Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2014 64/2015
Zásady hospodárenia s  finančnými prostriedkami Mesta B. 
Štiavnica 9/2015
Zmena rozpočtu Mesta B. Štiavnica č. 1 pre rok 2015 92/2015       
Zrušenie VZN č. 4/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, 
DSO 172/2015   
Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre MŠ Bratská  
 48/2015  
Zrušenie VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2008 – používanie 
pyrotechniky 14/2015

Mestská rada (MsR)
Mestská rada pracovala v  3 člennom zložení :   
1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – KDH, MOST – HÍD, NOVA, 
OKS, SDKÚ - DS
2. Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – KDH, MOST – HÍD, 
NOVA, OKS, SDKÚ - DS
3. Ing. Marian Zimmermann, poslanec MsZ – SMER – Sociálna 
demokracia 
Počet zasadnutí 9
Počet prijatých uznesen 176
% účasti členov MsR na zasadnutiac 96,3 %
Účasť jednotlivých členov na zasadnutí MsR
Ing. Juraj Čabák 8 x (89 %)
Mgr. Karol Palášthy 9 x (100 %)
Ing. Marián Zimmermann 9 x (100 %

Komisie MsZ
V roku 2015 pracovalo  6 komisií zriadených MsZ v zložení:
Komisia cestovného ruchu a kultúry
Predseda: Mgr. Mikuláš Pál, poslanec MsZ 
Podpredseda: JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ
Členovia komisie: Marián Čierny, PhDr. Jozef Labuda, PhD., 
Slavomír Michna
Zapisovateľka: Mgr. Henrieta Godová, zamestnankyňa MsÚ
Komisia ekonomická
Predseda: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ
Podpredseda: Dušan Beránek, poslanec MsZ
Členovia komisie: Mgr. Pavol Balžanka, Ing. Miroslav Belovický, 
Ing. Igor Demian  
Zapisovateľka: Ing. Lucia Jarábeková, zamestnankyňa MsÚ
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životnéh prostredia 
Predseda: Ing. Ján Čamaj, poslanec MsZ
Podpredseda: Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ 
Členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Martin Macharik, Ing. 
Adela Prefertusová
Zapisovateľka: Ing. Silvia Piliarová
Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu
Predseda: Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ
Podpredseda: Renáta Antalová, poslankyňa MsZ
Členovia: Ivan Beňo, Mgr. Ján Kružlic, Ing. Marian Zimmer-
mann
Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková, zamestnankyňa MsÚ 
Komisia sociálna a bytová
Predseda: Helena Koťová, poslankyňa MsZ
Podpredseda: Ľubomír Barák, poslanec MsZ
Členovia komisie: PaedDr. Milan Klauz, PhDr. Oliver Lakoštík, 
Ing. Mgr. Jozef Šimko 
Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová, zamestnankyňa MsÚ   
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií ve-
rejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ
Členovia: RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, Ing. Juraj Čabák, 
poslanec MsZ
Komisie sú zložené z poslancov MsZ a odborníkov z radov ob-
čanov mesta. Komisie prerokovávali v rámci okruhu svojej pô-
sobnosti  dôležité materiály týkajúce sa rozvojových úloh, ako aj 
ďalšej odbornej problematiky.
Činnosť komisií MsZ sa riadila plánom práce. Na rokovanie  boli 
aktuálne zaraďované aj ďalšie materiály, ku ktorým bolo potreb-
né prijať odborné stanovisko príslušnej komisie.

Primátorka mesta 
Funkciu primátorky mesta zastávala Mgr. Nadežda Babiaková, 
ktorá bola opätovne (druhé volebné obdobie) v novembri 2014 
zvolená do funkcie primátorky mesta. Primátorka mesta plni-
la úlohu najvyššieho výkonného orgánu, štatutárneho orgánu 
v  majetkovo – právnych vzťahoch, pracovno – právnych vzťa-
hoch mesta a  funkciou správneho orgánu v  administratívno – 
právnych vzťahoch mesta. 
Rok 2015 bol prvým rokom činnosti novej mestskej samosprávy 
a jej orgánov po komunálnych voľbách v roku 2014 a po konšti-
tuovaní nových samosprávnych orgánov. 
Primátorka mesta plnila najdôležitejšie úlohy súvisiace s výko-
nom samosprávy, s  rozvojom mesta a  zároveň úlohy, ktoré jej 
odporučilo mestské zastupiteľstvo. 
Rokovala s prezidentom SR Andrejom Kiskom, predsedom vlá-
dy SR, poslancami NR SR, členmi vlády, predstaviteľmi štátnej 

správy, samosprávy a ďalších orgánov a organizácií, podnikateľ-
ských subjektov, investormi, predstaviteľmi politických strán 
a hnutí a ďalších orgánov a organizácií v súvislosti so zabezpe-
čovaním úloh týkajúcich sa ďalšieho rozvoja, prosperity a propa-
gácie mesta Banská Štiavnica a regiónu. 
Primátorka mesta aktívne zastupovala mesto v Združení miest 
a obcí Slovenska. Zároveň pracovala v Rade ZMOS, ako predsed-
níčka Združenia miest a obcí – Žiarsky región, v predstavenstve 
Asociácie horských sídiel Slovenska, kde vykonávala funkciu 
podpredsedu asociácie. Ďalej pracovala ako predsedníčka Val-
ného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Región Banská Štiavnica. Pôsobila v orgánoch spoločností zria-
dených Mestom, a to ako predseda Valného zhromaždenia By-
tovej správy, s. r.o., Banská Štiavnica a v spoločnosti Mestské 
lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o., v Dozornej rade Nemocnice 
Banská Štiavnica, a. s., v Správnej rade Hudobnej a umeleckej 
akadémie Jána Albrechta, ako podpredseda v Správnej rade 
Súkromnej hotelovej akadémie, vo Výbore pre otázky zamest-
nanosti ÚPSVaR v Banskej Štiavnici. Ďalej pracovala v Komisii 
pre koordináciu lokalít UNESCO ako členka komisie vymenova-
ná Ministrom kultúry SR a ako predsedníčka riadiacej skupiny 
lokality svetového dedičstva UNESCO „Historické mesto Banská 
Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“. 
V  januári roku 2015 sa tradične uskutočnilo spoločné stretnu-
tie samosprávy mesta s  predstaviteľmi mestských podnikov, 
závodov, firiem, organizácií, inštitúcií, politických strán a hnutí 
pôsobiacich v Banskej Štiavnici ako aj starostami okolitých obcí. 
Počas roku 2015 žila Banská Štiavnica množstvom kultúrnych 
podujatí, o  ktoré bol mimoriadny záujem zo strany domácich 
aj zahraničných návštevníkov. Treba vyzdvihnúť pestrú moza-
iku podujatí štiavnického kultúrneho leta, kultúrne a odborné 
podujatia ako boli napr. ERBE sympózium, podujatie Akademici 
2015 a  samozrejme tradičné Salamandrové dni za účasti vý-
znamných štátnych a politických predstaviteľov a to prezidenta 
SR Andreja Kisku, prezidenta Ivana Gašparoviča, poslanca Eu-
rópskeho parlamentu Vladimíra Maňku, poslancov NR SR, mi-
nistra ŽP Petra Žigu, ministra školstva Juraja Draxlera, štátne-
ho tajomníka MPSVaR Branislava Ondruša, štátneho tajomníka 
MH SR Miroslava Oberta, štátneho tajomníka MŽP SR Vojtecha 
Ferencza, zahraničných delegácií, stavovských organizácií ako aj 
ďalších vzácnych hostí.
V našom meste sa už po tretí krát konalo podujatie  odovzdá-
vanie „Vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu za 
mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky“ – cena Samuela Mi-
kovíniho, kde z rúk ministra školstva si prevzali toto ocenenie 
osobnosti z oblasti vedy, výskumu a techniky za účasti význam-
ných predstaviteľov univerzít a SAV. Podujatie sa konalo v spo-
lupráci s  Mestom Banská Štiavnica v  priestoroch Slovenského 
banského múzea v  prijímacej sieni hlavného komorského grófa 
za účasti ministra školstva Juraja Draxlera. 
Aj v  roku 2015  navštívili Banskú Štiavnicu mnohé významné 
osobnosti a to prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, bý-
valý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda 
Národnej rady SR Peter Pellegrini, poslanec Európskeho parla-
mentu Vladimír Maňka, podpredseda vlády a minister vnútra SR 
Róbert Kaliňák, podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková, pod-
predseda NR SR Miroslav Číž, niekoľkokrát  minister životného 
prostredia SR Peter Žiga a minister školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Juraj Draxler, mnohí ďalší poslanci NR SR, veľvy-
slanci akreditovaní v SR, mnohí štátni tajomníci a mnohé ďalšie 
významné osobnosti nášho politického, kultúrneho a spoločen-
ského života ako aj mnohí vzácni hostia zo zahraničia.
Ďalej sa uskutočnilo prijatie Jeho excelencie Parama Jit Manna 
veľvyslanca Indie,  Jeho excelencie veľvyslanca Číny Pan Wei-
ganga s manželkou. Zo zahraničných návštev to bola delegácia 
spolkového snemu Spolkovej republiky Nemecko. Naše mesto 
navštívili delegácie z partnerských miest Hünenberg a Morav-
ská Třebová. 
Banskú Štiavnicu okrem toho navštívilo mnoho ďalších vzác-
nych hostí a akademických funkcionárov slovenských a zahra-
ničných univerzít a vysokých škôl. 
Uskutočnili sa prijatia zástupcov partnerských škôl. Ďalej sa 
uskutočnilo slávnostné prijatie zástupcov vedenia vysokých 
škôl,  ktorí podpísali a pripojili sa k  Deklarácii o nástupníctve 
po Baníckej akadémii. 
Primátorka sa v roku 2015 zúčastnila medzinárodných a  do-
mácich podujatí v  rámci stretnutí a dni baníkov a hutníkov a  
stretnutí banských miest a obcí Slovenska.
Spoločne s  predsedom Združenia baníckych spolkov a  cechov 
Slovenska zorganizovala prijatie jednotlivých zástupcov baníc-
kych miest a  obcí a  zástupcov Združenia  baníckych spolkov 
a  cechov Slovenska a  zahraničných hostí baníckych spolkov 
prijatie predsedom NR SR Petrom Pellegrinim v  priestoroch 
parlamentu. 
Počas roka 2015 sa samospráva venovala získaniu finančných 
prostriedkov pre zabezpečenie a  realizáciu investičných akcií, 
plnenie samosprávnych úloh mesta a  finančnému zabezpeče-
niu základných  úloh školstva a to základných škôl, materských 
škôl a školských zariadení a to najmä Základnej umeleckej školy 
a Centra voľného času.  
V príjmovej časti rozpočtu sme zaznamenali výpadok v plnení 
niektorých príjmových položiek rozpočtu. Najvyšší prepad bol 
v plnení príjmov z predaja prebytočného majetku mesta, z kto-
rého boli príjmy naplánované na rok 2015. Naopak, priaznivé 
plnenie bolo dosiahnuté v daňových príjmoch. V príjmovej časti 
rozpočtu sme zaznamenali nárast v  plnení niektorých príjmo-
vých položiek rozpočtu. Výnos dane z  príjmov bol poukázaný 

územnej samospráve vo výške 3  055  908 €, čo je o  61  850 € 
viac ako predpokladalo Ministerstvo financií SR. Na miestnych 
daniach sa dosiahol príjem o  37  000 € vyšší ako sa očakávalo 
v rozpočte. Aj vďaka vyšším príjmom boli realizované významné 
investičné aj neinvestičné akcie, na ktoré Mesto dostalo dotáciu 
a z rozpočtu tieto akcie spolufinancovalo. 
Značnú komplikáciu nám robila aj skutočnosť neskorých úhrad 
za projekty financované zo zdrojov EÚ a  iných fondov. Preto 
pre udržanie finančnej stability muselo mesto prijať úsporné 
opatrenia, napriek ktorým si mesto plnilo všetky povinnosti, 
vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, to znamená, že bola 
zabezpečená zimná aj letná údržba komunikácií, odvoz a likvi-
dácia komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, starostlivosť 
o verejnú zeleň, mestské cintoríny a verejné priestranstvá, teda 
v plnej miere boli zabezpečené všetky základné služby pre obča-
nov a  zároveň realizované aj rozvojové investície. Vo zvýšenej 
miere mestská samospráva musela dofinancovať činnosť škol-
stva a školských zariadení.
Aj napriek týmto skutočnostiam sa v roku 2015 podarilo zreali-
zovať niekoľko významných investičných akcií na území mesta. 
V roku 2015 sa pokračovalo s rekonštrukciou a realizáciou úprav 
verejných priestranstiev ulíc: Botanická, Mierová, vrátane povr-
chovej úpravy komunikácie, oporných múrov, chodníkov, nové-
ho verejného osvetlenia v  náklade 700 tis. €. Uvedenou úpra-
vou sa dosiahol zrekonštruovaný vstup do historického centra 
mesta Banská Štiavnica a  úprava komunikácie pri Botanickej 
záhrade. Z dôvodu zachovania kontinuity v úpravách verejných 
priestranstiev bola vypracovaná projektová dokumentácia na 
realizáciu úprav verejných priestranstiev ulíc: Andreja Sládko-
viča a Antona Pécha. V roku 2015 bola zrealizovaná  celoploš-
ná úprava  Budovateľskej ulice vyasfaltovaním a s odvodnením 
v náklade 67 105 €, úprava ulíc: Kysihýbelská, časť  Slovanskej 
ulice a časť Ulice Štefana Moyzesa a vysprávky a opravy miest-
nych komunikácií vo výške 295  000 €. Z  rozpočtu mesta boli 
realizované aj: oprava oporného múru  na Katovej ulici, oprava 
oporného múru na  Robotníckej ulici a na Hornej ružovej ulici, 
spolu vo výške cca. 18 tis. €. V oblasti pamiatkovej obnovy sa 
zrealizovali práce – pokračovanie rekonštrukcie objektu Rubigall 
vo výške 45 tis. €, oprava strechy (výmena poškodenej šindľovej 
strechy) Základnej umeleckej školy v náklade 32 346 €, vypraco-
vanie projektovej dokumentácie obnova Bellházyovského domu. 
V roku 2015 sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu – zateplenie 
Materskej školy 1. mája prvá etapa v náklade 250 tis. €, na túto  
nevyhnutnú investíciu obdržalo mesto finančné prostriedky  
z Environmentálneho fondu vo výške 200 000 €, zároveň Mesto 
podalo žiadosť aj na získanie finančných prostriedkov aj na II. 
etapu zateplenia, kde bolo úspešné a získalo ďalších 200 tis. € 
na realizáciu II. etapy, ktorá  bude zrealizovaná v  roku 2016.  
Ďalej z  Environmentálneho fondu mesto obdržalo aj finančné 
prostriedky vo výške 29 435 € na odstránenie čiernych skládok 
na území mesta Banská Štiavnica, zrealizovaním tohto projektu 
sa prispelo k zlepšeniu ŽP v meste a okolí. Koncom roka 2015 sa 
započalo s výstavbou nového multifunkčného ihriska na sídlis-
ku Drieňová v náklade 58 000 €, kde mesto obdržalo dotáciu z 
Úradu vlády SR vo výške 40 000 €, vzhľadom k tej skutočnosti, 
že finančné prostriedky obdržalo až ku koncu roka 2015, rea-
lizácia tohto projektu prešla aj do roka 2016, kedy bude toto 
ihrisko v mesiaci máj ukončené, skolaudované a dané do užíva-
nia. Dôležitou skutočnosťou v  príjmovej časti bolo ukončenie 
projektu Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu, 
kde došlo k záverečnému zúčtovaniu NFP s Ministerstvom ŽP 
SR. Veľmi úspešným bol projekt Modernizácia verejného osvet-
lenia v meste Banská Štiavnica, kde mesto získalo nenávratné 
finančné prostriedky z Ministerstva hospodárstva SR na rekon-
štrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 608 000 
€. S realizáciou projektu sa začalo v mesiaci január 2016. Práce 
na rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia boli ukon-
čené v mesiaci marec 2016, kde bolo vymenených 721 svietidiel 
a 10 rozvádzačov.
V roku 2015 sa Mestu podarilo získať účelové dotácie vo výške 
3 138 629,59 €. 
V roku 2015 zrealizovalo Mesto Banská Štiavnica  aj nasledovné 
akcie v celkovej hodnote: 967 588,56 €
Oblasť stavebníctva: 
Projekt: Rekonštrukcia verejných priestranstiev Botanická ulica
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 Banská Štiavnica 
Zhotoviteľ: Combin Banská Štiavnica s. r. o., Kysihýbeľská 29, 
969 01 Banská Štiavnica 
Termín zahájenia: 09/2015
Termín ukončenia: 12/2015
Celkový náklad stavby: 538.708,00 - € vrátane DPH
Projekt: Rekonštrukcia Budovateľskej ulice
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 Banská Štiavnica 
Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s.
Termín zahájenia: 09/2015
Termín ukončenia: 10/2015
Celkový náklad stavby:67.105,31 € vrátane DPH
Projekt: MŠ 1. mája č.4, Banská Štiavnica – Oprava plochých 
striech a zateplenie – I. etapa
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: Combin Banská Štiavnica s.r.o.,  Kysihýbeľská 29, 
969 01 Banská Štiavnica
Termín zahájenia: 06/2015
Termín ukončenia: 07/2015
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Celkový náklad stavby: 250 599,04 € vrátane DPH
Poskytnuté NFP: 200 000,00 €  
Vlastné zdroje: 50 599,04 €
Projekt: Oprava oporného múru na Katovej ulici v Banskej Štiav-
nici
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: Rekonbau s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica
Termín zahájenia:  11/2015
Termín ukončenia 12/2015
Celkový náklad stavby: 4 495,87 € vrátane DPH
Projekt: Oprava oporných múrov na parcele č. 2048/3 rovnobež-
ne s Robotníckou ulicou a na parcele č. 3452/1, Horná Ružová 
ulica – areál záhrady MŠ Nezábudka
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 
č.1,969 01 Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: Rekonbau s.r.o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica
Termín zahájenia: 07/2015
Termín ukončenia: 09/2015
Celkový náklad stavby: 13 136,64 € vrátane DPH
Projekt: Útulok pre psy - Voliéry
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: Bomstal Slovakia, s.r.o., Podbiel 2, 027 42 Podbiel 
a Norbert Píš PierCom, Dolná Ružová 227/13, 969 01 Banská 
Štiavnica
Termín zahájenia: 11/2015
Termín ukončenia: 11/2015
Celkový náklad stavby: 5 349,70 € vrátane DPH
Oblasť ochrana pamiatok: 
Projekt: Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice č. 3, Banská Štiavni-
ca, č. ÚZPF: 2568/0 - Obnova objektu (RUBIGALL)
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Ul. trate mládeže 9/A, 969 01 Banská 
Štiavnica
Termín zahájenia: 11/2015
Termín ukončenia: 12/2015
Celkový náklad stavby: 52 498,00 € vrátane DPH
Poskytnuté NFP: 45 000,00 €  
Využité NFP: 45 000,00 €  
Vlastné zdroje: 7 498,00 €
Projekt: Dom meštiansky, Sládkovičova ul. č.1, Banská Štiavni-
ca, č. ÚZPF: 2503/7 - Obnova objektu (BELHÁZYOVSKÝ DOM)
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: Ing. Arch. Peter Nižňanský, Václavekovej 14, 969 01 
Banská Štiavnica
Termín zahájenia: 09/2014
Termín ukončenia: 12/2015
Celkový náklad stavby: 3 350,00 € vrátane DPH 
Poskytnuté NFP: 3 100,00 €  
Využité NFP: 3 100,00 €  
Vlastné zdroje: 250,00 €
Projekt: Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice č. 4, Banská Štiavni-
ca, č. ÚZPF: 2551/0 - Obnova objektu (ZUŠ-ka)
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: Drevošindel FI, s.r.o., Oravská Polhora 56, 029 47 
Oravská Polhora
Termín zahájenia: 09/2015
Termín ukončenia: 10/2015
Celkový náklad stavby: 32 346,00 € vrátane DPH
Poskytnuté NFP: 30 00,00 €  
Využité NFP: 26 156,00 €  
Vlastné zdroje: 6 190,00 €
Mesto Banská Štiavnica vypracovalo v  roku 2015 viac ako 20 
projektov na  získanie nenávratných finančných prostriedkov, 
môžeme spomenúť napríklad nákup snežnej frézy, kde sme 
získali finančné prostriedky z Ministerstva financií SR vo výške 
13 500 € so spoluúčasťou mesta 4 104 €, z ktorých bola zakúpe-
ná snežná fréza pre potreby Technických služieb m. p. v sume 17 
604 €. „Neseď doma, športuj!“ - multifunkčné ihrisko na sídlisku 
Drieňová, odstránenie čiernych skládok v meste Banská Štiavni-
ca, rekonštrukcia strechy MŠ 1. mája, zateplenie ZŠ J. Kollára. 
Okrem vyššie uvedených získalo Mesto aj ďalšie finančné pro-
striedky na podporu kultúrnych a športových podujatí, na mo-
dernizáciu knižnice a  na vydanie publikácie Banskoštiavnický 
Salamander a Život a dielo Vladimíra Protopopova. 
Mesto Banská Štiavnica realizovalo aj projekt vzdelávania se-
niorov, kde obdržalo na celý projekt 84 612,70 € cez Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre sociálne znevý-
hodnené skupiny obyvateľstva mesto v  roku 2015 realizovalo 
projekt financovaný z ESF operačného programu Zamestnanosť 
a  sociálna inklúzia s  názvom Podpora miestneho obyvateľstva 
z lokality Šobov so zriadením Komunitného centra pre sociálne 
znevýhodnené skupiny, kde sme realizovali aktivity vo výške 
54 316,85 €. 
Významnou investičnou akciou bolo ukončenie výstavby 40 by-
tových jednotiek vrátane novej technickej infraštruktúry a par-
kovísk s využitím štátnej dotácie poskytnutej MDVRR a úveru 
zo ŠFRB. 
V rámci občianskej vybavenosti na základe vypracovanej projek-
tovej dokumentácie, ktorú financovalo mesto bola zrealizovaná 
kanalizácia Ul. 8. mája a SNP, kde na jej realizáciu sa podarilo zís-
kať finančné prostriedky vo výške 1 407 725 €. Celkový náklad 
stavby 1  848  180 €. Investorom stavby bola Stredoslovenská 

vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica. 
V roku 2015 boli v meste zrekonštruované aj ďalšie pamiatkové 
objekty inými investormi, a  to čiastočná rekonštrukcia objek-
tu Prachárne, areálu Starého zámku, ktorá zahŕňala výmenu 
šindľov, výmenu a  opravu okien, vymaľovanie areálu, úpravu 
podkrovia zámku pre depozitárne účely, ktorá bola realizovaná 
Slovenským banským múzeom v  celkovom objeme 1,5 mil. €. 
Pokračovala rekonštrukcia Banskoštiavnickej kalvárie Kalvár-
skym fondom. Zrekonštruované boli aj mnohé ďalšie objekty, 
vrátane fasád objektov, ktoré celkovo významne prispeli k zlep-
šeniu výzoru mesta. 
V  roku 2015 bol Mestským zastupiteľstvom schválený PHSR. 
Ide o strategický dokument, ktorý je rozhodujúci pri získavaní 
finančných prostriedkov v ďalšom programovacom období. 
V  roku 2015 mesto z  rozpočtu  uhradilo členský príspevok vo 
výške 25  000 € do Oblastnej organizácie cestovného ruchu, 
kde mesto je zakladajúcim členom. Mesto realizovalo aj projekt 
Podpora infraštruktúry CR, ktorý bol v  roku 2015 ukončený 
a následne finančne zúčtovaný. Z Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka bola Mestu Banská Štiavnica poskytnutá 
dotácia pre rozvoj CR vo výške 169 283,79 €. 
V súvislosti s cestovným ruchom treba povedať, že v rámci vy-
hodnotenia letnej turistickej sezóny 2015 Informačným cen-
trom sa zvýšil počet návštevníkov mesta, kde v mesiaci august 
počet návštevníkov kancelárie Informačného centra dosiahol 
10  959, čo je najvyššia mesačná návštevnosť v  histórii Infor-
mačného centra.
Aj v roku 2015 mesto zo svojho rozpočtu uhrádzalo SAD Zvolen  
časť straty na autobusových spojoch, ktoré nehradí VÚC BBSK 
v plnej výške a ktoré sú z hľadiska prepravy občanov potrebné. 
Pre rok 2015 bola táto strata vyčíslená na 18 903 €.
Pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta - Štefultov 
v rámci zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostried-
kov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky boli Mi-
nisterstvom vnútra SR poskytnuté aj prostriedky vo vlastníctve 
štátu: cisternová automobilová striekačka malá pre obecné ha-
sičské zbory kategória N2 IVECO CAS15 a súprava povodňovej 
záchrannej služby pre hasičské jednotky KOVOFLEX KF-T-2.
Ďalej Mesto z  účelových prostriedkov Ministerstva vnútra SR 
zrealizovalo rozšírenie kamerového systému vo výške 8 806,33 €. 
Bola vypracovaná  štúdia Rozvoj lokality Červená studňa, vybu-
dované bolo nové detské ihrisko na Štefultove v blízkosti eloko-
vaného pracoviska Materskej školy 1. mája, ktoré plní účel aj pre 
deti navštevujúce túto materskú školu ako aj pre deti bývajúce 
v tejto časti mesta. 
Na sklonku roka bola kúpená a nainštalovaná nová vianočná vý-
zdoba. Z  prostriedkov rozpočtu mesta bolo hradené rozšírenie 
verejného osvetlenia na ulici Jozefa Horáka vo výške 5 800 €. 
Mesto naďalej financovalo prevádzkovanie mestských kúpe-
ľov, futbalový štadión ako aj športoviská v meste a prispievalo 
finančne na podporu kultúrnych a športových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých.
V sociálnej oblasti poskytovalo opatrovateľskú službu, prevádz-
ku zariadenia pre bezdomovcov, rómsky klub. V rámci aktivač-
ných prác a malých obecných služieb mesto zamestnávalo 175 
aktivačných pracovníkov v  rámci jednotlivých projektov pre 
zníženie nezamestnanosti na úseku čistenia mesta a verejno – 
prospešných služieb (údržba verejnej zelene, čistenie miestnych 
komunikácií, schodíšť, rigolov, cintorínov, ako aj iné pomocné 
práce pri čistení, zimnej údržbe a úprave verejnej zelene, likvidá-
cii divokých skládok, ako aj pomoc pri kultúrnych podujatiach).
V  roku 2015 sa pokračovalo s  významnou rekonštrukciu his-
torických tajchov, ktorú realizuje Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p. v Banskej Štiavnici, konkrétne išlo o rekonštrukciu 
tajchu Richňava, ktorá bola slávnostne odovzdaná 8. septembra 
2015 aj za účasti Ministra ŽP SR Petra Žigu. V tomto roku zá-
roveň došlo k  zahájeniu rekonštrukcie vodnej nádrže Červená 
studňa.
Taktiež je potrebné vyzdvihnúť zrealizovanie náučného chod-
níka po Starom meste po archeologickom výskume z  aktivity 
Slovenského banského múzea v  spolupráci s  Mestom Banská 
Štiavnica, Mestskými lesmi, s.r.o., Banskoštiavnicko-hodruš-
ským baníckym spolkom a OZ Kruh.
V priebehu celého roka 2015 vyvíjala primátorka mesta neustá-
le snahy a aktivity súvisiace s prinavrátením služby ambulancie 
rýchlej lekárskej pomoci do Banskej Štiavnice. V tejto aktivite sa 
obrátila na Ministerstvo zdravotníctva SR, predsedu vlády SR, 
prezidenta SR a žiadala ich o prehodnotenie poskytovania tejto 
služby, nevyhnutne potrebnej pre obyvateľov mesta a okresu. 
Uvedená aktivita bola úspešná a dňa 17. marca 2016 bolo Mi-
nisterstvom zdravotníctva SR vydané rozhodnutie o  zriadení 
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v meste Banská Štiavnica 
s účinnosťou od 1. septembra 2016 do 23. 12. 2019 vrátane. 
V priebehu roka 2015 pokračovala spolupráca s partnerskými 
mestami. Mesto podporovalo zachovanie duchovných tradícií 
podporou aktivít Banskoštiavnicko –hodrušského baníckeho 
spolku a organizovaním významných kultúrnych podujatí. 
Mesto počas celého roka vytváralo podmienky pre kultúrny, 
spoločenský život v meste, pre využívanie športovísk a telocvič-
ní pre voľnočasové aktivity a podporovalo organizovanie špor-
tových podujatí pre deti, mládež a dospelých, a to tak na rekre-
ačnej, ako aj na vrcholovej úrovni. Mesto vytvorilo podmienky 
pre bezplatné poskytovanie športovísk a športových zariadení 
pre deti a mládež. Prevádzkovalo tri detské ihriská. 
V rámci dotácii z rozpočtu Mesta boli podporené kultúrne sú-
bory, športové kluby a kultúrno – spoločenské a športové po- 
dujatia, kde bola poskytnuté dotácie vo výške 24 000 €, okrem 

finančných prostriedkov na prevádzku mestských kúpeľov – pla-
várne, štadióna. 
Veľmi dobrá bola aj spolupráca Mesta s inštitúciami pôsobiacimi 
na území mesta, tak so zástupcami štátneho, verejného, ako aj 
súkromného sektora, podnikateľmi. 
Riadenie Mesta bolo zabezpečované prostredníctvom gremi-
álnych porád primátorky mesta, kde boli ukladané konkrétne 
úlohy zástupcovi primátorky, prednostke MsÚ, náčelníkovi 
MsP, vedúcim oddelení a riaditeľom organizácií a  spoločností 
zriadených Mestom. 
Primátorka mesta okrem iného zabezpečovala prijatia oficiál-
nych návštev, delegácií, prijatia občanov pri životných jubileách, 
významných príležitostiach, sobáše, uvítaniach detí do života 
a občianske obrady poslednej rozlúčky. Zároveň sa zúčastňovala 
sa na významných akciách na úseku kultúry, športu a propagácie.

Zástupca primátorky mesta 
Ing. Marian Zimmermann zastupuje primátorku mesta v roz-
sahu stanovenom zákonom SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov od 01. januára 2015 na 
0,5 pracovného úväzku, v súlade s §13b ods. 1/ počas jej neprí-
tomnosti v rozsahu zverených kompetencií a podľa jej pokynov 
v konkrétnych prípadoch v nasledujúcom rozsahu: 
a) rokuje za Mesto Banská Štiavnica s orgánmi štátnej správy, 
územnej samosprávy a ďalšími orgánmi a organizáciami v oblas-
tiach, ku ktorým ho poverí primátorka mesta, 
b) podieľa sa na rozpracovaní koncepčných materiálov súvisia-
cich s rozvojom (zámermi) mesta, jednotlivých oblastí života v 
meste, 
c) požaduje od prednostu Mestského úradu podklady, ktoré po-
trebuje pre plnenie svojich úloh, 
d) predkladá materiály na porady vedenia Mestského úradu, 
ktorých spracovaním bol poverený primátorkou mesta, 
e) pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné pred-
pisy a iné riadiace akty, 
f) zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupi-
teľstva, primátorom mesta a prednostom mestského úradu 
g) prijíma podnety a pripomienky poslancov MsZ a občanov 
mesta a zúčastňuje sa na prerokovávaní sťažností , oznámení, 
podnetov a petícií občanov mesta, 
h) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní 
sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťaž-
nostiach, 
i) podieľa sa na vykonávaní občianskych obradov a slávností, 
j) vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskych sobášoch v sú-
lade so zákonom o rodine č. 36/2005 v znení neskorších zmien 
a doplnkov, 
k) spolupracuje s orgánmi Združenia miest a obcí Slovenska, 
Únie miest a obcí SR, orgánmi mimovládnych a neziskových or-
ganizácií, kde zastupuje záujmy mesta, ku ktorým bol osobitne 
poverený, 
l) koordinuje dopravu v meste, rieši statickú dopravu, ako i 
skvalitnenie dopravy s dopravcami do a z Banskej Štiavnice a 
okolitých miest a obcí, 
m) koordinuje činnosť Technických služieb, m. p., vrátane zim-
nej údržby ciest a chodníkov a odpadového hospodárstva. 
Treba povedať, že okrem vyššie uvedených pracovných úloh 
zástupca primátorky mesta spolu s primátorkou mesta vyvíjal 
snahy a aktivity súvisiace s prinavrátením RLP do Banskej Štiav-
nice. 
Spolupracoval pri príprave a  realizácii projektu Modernizácia 
verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica, ako aj pri pro-
jekte na získanie finančných prostriedkov na nákup snežnej fré-
zy. Takisto spolupracoval pri projekte výstavby multifunkčného 
ihriska na sídlisku Drieňová, na ktoré mesto získalo finančné 
prostriedky z Úradu vlády SR a bol nápomocný pri získaní vyba-
venia pre DHZ z MV SR a to: hasičské auto CAS 15 IVECO DAILY  
a  protipovodňový prívesný vozík.
V priebehu roka spolupracoval s partnerskými mestami pri rôz-
nych oficiálnych delegáciách. Podporoval a  zúčastňoval sa na 
športových a kultúrnych podujatiach organizovaných v meste. 
Pracoval v komisii školstva, práce s deťmi, mládežou a športu pri 
Mestskom zastupiteľstve, ako aj v komisii na ochranu verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Banskej 
Štiavnici.
Zároveň sa zúčastňoval na rokovaniach Mestskej rady a Mest-
ského zastupiteľstva, na rokovaniach gremiálnych porád primá-
torky mesta, kde plnil konkrétne úlohy, ktoré mu boli uložené.

Hlavný kontrolór - Ing. Marián Láslo
Kontrolná činnosť vykonávaná hlavným kontrolórom Mes-
ta Banská Štiavnica v  roku 2015 bola vykonávaná v  súlade so   
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom 
znení a procesne v súlade so zákonom NRSR č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v platnom znení, ako aj v súlade so Zása-
dami kontrolnej činnosti v  podmienkach samosprávy Mesta 
Banská Štiavnica. Úväzok hlavného kontrolóra bol poslancami 
MsZ v Banskej Štiavnici v roku 2015 navrhnutý a schválený na 
polovičný úväzok t. j. 3,45 hod denne na celé volebné obdobie 
hlavného kontrolóra, t. j. do roku 2021. Napriek tomuto obme-
dzeniu sa hlavný kontrolór snažil vykonávať kontrolnú činnosť 
v intenciách predchádzajúcich rokov, čo sa týka  počtu kontrol, 
zamerania kontrolnej činnosti a periodicity na jednotlivých úse-
koch činnosti, aby nebol kontrolný systém v podmienkach mes-
ta, jeho rozpočtových, príspevkovej spoločnosti a  obchodných 
spoločností, nijak obmedzený.
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Celkový rámec kontrolnej činnosti na rok 2015 bol určený 
Plánom kontrolnej činnosti na 1. a  2. polrok 2015, ktoré boli 
schválené príslušnými uzneseniami MsZ č. 13/2014 zo dňa 
11.12.2014 a  67/2015 zo dňa 26.06.2015 (v súlade s ustanove-
ním § 18f Zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení).
Kontroly vykonané nad rámec plánov kontrolnej činnosti za prí-
slušné obdobie boli urobené v zmysle „Zásad kontrolnej činnosti 
v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica“.
Hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica si plnil aj zo zákona 
vyplývajúce povinnosti z príslušných ustanovení § 18f  zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení, v  znení neskorších 
zmien a doplnkov, t. j. vypracovanie odborného stanoviska k zá-
verečnému účtu na rok 2014, odborného stanoviska k návrhu 
rozpočtu na rok 2016 a  programového rozpočtu na rok 2016 
a na roky 2017-2018 pred schválením v MsZ, ďalej zabezpečoval 
evidenciu sťažností a petícií podľa príslušných ustanovení záko-
na NRSR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 bol schválený uzne-
sením MsZ č. 13/2014 zo dňa 11.12.2014 a na základe neho boli 
zrealizované nasledovné kontroly:
Vykonané kontroly:
Kontrola plnenia opatrení z  kontrol vykonaných v  2. polroku 
2014
Kontrolou plnenia opatrení neboli zistené nedostatky.
Následná finančná kontrola vedenia a  nakladania s  finančnou 
hotovosťou pokladnice mesta za rok 2014 – ako podklad pre 
vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2014 
v zmysle §18f, ods. 1, písmena c), zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení.
Kontrolou neboli preukázané nedostatky.
Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 
prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – 
bežný účet, uskutočnených v  roku 2014 – podklad pre vypra-
covanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2014
Kontrolou neboli preukázané nedostatky.
Následná finančná kontrola používania osobných motorových 
vozidiel, vykazovanie spotreby PHM a  ich vyúčtovanie v  roku 
2014, kontrola nakladania s majetkom mesta Banská Štiavnica 
– inventarizácie majetku v  príspevkovej organizácii Technické 
služby, m. p. Banská Štiavnica.
Vykonanou kontrolou v príspevkovej organizácii TS,m.p., Ban-
ská Štiavnica boli zistené nedostatky pri nakladaní s finančnými 
prostriedkami Mesta Banská Štiavnica tým spôsobom, že nebol 
dodržaný zákonný postup pri tvorbe a  aplikácii vnútorných 
predpisov pri:
- prevádzke motorových vozidiel a  vykazovaní spotreby PHM,
- kontrole vykonanej inventarizácie majetku. 
Kontrola hospodárenia, nakladania s majetkom a uplatňovania 
akcionárskych práv v obchodnej spoločnosti Nemocnica Banská 
Štiavnica, a. s.
Následná finančná kontrola bola zameraná na:
- dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnos-
ti pri hospodárení s  prostriedkami spoločnosti v  zmysle usta-
novení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútor-
nom audite v platnom znení a dodržiavanie právnych predpisov 
a vnútorných smerníc riadenia s vyššie uvedenými kontrolnými 
oblasťami,
- dodržiavanie ustanovení príslušných právnych predpisov, 
upravujúcich povinnosti spoločnosti pri vedení účtovníctva, 
najmä zákona o účtovníctve, pri zostavovaní účtovnej závierky, 
ďalej realizácie výdavkov z pokladnice a z bankového účtu spo-
ločnosti uskutočnených v kontrolovanom období,
- analýza výsledkov hospodárenia, inventarizácia majetku spo-
ločnosti.
Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. bola založená notárskou zá-
pisnicou NZ 49287/2007 pod číslom N 385/2007 zo dňa 26. 11. 
2007 v znení opravných doložiek zo dňa 21. 1. 2008 a Dodatku 
č. 1 k  Zakladateľskej zmluve o  založení akciovej spoločnosti – 
NZ 6409/2008 zo dňa 15. 2. 2008 zakladateľmi:
I. Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, Banská Štiavnica, 
zastúpené Mgr. Pavlom Balžankom, primátorom mesta,
II. Nemocnice a polikliniky Žiar nad Hronom, s. r. o., Sládkovi-
čova 11, Žiar nad Hronom; sídlo spoločnosti: Bratská 17, Banská 
Štiavnica
Dňa 31.12.2014 došlo k zrušeniu jedného zo zakladateľov ob-
chodnej spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. a to Ne-
mocnice a polikliniky Žiar nad Hronom, s.r.o na vlastnú žiadosť 
tohto subjektu. Týmto zánikom bez likvidácie sa obchodná spo-
ločnosť Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. prevodom akcií dosta-
la pod majoritné vlastníctvo nástupníckej akciovej spoločnosti 
Svet zdravia, a.s. so sídlom Bratislava, Digital Park II, Einsteino-
va 25, ktorá má 66% podiel na základnom imaní. Mesto Banská 
Štiavnica stále vlastní 34% podiel na základnom imaní.
Spoločnosť Svet zdravia, a.s., ako majoritný vlastník Nemocnice 
Banská Štiavnica, a.s., je súčasťou nižšie znázornenej skupiny 
a svoje materské firmy sú evidované so sídlom v Holandsku a na 
Cypre.
SKNAP Holdings Limited, Cyprus
SKNAP Holdings B.V., Holandsko
Svet zdravia, a.s., SR
Spoločnosť SKNAP Holdings Limited, so sídlom 212 AgiasFyla-
xeos&Polygnostou, C&I Center,  2nd floor, P.C. 3082, Limassol, 
Cyprus zostavila konsolidovanú účtovnú závierku za všetky 
skupiny podnikov konsolidovaného celku. Táto je prístupná v jej 
sídle na vyššie uvedenej adrese.
Obchodná spoločnosť od  roku 2008 podnikala len v jednom 
predmete činnosti – poskytovaní prenájmu nehnuteľností. Spo-

ločnosť začala s poskytovaním prenájmov  v mesiaci máj 2008. 
Zároveň uvedená činnosť bola jedinou výnosovou položkou spo-
ločnosti. Spoločnosť nikdy nezamestnávala zamestnancov. 
Hlavný kontrolór mesta preveril všetky nájomné zmluvy uza-
tvorené medzi Nemocnicou Banská Štiavnica, a.s. a jednotlivý-
mi nájomcami užívajúcimi nebytové priestory v nehnuteľnosti 
vloženej mestom Banská Štiavnica do akciovej spoločnosti. Výš-
ka dohodnutej ceny prenájmov nebytových priestorov zostala 
na úrovni predchádzajúcich rokov, bez navýšenia a bola stano-
vená zákonným spôsobom. 
Kontrolou bolo zistené, že na účte 569 (100) bolo zaúčtované 
manko a  škoda na finančnom majetku vo výške 77.911,49 €, 
ktoré negatívne ovplyvňuje výsledok hospodárenia vo finančnej 
činnosti a tvorí jej podstatnú časť.
Vykonanou kontrolou v  subjekte Nemocnica Banská Štiavni-
ca, a. s. bolo zistené porušenie príslušných ustanovení Zákona 
č. 513/2001 Z.z. - Obchodný zákonník, § 184 odst.2 a § 193 
odst.2) predstavenstvom spoločnosti tým spôsobom, že toto 
nezvolalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti najmenej raz 
v  roku (2014), ďalej nezvolávalo mimoriadne valné zhromaž-
denie z dôvodu vzniku straty spoločnosti, ktorá predstavovala 
za každý rok od roku 2008 viac než jednu tretinu základného 
imania spoločnosti, ako aj nepredložilo valnému zhromaždeniu 
spoločnosti návrhy opatrení na zamedzenie straty do ďalších 
období.
Kontrolou bolo ďalej zistené porušenie §29 ods.3) zákona 
431/2002 Z.z. o  účtovníctve, keď bolo zistené nevykonávanie 
inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti tak, ako to 
predpisuje §29 ods.3 a to do roku 2013 – štyrikrát ročne, čím sa 
stalo účtovníctvo spoločnosti nepreukazné. Od roku 2014 bola 
inventarizácia peňažných prostriedkov vykonávaná v súlade so 
zákonom.
Mimoriadnou inventarizáciou peňažných prostriedkov v  ho-
tovosti z  dôvodu zmeny akcionára a  zmeny členov predsta-
venstva za majoritného akcionára spoločnosti, bolo zistené 
manko (schodok) na pokladni vo výške 77.911,49 €. Tento bol 
zaúčtovaný na účte 569 (manká a škody na finančnom majetku) 
v zmysle § 30 ods.5 cit. zákona. Kontrolou boli ďalej preukázané 
v účtovníctve neúplné finančné záznamy v pokladničnej knihe, 
chýbajúce finančné záznamy v pokladničnej knihe a  chýbajúce 
výdavkové doklady na výber finančných prostriedkov z poklad-
ne spoločnosti, čím bolo účtovníctvo neúplné. 
V  súvislosti so zistenými nedostatkami pri správe finančných 
prostriedkov zodpovednými osobami, hlavný kontrolór podal 
dňa 30. 06. 2015 orgánom činným v trestnom konaní oznáme-
nie o možnom spáchaní trestného činu sprenevery finančných 
prostriedkov vo výške 77.911,49 €. Oznámenie bolo Okresnou 
prokuratúrou v Žiari nad Hronom prijaté a postúpené na OR PZ  
Žiar nad Hronom – odbor vyšetrovania.
Vyšetrovateľ ORPZ v Žiari nad Hronom vydal dňa 18. 08. 2015 
uznesenie, ktorým odmietol začatie trestného stíhania. Hlavný 
kontrolór sa nestotožnil so záverom vyšetrovateľa, nakoľko chý-
bajúce peňažné prostriedky v pokladni spoločnosti fyzicky chý-
bali a pre kontrolovanú obchodnú spoločnosť bola v účtovníctve 
evidovaná len jedna pokladnica, ďalej  chýbajúce peňažné pros-
triedky boli vložené na účet spoločnosti až novým akcionárom  
- a to až v júni 2015, po tom, ako hlavný kontrolór vykonal kon-
trolu v tejto spoločnosti a po takmer 11 mesiacoch od zistenia 
finančného manka v pokladnici novými zamestnancami spoloč-
nosti. Z uvedeného dôvodu podal hlavný kontrolór sťažnosť dňa 
21. 08. 2015  proti uzneseniu vyšetrovateľa ORPZ v Žiari nad 
Hronom. Okresnou prokuratúrou v Žiari nad Hronom dňa 09. 
10. 2015 bolo rozhodnuté uznesením, že sťažnosť podaná proti 
uzneseniu vyšetrovateľa ORPZ v Žiari nad Hronom je nedôvod-
ná. Proti tomuto uzneseniu vydaného Okresnou prokuratúrou v 
ZH nebolo možné podať sťažnosť.
Z uvedenej kontroly neboli prijaté žiadne opatrenia a komuniká-
cia zo strany predstavenstva spoločnosti, majoritných akcioná-
rov - bola odmietnutá. 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská 
Štiavnica v zmysle  internej smernice mesta, spolu s výsledka-
mi kontroly (Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samo-
správy Mesta Banská Štiavnica) za 1. polrok 2015 bola v  MsZ 
prerokovaná dňa 19. 08. 2015 a uznesením MsZ č. 109/2015 
- zobratá na vedomie.
Kontroly na 2. polrok 2015 boli v  MsZ odsúhlasené v  Pláne 
práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015 - uznesením MsZ 
č. 67/2015 zo dňa 26. 06. 2015. Zrealizované boli nasledovné 
kontroly:
v  2. polroku boli vykonané:
- Kontrola plnenia opatrení z kontrol, vykonaných v 1. polroku 
2015
- Kontrola pokladničných operácií mesta, uskutočnených v  1. 
polroku 2015 so zameraním na kontrolu cestovných výdavkov 
pri pracovných cestách uskutočnených zamestnancami a inými 
osobami v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhra-
dách.
- Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v obchodnej spoloč-
nosti Bytová správa, s.r.o.
- Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti Mestské lesy 
Banská Štiavnica, spol. s r.o.
- Príprava a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu roz-
počtu a  programového rozpočtu na rok 2016 a  výhľadovo na 
roky 2017, 2018, 2019.
Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 1. polroku 
2015: 
Na základe vykonaných kontrol boli v prvom polroku 2015 pri-

jaté celkove 2 opatrenia z kontroly vykonanej na TS, m. p. Ban-
ská Štiavnica. Jednou z nich bolo vypracovanie novej smernice 
o  používaní osobných motorových vozidiel, ktorá nadobudla 
platnosť dňom 01. 07. 2015 a podľa nej sa uplatňuje vykazova-
nie spotreby OMV po 1. 7. 2015. Ďalšie opatrenia sa týkali do-
držiavania platnej legislatívy v účtovníctve, čo bude predmetom 
ďalších kontrol v budúcom období.
Kontrola pokladničných operácií Mesta, uskutočnených 
v prvom polroku 2015 so zameraním na kontrolu cestovných 
výdavkov pri pracovných cestách zamestnancov a iných osôb 
v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
Výsledkom kontroly, vzhľadom na skutočnosť, že neboli zistené 
nedostatky, ktoré by mali charakter porušení zákonných usta-
novení, resp. interných noriem Mesta Banská Štiavnica, bol  
záznam z kontroly bez prijatých opatrení.
Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v obchodnej spo-
ločnosti  Bytová správa s. r. o.
Na základe ustanovenia § 6, odst. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v súlade s § 19d, odst. 1 a 2 písm. c) zákona 
č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Povere-
nia primátora mesta č. 2/2015 na vykonanie kontroly, bola vy-
konaná kontrola hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiav-
nica v Bytovej správe s. r. o., Banská Štiavnica, ktorý odovzdalo 
mesto do nájmu a  správy nehnuteľnosti na základe Nájomnej 
zmluvy zo dňa 3. 1. 2005 v znení príslušných dodatkov, a to by-
tový a nebytový fond.
Predmetom kontroly boli pohyby na jednotlivých účtoch, kon-
trolované metódou náhodného výberu v mesiacoch marec, júl 
a november 2014.
V  súvislosti s  vykonávanou kontrolou finančných operácií na 
jednotlivých účtoch za uvedené mesiace 2014 boli vyžiadané na 
zdokladovanie interné normy organizácie súvisiace s  kontrol-
ným zámerom, a to:
- Organizačný poriadok Bytovej správy s. r. o.,
- Vnútorný mzdový predpis,
- Rokovací poriadok VZ Bytovej správy s. r. o.,
- Kolektívna zmluva na rok 2014,
- Zásady obehu účtovných dokladov, resp. iná smernica určujúca 
a preukazujúca oprávnenosť zamestnancov pri podpisoch účtov-
ných operácií,
- Zásady vykonávania finančnej kontroly v organizácii naklada-
júcej s verejným majetkom,
- Odpisový plán organizácie Bytová správa s. r. o.,
- Smernica pre VO, pretože subjekt kontroly narába s verejným ma-
jetkom (postup obstarávania tovarov a služieb s nízkou hodnotou).
Ďalej boli prekontrolované pohyby na účte 1411012051/0200 
– BÚ. Išlo o bežné výdavky – platby bežných výdavkov ako sú 
energie, splátky úveru, revízie, výber do pokladne, mzdy, odvo-
dy do fondov za zamestnancov a zrážková daň.
V príjmovej časti išlo o príjmy za nájom a služby, vratky DPH, 
preplatky SSE, transfery SBD.
Záver kontroly:
Vykonanou kontrolou hospodárenia s majetkom Mesta Banská 
Štiavnica odovzdaného do správy nájomnou zmluvou Bytovej 
správe s. r. o. neboli zistené porušenia Zásad hospodárenia 
s  majetkom Mesta Banská Štiavnica, ani iných interných no-
riem mesta a zákonných ustanovení, súvisiacich s kontrolova-
ným majetkom. Na základe uvedeného bol vypracovaný záznam 
o kontrole, bez prijatých opatrení.
Kontrola hospodárenia v  obchodnej spoločnosti Mestské 
lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
V súlade s ustanovením par. 6, ods. 3) Zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v súlade s par. 18d, ods. 2, písmena c), Zá-
kona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v platnom znení, Zá-
sad kontrolnej činnosti v podmienkach Mesta Banská Štiavnica, 
schválených uznesením MsZ v Banskej Štiavnici č. 72/2007 zo 
dňa 31. 5. 2007 a plánu práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 
2015, a   Poverenia na vykonanie kontroly č. 3/2015 vydaného 
primátorkou mesta Banská Štiavnica dňa 22. 10. 2015  vyko-
nal  Hlavný kontrolór mesta Banská Štiavnica kontrolu hospo-
dárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek nákladov 
a  výnosov za obdobie roku 2014 v  Mestských lesoch Banská 
Štiavnica, spol. s r. o.
Na základe predložených dokladov bolo v subjekte kontroly pre-
verené:
1. Uplatňovanie práv akcionára – Mesta Banská Štiavnica v ob-
chodnej spoločnosti zo strany zástupcov  mesta Banská Štiavni-
ca v DR a predstavenstve spoločnosti,
2. Inventarizácia majetku spoločnosti,
3. Pohľadávky a  záväzky spoločnosti, kontrola vymáhania po-
hľadávok starších viac než 1 rok, stav záväzkov spoločnosti a ich 
vývoj a dopad na ekonomickú situáciu spoločnosti,
4. Nákladové položky hospodárenia:
 - náklady v ťažbovej činnosti
 - náklady v pestovnej činnosti
 - náklady na ostatné činnosti
 - náklady na režijné výdavky – cestovné, reprezentačné
Výsledok kontroly nepreukázal pri kontrole jednotlivých finanč-
ných položiek hodpodárenia v obchodnej spoločnosti nedostat-
ky, ktoré by mali charakter porušenia zákona o účtovníctve.
Nedostatky boli zistené pri kontrole jednotlivých zmlúv o vyko-
naní prác v pestovnej a ťažbovej činnosti. 
Riaditeľ Mestských lesov Banská Štiavnica spol. s r.o. prijal na 
základe uvedenej kontroly 10 opatrení na predchádzanie ziste-
ných nedostatkov. 
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Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
V  zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 
o  obecnom zriadení v  platnom znení, hlavný kontrolór mesta 
vypracoval odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Ban-
ská Štiavnica za rok 2014.
Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného roka vykonával kon-
trolnú činnosť, rozsah ktorej mu vyplýva z  príslušných usta-
novení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení, kontrolnú činnosť vykonával  v súlade s plánmi kontrol 
na príslušné obdobia. Zo strany poslancov MsZ neboli podané 
návrhy na vykonanie kontroly, ani podané návrhy na zmenu 
resp. doplnenie jednotlivých návrhov plánov kontrolnej činnos-
ti na príslušné obdobie. V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 
Zb. a  zákonom NRSR č. 502/2001 Z. z. o  finančnej kontrole, 
vnútornom audite  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších zmien a doplnkov a Zásadami kontrolnej čin-
nosti v podmienkach samosprávy mesta Banská Štiavnica bola 
činnosť hlavného kontrolóra za sledované obdobie zameraná na:
- výkon kontrolnej činnosti,
- vedenie centrálnej evidencie sťažností,
- výkon iných odborných činností, najmä vypracovanie odbor-
ných stanovísk k predkladaným materiálom do MsZ, v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení, ako aj zákonom o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy:
Stanoviská k prijatiu návratných zdrojov financovania, návrhu 
rozpočtu, záverečného účtu. Ďalej, 
- pripomienkovanie interných predpisov, VZN a iných koncep- 
čných materiálov predkladaných na schvaľovanie MsZ.
Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra v roku 2015:
1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z  námetov 
a podnetov od občanov mesta, zamestnancov mesta, vlastných 
poznatkov a zistení,
2. analýza výsledkov hospodárenia mesta a organizácií zriade-
ných, resp. založených mestom,
3. v  priebehu hodnoteného roku 2014 nebolo zo strany MsZ 
požiadané o zaradenie následných finančných kontrol do plánu 
kontrolnej činnosti, ani prijaté uznesenie na vykonanie kontroly,
4. následné finančné kontroly na základe úloh upravených 
ďalšími právnymi predpismi, najmä zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v platnom znení.
V súlade s týmto boli realizované kontroly v:
- obchodných spoločnostiach založených mestom a príspevkovej 
organizácii mesta.
- na Mestskom úrade Banská Štiavnica.
Vykonané kontroly a ich výsledky poukazujú na tú skutočnosť, 
že prevažný podiel nedostatkov bol zaznamenaný v obchodných 
spoločnostiach mesta a príspevkovej spoločnosti mesta.
Na základe vykonaných kontrol a kontrolných zistení bolo kon-
trolovanými subjektami prijatých 12 opatrení na odstránenie 
nedostatkov a ich príčin.

Mestský úrad 
Prednostka Mestského úradu – Ing. Ivana Ondrejmišková 
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľ-
stva a primátora mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý za-
bezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastu-
piteľstva a primátora mesta, ako aj ďalších orgánov zriadených 
mestským zastupiteľstvom na výkon samosprávnych funkcií 
mesta a prenesený výkon štátnej správy. 
Mestský úrad okrem povinností vyplývajúcich mu zo zákona o 
obecnom zriadení v priebehu roka 2015 pripravoval materiály, 
analýzy a iné podklady, týkajúce sa rozvoja mesta. Zabezpečoval 
úlohy vyplývajúce mu z Programu hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho rozvoja mesta ako celku a spracovával pod-
klady pre rozvojové a strategické dokumenty mesta a podklady 
pre žiadosti na získanie finančných prostriedkov z operačných 
programov EÚ a žiadosti do grantových programov. 
V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2015 zaevidovaných 
27 169 záznamov, 3788 spisov, 40 žiadostí v zmysle zákona o in-
formáciách, 1 petícia. 
Pre porovnanie v roku 2014 bolo zaevidovaných 23 826 zázna-
mov, 4 344 spisov, 35 žiadostí v zmysle zákona o informáciách, 
0 petícií. 
Petícia predložená v roku 2015 sa týkala žiadosti občanov mes-
ta, aby Mestské zastupiteľstvo v  Banskej Štiavnici ustanovilo 
všeobecne záväzným nariadením mesta, že hazardné hry pod-
ľa vyššie uvedených ustanovení zákona nie je možné na území 
mesta prevádzkovať. Ďalej žiadali, aby po vybavení petície bol 
Mestským úradom bezodkladne pripravený a  na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v  Banskej Štiavnici v  čo najkratšom 
termíne predložený návrh VZN mesta Banská Štiavnica „o záka-
ze hrania hazardných hier na území mesta Banská Štiavnica defino-
vaných v § 3, ods. 2, pís. b), d), e) a i), zákona NR SR č. 171/2005Z. 
z. v znení neskorších zmien a doplnkov“. Petícia začala 02. 04. 2015 
a bola ukončená dňa 17. 09. 2015. Na rokovaní Mestského za-
stupiteľstva dňa 21. októbra 2015 poslanci mestského zastu-
piteľstva uznesením č. 154/2015 vzali na vedomie výsledky 
petície občanov mesta Banská Štiavnica, vyjadrujúcej sťažnosť 
podpísaných občanov na rušenie verejného poriadku v súvislos-
ti s hraním hazardných hier,  definovaných v § 3, ods. 2, písm. 
b), d), e) a i), Zákona NR SR č. 171/ 2005 Z. z. v znení neskorších  
zmien a doplnkov na území mesta Banská Štiavnica a odmietli 
petíciu občanov mesta Banská Štiavnica, vyjadrujúcu sťažnosť 
podpísaných  občanov na rušenie verejného poriadku v súvislos-
ti s hraním hazardných hier, definovaných v § 3, ods. 2, písm. b), 

d), e) a i), Zákona NR SR č. 171/ 2005 Z. z. v znení neskorších  
zmien a doplnkov na území mesta Banská Štiavnica z dôvodu 
nesplnenia zákonom stanovených podmienok. 
Činnosť Mestského úradu zabezpečovali počas roka 2015 tieto 
oddelenia: oddelenie ekonomické, oddelenie právne a správy 
majetku, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia, oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných 
vzťahov, oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych 
vecí, oddelenie kultúrny, športu a mediálnej komunikácie, škol-
ský úrad, stavebný úrad a matričný úrad. Pracoviská úradu sú 
lokalizované v štyroch objektoch v historickom centre mesta: 
objekt Radničné námestie 1 (historická radnica), kde má praco-
visko: prednosta úradu, školský úrad, stavebný úrad, oddelenie 
výstavby, územného plánu a životného prostredia a oddelenie 
organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí, objekt Radnič-
né námestie 1/A (Žemberovský dom), kde je klientske centrum 
pre občana, objekt Námestie sv. Trojice 1 (Žemberovský dom), 
kde má pracovisko: oddelenie právne a správy majetku, ekono-
mické oddelenie a matričný úrad, objekt Kammerhofská 1, kde 
má pracovisko: odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie 
a  objekt Belházyovského domu, kde má pracovisko oddelenie 
regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov. Od 01. mája 
2015 má mesto Banská Štiavnica architekta na 0,5 pracovného 
úväzku, ktorý je poradným orgánom vedenia mesta. 
Mestský úrad zabezpečoval organizačné a administratívne veci 
potrebné pre rokovanie a rozhodovanie Mestského zastupiteľ-
stva, ktoré v roku 2015 pracovalo v  zložení 13 poslancov zvo-
lených v priamych voľbách obyvateľmi mesta, ktoré sa konali 
dňa 15. novembra 2014. Dňa 9. decembra 2014 sa uskutočnilo 
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom 
novozvolený primátor mesta a poslanci MsZ zložili zákonom 
predpísaný sľub. Na uvedenom zasadnutí zvolili trojčlennú 
mestskú radu v  zložení: Ing. Marián Zimmermann, Ing. Juraj 
Čabák, Mgr. Karol Palášthy a  zriadili komisie mestského za-
stupiteľstva. Následne začiatkom  roka 2015 zvolili predsedov, 
podpredsedov a členov jednotlivých komisií, ako aj zástupcov do 
orgánov spoločností Mesta.
Mestský úrad v  roku 2015 zabezpečoval konanie referenda o 
rodine, ktoré vyhlásil Prezident Slovenskej republiky rozhodnu-
tím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. au-
gusta 2014 a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. 
Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2015 bola spraco-
vaná Správa o stave mesta za rok 2014, ktorá podrobne zachy-
táva činnosť Mestského zastupiteľstva, Mesta Banská Štiavnica, 
Mestského úradu a jeho jednotlivých oddelení, organizácií zria-
dených Mestom, inštitúcií na území mesta a pod.. 
Z dôvodu nevyhnutnosti aktualizácie Programu hospodárske-
ho, sociálneho a environmentálneho rozvoja bolo v roku 2014 
zrealizované verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa aktuali-
zácie tohto strategického dokumentu, ktorého právoplatným ví-
ťazom na základe cenovej ponuky sa stala obchodná spoločnosť 
SCARABEO – SK, s. r. o., Povstalecká cesta 16, Banská Štiavni-
ca, zastúpená doc. Ing. Martinom Hroncom, PhD. ako osobou 
spôsobilou na vypracovanie takéhoto dokumentu. Aktualizácia 
PHSR bola schválená uznesením MsZ č. 116/2015. 
V roku 2015 bol spracovaný Mgr. Tatianou Protopopovou, kro-
nikárkou mesta a Mestským zastupiteľstvom schválený zápis do 
kroniky mesta za rok 2014. Zároveň bol v roku 2015 dopracova-
ný zápis kroniky mesta za rok 1998. 
V roku 2015 bol Mestským zastupiteľstvom schválený doku-
ment Zmeny a  doplnky č. 4 k  Územnému plánu mesta, ktorý 
riešil najmä: zosúladenie záväzných regulatívov Územného plá-
nu mesta Banská Štiavnica s  nadradenou územnoplánovacou 
dokumentáciou VÚC BBSK, prehodnocoval spolu s  Pamiatko-
vým úradom SR Bratislava kapitolu v záväznej časti ÚPN mesta 
Banská Štiavnica „Regulatívy kultúrnohistorických hodnôt...“ ako 
aj dopĺňal a  aktualizoval zoznam Národných kultúrnych pa-
miatok, zosúladil aktuálne rozvojové zámery na území mesta  
s územným plánom mesta, resp. zapracoval aktuálne rozvojové 
zámery na území mesta do komplexnej územnoplánovacej do-
kumentácie, ako aj ďalšie dôležité úpravy. 
Na základe predložených požiadaviek súkromných investorov 
o realizáciu svojich zámerov  na pozemkoch v  ich súkromnom 
vlastníctve v  lokalite „Počúvadlianske Jazero“ a „Pod Drieňovou“ 
Mesto Banská Štiavnica nariadilo pre uvedené lokality spraco-
vať Urbanistickú štúdiu, ktorá bude použitá na overenie, spod-
robnenie a schválenie koncepcie rozvoja v zmysle platnej ÚPN 
mesta Banská Štiavnica. Uvedené dokumenty boli obstarávané 
a financované investormi. 
V priebehu roka 2015 boli obstarané viaceré projektové doku-
mentácie potrebné k rekonštrukcii: PD Ulica pod Kalváriou, PD 
Ulica Štefana Moyzesa, PD Ulica Ľudovíta Štúra, PD ku kana-
lizácii a ČOV ulíc: 8. mája, SNP, Posudok - sanácia vlhkosti ob-
jektu na Ulici Andreja Sládkoviča (Belházyovský dom), Svetelno 
– technická štúdia verejné osvetlenie v meste Banská Štiavnica.
V  zmysle zákona o  verejnom obstarávaní bolo zrealizovaných 
niekoľko verejných obstarávaní zamestnancom Mestského úra-
du, resp. v súčinnosti s externou technickou pomocou pri verej-
nom obstarávaní. 
Mestský úrad a jeho jednotlivé oddelenia vypracovávali žiadosti 
na ministerstvá s cieľom získania finančných prostriedkov – do-
tácií a  grantov a  podklady k  žiadostiam o  získanie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Ďalej bolo pripravených 
a podaných viacero žiadostí o finančný príspevok z grantového 
programu Ministerstva kultúry SR na obnovu kultúrnych pa-
miatok a  kultúrne podujatia. Bolo podaných viacero žiadostí 
o získanie finančných prostriedkov, a  to na Ministerstvo škol-

stva, vedy, výskumu a  športu, Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a  rodiny SR, Ministerstvo financií SR, Environmentálny 
fond ako aj žiadosti o  finančný príspevok na Banskobystrický 
samosprávny kraj na kultúrne podujatia. 
Treba povedať aj to, že napriek tomu, že Mestský úrad zreali-
zoval viacero obchodných verejných súťaží, nepodarilo sa však 
naplniť stanovené ciele a odpredať prebytočné objekty a naplniť 
položku kapitálových príjmov z predaja budov.
Zrealizované obchodné verejné súťaže: hala Maxšachta – lokali-
ta zvaná Maxšachta - oceľová hala súp. č. 591, postavená na po-
zemku par. č. C KN 7127/2, rodinný dom na Akademickej ulici 1 
v Banskej Štiavnici, tzv. Bártov dom – Ulica J. K. Hella č. 7 v Ban-
skej Štiavnici, 14 boxov garáží – Ulica špitálska č. 6 v Banskej 
Štiavnici, rodinný dom na Ulici 8. mája č. 10 v Banskej Štiavnici, 
Autokemping na Počúvadlianskom Jazere  (sociálna budova súp. 
č. 4, postavená na pozemku par. č. C KN 6321 prihlasovanie po-
bytu, súp. č. 1, postavená na pozemku par. č. C KN 6324).
Okrem toho bolo v  priebehu roka 2015 Mestským zastupiteľ-
stvom schválených 14 odpredajov pozemkov, ktoré boli odpre- 
dané prostredníctvom kúpno – predajných zmlúv a  zavklado-
vané na Okresnom úrade, Katastrálnom odbore v sume cca. 60 
tis. €.
Z dôvodu potreby rekonštrukcie, obnovy, ako aj majetko – práv-
neho usporiadania tajchov Červená studňa a Komorovské jazerá 
oslovilo Mesto Banská Štiavnica SVP, š. p. a zrealizovalo odpre- 
daj uvedených tajchov, z  dôvodu zabezpečenia ich odborného 
prevádzkovania, ako aj rekonštrukcie. 
Mesto v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní 
dotácií poskytlo na kultúrne, športové a spoločenské podujatia 
finančnú čiastku 24 tis. € z rozpočtu mesta. 
Od roku 2011 Mesto Banská Štiavnica prevádzkuje  v časti mest-
skej plavárne priestor na prenocovanie pre občanov bez prístre-
šia v nepriaznivých klimatických podmienkach.
Pre občanov bez prístrešia sa tento priestor otvoril 1. decembra 
2015 a zatvoril 31. marca 2016. Občania žijúci na „ulici“ tu majú 
možnosť prenocovania, ako aj zabezpečenia osobnej hygieny a 
starostlivosti o bielizeň prostredníctvom prania a sušenia. Na 
tento účel je k dispozícii práčka a sušička, pričom za ich obsluhu 
ako aj čistotu priestorov zodpovedá správca, ktorý sa v tom-
to priestore zdržiava a je tiež jedným z občanov bez domova. 
Priestor je vybavený sprchovým kútom, WC, kuchynkou a s poč-
tom lôžok 10.
Od otvorenia priestoru 1. decembra 2015 do 31. 03. 2016 bolo 
evidovaných spolu 609 prenocovaní. Evidenciu nocľahov a kon-
trolu priestoru vykonáva Mestská polícia dvakrát denne - ráno 
a večer. Mestskej polícii sú tiež uhrádzané poplatky za preno-
covanie. Úhrada za poskytnuté služby je vo výške 0,50 €/noc, 
sprchovanie 0,10 €, pranie, sušenie 0,20 €. Za uvedené obdobie 
sa vyzbieralo spolu 277,50 € za prenocovanie, 4,70 € za sprcho-
vanie, 6,30 € za pranie a sušenie.
Vyzbierané poplatky sú použité na   zabezpečenie čistiacich, 
pracích prostriedkov a na iné výdavky súvisiace s prevádzkou 
priestoru. Okrem prenocovania sa v zimnom období mohli ob-
čania bez domova zdržiavať v priestore na prenocovanie aj počas 
celého dňa. 
Mesto Banská Štiavnica plánuje priestor na prenocovanie zare-
gistrovať v registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade 
Banskobystrického samosprávneho kraja ako nocľaháreň, kde 
sa budú poskytovať služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách.
Po registrácii sociálnej služby v nocľahárni sa vytvoria komplet-
né podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb, 
čím je dôstojný nocľah, zabezpečenie hygieny, stravy a nevy-
hnutného ošatenia. Pri prevádzkovaní nocľahárne privítame 
spoluprácu organizácií, inštitúcií a podnikateľských subjektov 
pri poskytnutí pomoci ľuďom bez domova.
Okrem toho Mesto Banská Štiavnica ukončilo projekt, ktorý 
realizovalo v  období 10/2014 – 09/2015 projekt s  názvom 
„Podpora miestneho obyvateľstva z  lokality Šobov“. Projekt bol 
financovaný z  operačného programu Zamestnanosť a  soci-
álna inklúzia. Celkovo bolo na realizáciu projektu použitých 
57.700,75€, z  toho nenávratný finančný príspevok tvorilo 
53.331,05€ a  spolufinancovanie zo strany mesta 4.369,70€. 
V rámci projektu bol zakúpený tovar, ktorý je využívaný aj po 
ukončení projektu pre účely Komunitného centra. Zakúpený 
bol nábytok, IKT vybavenie, spotrebný tovar. V rámci projektu 
boli ďalej pre deti a mládež zakúpené knihy a učebné pomôcky. 
Realizácia projektu zefektívnila činnosť Rómskeho klubu pros-
tredníctvom nadviazania spolupráce s organizáciami a inštitú-
ciami na lokálnej úrovni, zabezpečením priestorového vybave-
nia klubu pre realizáciu aktivít, ako aj spotrebného materiálu, 
kníh, učebných pomôcok, ktoré využívajú pracovníci klubu pri 
práci s deťmi, aj rodičmi. Deti tu majú možnosť prípravy na 
školskú dochádzku, zmysluplne tráviť voľný čas prostredníc-
tvom voľnočasových aktivít pod dozorom pracovníkov klubu. 
Na zakúpenom dataprojektore sa premietajú pre deti rôzne 
rozprávky a dokumentárne filmy.
V novembri roku 2015 bol úspešne ukončený projekt Vzdelávania 
seniorov v  meste Banská Štiavnica. Projektu sa zúčastnilo 133 
účastníkov (46 mužov, 87 žien). Celkové výdavky (roky 2014 – 
2015): 86 815,78 €, z toho: z NFP uhradené: 75 705,59 €, vlastné 
prostriedky: 11 110,19 €
V  roku 2015 Mesto Banská Štiavnica úspešne zrealizovalo aj 
projekt s názvom „Odstraňovanie čiernych skládok v k. ú. Banská 
Štiavnica“, náklady na odstránenie miest s nezákonne uloženým 
odpadom boli vyčíslené na sumu 30 985 s DPH. Za uvedené fi-
nančné prostriedky sa podarilo odstrániť 8 miest s nezákonne 
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umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzali v blízkosti historic-
kého jadra mesta Banská Štiavnica, ako aj okolí cyklotrás a tu-
ristických chodníkov. 
Mestský úrad pripravoval pre rokovanie Mestskej rady a Mest-
ského zastupiteľstva viacero návrhov Všeobecne záväzných 
nariadení. Mestský úrad zabezpečoval agendy na úseku samo-
správnych funkcií, miestnych daní, správy mestského majetku, 
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, opatrovateľskej služby, 
územného plánovania, úlohy prenesených kompetencií štátnej 
správy na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodár-
stva, vedenia matrík, ochrany prírody, školstva, stavebného úra-
du, agendy ŠFRB, priestupkovú agendu, povinnosti vyplývajúce 
z oblasti sociálnej agendy, sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately a pohrebníctva. Ďalej zabezpečoval úlohy na úseku 
obstarávania projektových dokumentácií a štúdií. 
Mestský úrad spolupracoval s  organizáciami a  spoločnosťami 
zriadenými a založenými MsZ a bol nápomocný pri riešení ich 
problémov. 
Mestský úrad vypracovával Programový rozpočet na roky 2015 
a výhľadovo pre roky 2016 a 2017.
Oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí – 
vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar
Počet pracovníkov 14, z toho 4,5 v kategórii „R“
Oddelenie zabezpečuje agendu MsZ, MsR, sekretariát primá-
tora mesta, sekretariát zástupcu primátora a prednostky MsÚ, 
personalistiku, mzdy zamestnancov mesta, pokladňu, vedenie 
registratúry, archív, evidenciu obyvateľstva, volebnú agendu,  
číslovanie stavieb, evidenciu stavieb, vydanie listiny o  určení, 
zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla,  sociálnu 
pomoc, osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi a prídavku na 
dieťa, opatrovateľskú službu,  poradenskú službu obyvateľom 
mesta, jednorazovú dávku v  hmotnej núdzi, sociálnu pôžičku, 
agendu vyplývajúcu pre mesto zo zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, prevádz-
ku Klubov dôchodcov Banská Štiavnica a Štefultov.  Matričný 
úrad Banská Štiavnica – plnenie úloh v  súlade so zákonom č. 
154/1994 Z. z. o  matrikách v  znení neskorších predpisov, so 
zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, so zákonom č. 300/1993 Z. 
z. o  mene a  priezvisku v  znení neskorších predpisov, so záko-
nom  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskor-
ších predpisov; overovanie žiadosti o  výpis z  Registra trestov 
GP SR a odpis z Registra trestov GP SR v súlade so zákonom č. 
330/2007 Z. z. o registri trestov, osvedčovanie listín a podpisov 
na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Zb. o osvedčova-
ní podpisov a  listín obcou, požiarnu ochranu mesta, hasičský 
zbor, preventívnu požiarnu kontrolu, administratívu orgánom 
samosprávy, agendu CO, prevádzku motorových vozidiel, vyúč-
tovanie PHM, materiálno-technické zabezpečenie MsÚ, správu 
a budovanie informačného systému úradu, internetovú stránku 
mesta, správu budov Radničné nám.1, Radničné nám. 5, Nám. 
sv. Trojice 1. 
Klientske centrum v  priestoroch prízemia Žemberovského  
domu slúži pre občanov na  poskytovanie informácií a  tlačív 
súvisiacich s agendou jednotlivých oddelení Mestského úradu, 
občania tu môžu zaplatiť poplatky vyrubené Mestom Banská 
Štiavnica, je tu evidencia obyvateľstva a vydávanie rybárskych 
lístkov. V priestoroch Klientskeho centra je umiestnená komu-
nikačná bezplatná linka SSE pre svojich zákazníkov.
Oddelenie zabezpečovalo organizovanie menších obecných slu-
žieb, aktivačnej činnosti a iných aktivít. Cez verejno-prospešné 
práce sa zabezpečila celoročná starostlivosť o verejné priestran-
stvá, starostlivosť o mestské cintoríny, športové zariadenia, po-
mocné práce pri činnostiach MsÚ. 
Matričný úrad Banská Štiavnica 
Počet pracovníkov: 2
Matričný úrad Mesta Banská Štiavnica vedie matričnú agen-
du v súlade so zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení 
neskorších predpisov, so zákonom č. 36/2005 Z. z. o  rodine, 
so zákonom č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení ne-
skorších predpisov, so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v  znení neskorších predpisov;  osvedčovanie listín 
a  podpisov na listinách v  súlade so zákonom č. 599/2001 Zb. 
o  osvedčovaní podpisov a  listín obcou. Matričný úrad má dve 
zamestnankyne pre funkciu matrikárky 1,5 úväzku a 0,5 úväzku 
pre osvedčovanie podpisov a úradných listín a činnosť ZPOZ.  
Štatistický prehľad o matričných udalostiach za rok 2015:
Rodná matrika – 489 narodených detí
Sobášna matrika – 80 uzavretých manželstiev
Úmrtná matrika – 189 úmrtí
Vydanie druhopisov z matričných kníh - 444
Potvrdenia z matričnej evidencie – 2406 z toho:
Vydané potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa - 189
Vydané tlačivo príspevok pri pohrebe - 189
Vydané tlačivo príspevok pri narodení dieťaťa - 489
Vydané potvrdenie o uzatvorení manželstva pre zamestnávateľa 
(80x2) - 160
Vydané potvrdenie k uzatvorení manželstva do cudziny – 0
Vydané potvrdenia - delegovanie sobáša – 7
Dodatočné záznamy – 74 (zmeny mena a priezviska podľa § 7 
zák. č. 300/1993 Z. z., úprava priezviska podľa § 16, § 19 zák. č. 
154/1994 Z. z., opravy údajov, osvojenie, rozvody, a pod. )
Uznanie otcovstva pred/po narodení vykonané Matričným úra-
dom BŠ – 80
Zápis uznania otcovstva do rodnej matriky, spísané pred iným 
matričným úradom – 97
Zápis do osobitnej matriky - 15
Bežná korešpondencia – 1106 (dožiadania alebo potvrdenia pre 

- okresné súdy, exekútorské úrady, obvodné úrady, sociálnu po-
isťovňu, Register trestov GP SR, daňové úrady, ÚDZS, matričné 
úrady, políciu, mestské/obecné úrady, veľvyslanectvá, fyzické 
osoby a ďalšie štátne a súkromné inštitúcie)
Sumár všetkých matričných úkonov: 3608
ZPOZ – zbor pre občianske záležitosti 
Hlavnou náplňou činnosti je zabezpečovanie, organizovanie 
a  samotná tvorba obradu. ZPOZ úzko spolupracuje s  predsta-
viteľmi mesta.  Činnosť ZPOZu je predovšetkým prezentácia 
kultúry a kultúrnosti národa, pozitívne vplýva na kvalitu života, 
na medziľudské vzťahy. Láska a úcta k človeku zostane navždy 
krédom tejto činnosti.
Uvítanie do života: počet detí 81 (narodených v roku 2014)
Individuálne uvítanie: 7 
Sobáše: 80 z toho 50 civilných a 30 cirkevných 
Celkovo zomretých občanov mesta Banská Štiavnica: 98
Z toho občianske obrady: 37 pohrebov  
14. 1. 100 r. občianka p. Ladzianska 
31.1. 80 rokov p. Kolek 
27.2. prijatie Univerzita – 50 ľudí 
21.2. prijatie jubilantov 80
21.2. prijatie jubilantov 77
22.2. prijatie návštevy z indickej ambasády 5 ľudí
26.2. priatie účastníkov stretnutia Univerzitných parkov 20 ľudí
28.2. prijatie žiakov Družobné mesto Moravská Trěbová 
21.3. prijatie jubilantov 90 ľudí 2 x 
10.4. Okresná súťaž Sládkovičova Štiavnica – 50 ľudí 
11.5. Prijatie  členov SČK – odovzdanie plakiet – 30 ľudí
16.5. prijatie jubilantov – 75 ľudí 
16.5. prijatie maturantov po 42 rokoch štúdia SOU lesnícke – 20 ľudí 
30.5. prijatie maturantov po 60-tich rokoch SPŠB – 15 ľudí 
13.6. prijatie absolventov ZŠ po 50-tich rokoch ukončenia školy – 20 ľudí 
13.6. prijatie absolventov SPŠCH po 45-tich rokoch  80 ľudí 
13.6. - prijatie absolventov prípravného ročníka  pre vysokoškol-
ské štúdium po 40-tich rokoch - 45 ľudí 18.6. 
 - prijatie absolventov SPŠCH po 50-tich rokoch – 20 ľudí
18.6. prijatie absolventov Gymnázia po 65-tich rokoch
26.6. prijatie absolventov SPČH po 60-tich rokoch
9.6. prijatie Hünenberg – žiaci - 30 ľudí
7.7. prijatie - vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2014 – 20 ľudí 
9.7. prijatie návštevy z Hünenbergu – 20 ľudí 11.7. prijatie Mo-
ravská Třebová – 15 ľudí 
9.7. prijatie delegácie Spolkového snemu SR Nemecko v  SR a 
podpredsedu NR SR – 10 ľudí
18.7. prijatie jubilantov 45 ľudí 
18.7. prijatie jubilantov 60 ľudí
5.8. prijatie čínskeho veľvyslanca p. Weifanga a manželky Zhao 
Zhigin - 10 ľudí 
11.9. prijatie prezidenta SR Ing. Andreja Kisku pri príležitosti 
Samalandrových dní
3.10. prijatie zahraničnej delegácie - 30 ľudí 
3.10. prijatie absolventov SVŠ po 50-tich rokoch štúdia – 15 ľudí 
10.10. prijatie účastníkov   5-teho stretnutia banských inžinie-
rov - veteránov  30 ľudí 
10.10. prijatie  účastníkov 5-teho ročníka medzinárodného se-
minára poľovníckych trubačov – 20 ľudí
19.10. Október úcta k starším - 600 ľudí 
21.10. Október úcta k starším – 550 ľudí  
31.10. prijatie absolventov SVŠ po 50-tich rokoch štúdia – 18 
ľudí
2.11. Pamiatka zosnulých – 50 ľudí 
9.11. prijatie – jubileum 50 rokov JUDr. Rudolf Fajbík - 50 ľudí
17.11. Medzinárodný deň študenstva – 25 ľudí
23.11. Deň nevidiacich – 30 ľudí
23.11. prijatie zahraničnej delegácie – 30 ľudí 
8.12. prijatie bývalých zamestnancov MsÚ – 25 ľudí 
12.12. prijatie jubilantov – 2 x 65 ľudí
12.12. prijatie jubilantov - 3 x 70 
Mnohé iné prijatia významných osobností, vzácnych hostí pri 
príležitosti Salamandrových dní, ministerstiev a športovcov. 
Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia Ing. Kamila Lieva-
jová
počet pracovníkov: 9
Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, 
čerpania finančných prostriedkov, vedenie účtovníctva, zostavo-
vanie rozborov hospodárenia, správu daní a poplatkov, bankový 
styk, sledovanie účtov, výnosov z majetku mesta a vyúčtovanie 
dotácií, inventarizáciu a odpisy majetku mesta, výber poplatku 
za nakladanie a likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle záko-
na, ekonomické a  finančné vzťahy k  priamo riadeným organi-
záciám a  organizáciám založeným Mestským zastupiteľstvom, 
financovanie škôl a školských zariadení. 
Oddelenie vykonáva a  zodpovedá za rozdelenie a  vyúčtovanie 
dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v zmysle všeobecne zá-
väzného nariadenia o poskytovaní dotácií.  
Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na kontrolnej činnosti 
v  riadených organizáciách, školách a  školských zariadeniach a   
na tvorbe programového rozpočtu. 
Oddelenie právne a správy majetku, vedúca oddelenia: 
JUDr. Emília Jaďuďová 
počet pracovníkov: 7 z toho 1 v kat „R“
Oddelenie právne a správy majetku plní úlohy na úseku správy 
majetku mesta, ktoré zahŕňa vypracovávanie kúpno-predaj-
ných zmlúv, zámenných zmlúv, dohôd o poskytovaní príspevku 
z rozpočtu mesta, dohôd o spolupráci, zmlúv o dielo, kúpnych 
zmlúv k predaju bytov, majetkovoprávne usporiadanie pozem-
kov a nehnuteľností, zabezpečuje právne interné služby Mesta 

Banská Štiavnica, ako i zastupovanie mesta v súdnych sporoch, 
vypracovávanie návrhov žalôb a súdnych podaní, týkajúcich sa 
vymáhania pohľadávok. Oddelenie tiež objednáva geometrické 
plány a znalecké posudky a spolupracuje s geodetmi a súdny-
mi znalcami. Takisto zabezpečuje údržbu a poistenie majetku 
mesta. Poskytuje podklady k zverejňovaniu materiálov ohľadom 
nakladania s majetkom mesta. Oddelenie pripravuje podklady 
pre Mestskú radu a Mestské zastupiteľstvo, týkajúce sa pre-
daja majetku Mesta Banská Štiavnica, pripravuje podmienky, 
zverejnenie verejnej obchodnej súťaže, a taktiež sa podieľa na 
vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže. Vedie evidenciu majet-
ku daného do správy, nájmu a výpožičky subjektom zriadeným 
Mestom Banská Štiavnica, zabezpečuje kúpu, predaj a prenájom 
majetku mesta, vklad do spoločností s účasťou mesta, bytové 
a nebytové hospodárstvo, predaj bytov, vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, koordinuje úsek činnosti TS, správu mest-
ských cintorínov, kontroluje dodržiavanie čistoty mesta, zimnej 
a letnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestran-
stiev, pohrebísk, kontroluje zvoz ZKO a separovaného odpadu, 
koordinuje činnosť Mestských kúpeľov. Spolupracuje s organi-
záciami zriadenými Mestom Banská Štiavnica a koordinuje čin-
nosti medzi Mestom a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 
Správa mestských cintorínov spravuje cintoríny v Banskej Štiav-
nici, v miestnej časti Štefultov a v miestnej časti Banky. Správca 
pohrebísk má vysunuté pracovisko v tzv. Bártovom dome na Uli-
ci J. K. Hella č. 7 (za Piarskou bránou). Táto činnosť sa vykonáva 
v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, vedúca oddelenia Ing. Zuzana 
Kladivíková
počet pracovníkov: 8 (od mája 2015 – 9 pracovníkov)
Oddelenie zabezpečuje nasledovnú agendu: vlastnú investičnú 
výstavbu od prípravy po realizáciu, povoľovanie drobných sta-
vieb, územné plánovanie, vyjadrovanie sa k  výstavbe realizo-
vanej inými investormi, spracovávanie mapových podkladov, 
zabezpečenie základnej technickej vybavenosti, úsek dopravy, 
inžinierske siete na území mesta, technickú infraštruktúru, 
životné prostredie, dodržiavanie Štatútu mesta z  hľadiska ŽP, 
znečisťovanie ovzdušia, podávanie podnetov pre nariadenie 
povinných stavebných úprav, pamiatkovú obnovu, agendu 
smerného územného plánu, urbanistických štúdií, vydávanie 
stanovísk k  výstavbe na území mesta v  súlade s  ÚPN, koordi-
náciu architektonickej a urbanistickej činnosti na území mesta, 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Oddelenie zabez-
pečuje nosné úlohy na úseku  investičnej výstavby, zabezpečuje 
koordináciu výstavby a  údržby inžinierskych sietí, spoluprácu 
s orgánmi štátnej správy na úseku výstavby a pamiatkovej ob-
novy, odborné kompetencie na úseku odpadového hospodárstva 
z hľadiska životného prostredia. Od roku 2003 plní toto odde-
lenie aj úlohy v rámci prechodu kompetencií na úseku výkonu 
úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, a to úlohy stavebného úradu ako aj výkon 
úloh na úseku pozemných komunikácií a agendu Štátneho fon-
du rozvoja bývania. Od mája 2015 pracuje na oddelení výstavby 
architekt mesta, ktorého náplňou práce je vypracovávať zásady 
tvorby prostredia mesta, plniť úlohy mesta v oblasti architektú-
ry a urbanizmu, vypracovávať  podklady k zadávacím strategic-
kým dokumentom mesta, vyhotovenie návrhov záväzných sta-
novísk k investičnej činnosti v meste, spracovávať ideové návrhy 
a projekty súvisiace s rozvojom mesta.
Stavebný úrad
Mesto Banská Štiavnica v roku 2015 vydalo  
- 11 územných rozhodnutí
- 46 stavebných povolení
- 20 dodatočných povolení stavby
- 6 povolení na zmenu účelu užívania stavby
- 24 povolení na zmenu stavby pred jej dokončením 
- 42 kolaudačných rozhodnutí
- 6 povolení na odstránenie stavby
- 5 nariadení na údržbu stavieb a zabezpečovacích prác
- 2 povolenia na predĺženie platnosti rozhodnutí 
- 90 povolení na ohlásenie stavebných úprav a ohlásenie drobnej 
stavby 
- 13 povolení reklamných, informačných a propagačných zaria-
dení 
Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica s cieľom zabezpečenia 
ochrany pamiatok a stavieb na území PR alebo v jej ochrannom 
pásme v roku 2015 vykonal 2 kontroly štátneho stavebného do-
hľadu na objektoch vlastníkom NKP alebo stavieb v PR. 
Mesto Banská Štiavnica – prenesený výkon štátnej správy na 
úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany 
ovzdušia, odpadového hospodárstva a posudzovania vplyvov na 
životné prostredie:  
Počty vydaných povolení, stanovísk, poplatky za znečisťovanie 
ovzdušia, za všetky úseky za rok 2015:
- ochrana prírody a krajiny 47
- štátna vodná správa 13
- ochrana ovzdušia 46
- odpadové hospodárstvo 2
- kontroly štátnej vodnej správy 9
Oddelenie výstavby, ÚP a  ŽP a Stavebný úrad evidoval v  roku 
2015 spolu 799 podaní.
Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, vedúci 
oddelenia Ing. Rastislav Marko
počet pracovníkov: 10
Hlavné úlohy, ktoré zabezpečoval Mestský úrad – oddelenie kul-
túry, športu a mediálnej komunikácie v roku 2014:
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- Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí
- Prevádzka kina Akademik
- Prevádzka Mestskej knižnice 
- Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy Kul-
túrneho centra)
- Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu
- Tvorba a distribúcia Štiavnických novín
- Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia (vrá-

tane vysielania v mestskom rozhlase)
Oddelenie regionálneho rozvoja  a medzinárodných vzťahov, 
poverená vedením oddelenia Mgr. Henrieta Godová
počet pracovníkov: 4
Oddelenie v priebehu roka 2015 zabezpečovalo činnosti a úlo-
hy súvisiace s plynulým zabezpečovaním realizácie schválených 
projektov a prípravy nových projektových zámerov v rôznych 
oblastiach a zároveň ostatných úloh, ktoré mu vyplývajú z jeho 

činnosti. Súčasťou oddelenia je aj Informačné centrum Banská 
Štiavnica. 
Okrem realizácie schválených projektov a prípravy nových pro-
jektových zámerov prebiehala zo strany oddelenia komunikácia 
so zástupcami organizácií, ktoré sú zriadené Mestom Banská 
Štiavnica, prípadne majú v užívaní objekty mesta (Súkromná 
hotelová akadémia, Základná škola Jozefa Horáka, Materská 
škola Bratská, Materská škola 1. mája, Mestské kúpele, Zák-

Naďalej prebieha realizácia a monitoring  projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR 

Podaný v roku 2013. Schválený v roku 2014. Ukončuje sa Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov MPSVaR SR, OP ZaSI, Pr.os 2 V realizácii

Podaný v roku 2012. Schválený v roku 2012. Ukončuje sa Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica MŠVVaŠ SR, OP Vzdelávanie pr.os 2.1 V realizácii

Podaný v roku 2009. Schválený v roku 2010. Ukončený v roku 2012 Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla MŽP SR, OP ŽP, Pr.os 3.1 Monitoring

Podaný v roku 2009. Schválený v roku 2010. Ukončený v roku 2012 Riešenie stavu a kvality verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici MH SR, KaHr, Pr.os 2.2 Monitoring

Podaný v roku 2009. Schválený v roku 2010. Ukončuje sa Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica MŽP SR, OP ŽP , Pr.os 4.1 V realizácii

Podaný v roku 2010. Schválený v roku 2011. Ukončuje sa Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne MPaRV SR, ROP, Pr.os.3.2 V realizácii

Podaný v roku 2007. Schválený v roku 2008. Ukončený v roku 2011 ZŠ Banská Štiavnica J.Horáka MPaRV SR, ROP, Pr.os.1.1 Monitoring

Podaný v roku 2009. Schválený v roku 2010. Ukončený v roku 2012 ZŠ J.Kollára MPaRV SR, ROP, Pr.os.1.1 Monitoring

Podaný v roku 2015. Schválený v roku 2015. Realizuje sa Modernizácia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica MH SR, KaHr, Pr.os 2.2 V realizácii

V roku 2015 boli realizované projekty schválené v roku 2014

Názov projektu Zdroj

Informácie k podanému projektu

Spolufinan. Stav projektu/Dôvod neschválenia žiadostiDátum 
podania

Celkový 
rozpočet 
projektu

Požadovaná 
dotácia

Materská škola 1. mája 4, oprava a zateplenie plochých striech a 
zateplenie SO 101 - Materská škola

Environ. Fond 30.07.2014 250.599,0 200.000,0 50.599,04
schválené , vyplatené vyúčtované poskytnutá dotácia 
vo výške 200 000,0 € spolufinancovanie 50 599 ,04 €

Mesto Banská Štiavnica. Vladimír Protopoppov: Sergej Proto-
poppov. Život a dielo

MK SR 4/4.5.4. 05.11.2014 4.280,00 4.065,00 215,00
schválené , vyplatené vyúčtované, poskytnutá dotácia 
vo výške 2 800,0 € spolufinancovanie 214,00 €

Salamandrové dni 2015 MK SR 7/7.1. 12.11.2014 30.000,00 10.000,00 20.000,00 schválené , poskytnutá dotácia vo výške 9 000,0 €

Turci idú! MK SR 7/7.1. 12.11.2014 12.000,00 7.000,00 5.000,00 schválené , poskytnutá dotácia vo výške 2 000,0 €

Štiavnické kultúrne leto 2015 BBSK 24.11.2014 50.000,00 8.000,00 42.000,00 schválené , poskytnutá dotácia vo výške 4 500,0 €

3. vydanie publikácie Banskoštiavnický Salamander v SJ/AJ 
verzii

MK SR 7/7.4. 04.12.2014 5.500,00 5.225,00 275,00
schválené , vyplatené vyúčtované, poskytnutá dotácia 
vo výške 5 000,0 € spolufinancovanie 1 099,50 €

Dom meštiansky , Nám. sv. Trojice č. 3, Banská Štiavnica, č. 
ÚZPF: 2568/0 - Obnova objektu (Rubigall)

MK SR 1/1.2. 04.12.2014 149.960,00 142.460,00 7.500,00
schválené , vyplatené vyúčtované, poskytnutá dotácia 
vo výške 45 000,00 €, spolufinancovanie 7.498,00 €

Dom meštiansky, Sládkovičova ul. č. 1, Banská Štiavnica, č. 
ÚZPF: 2503/7 - Obnova objektu

MK SR 1/1.2. 05.12.2014 5.000,00 4.750,00 250,00
schválené , vyplatené vyúčtované, poskytnutá dotácia 
vo výške 3 100,00 €, spolufinancovanie 250,00 €

Dom meštiansky, Nám sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica, č. 
ÚZPF: 2551/0 - Obnova objektu (ZUŠ)

MK SR 1/1.2. 18.12.2014 123.800,00 117.610,00 6.190,00
schválené, poskytnutá dotácia vo výške 30 000,00 € 
spolufinancovanie 6.190,00 

Stav podaných projektov mesta v roku 2015

Názov projektu Zdroj

Informácie k podanému projektu

Sp
ol

ufi
na

n.

Stav projektu/Dôvod neschválenia žiadostiDátum 
podania

Celkový 
rozpočet 
projektu

Požadovaná 
dotácia

Modernizácia majetku mesta-nákup snežnej frézy MF SR 24.3.2015 17 033,64 13 500,00 3 533,64
schválený 13.7.2015 s výškou grantu 13 500 €. Spolufinancovanie 
3 533,64 €

Nové knihy do našej knižnice MK SR 16.4.2015 5 000,00 4 750,00 250,00 schválený MK-70/2015/2.5 25.3.2015 s výškou grantu 2 000,00 €

Obnova technického vybavenia knižnice MK SR 16.4.2015 6 458,00 5 842,00 308,00 schválený MK-64/2015/2.1 25.3.2015 s výškou grantu 5 842,00 €

Neseď doma a športuj ÚV SR 15.5.2015 61 538,42 50 000,00 11 629,34
schválený 950/2015 s výškou dotácie 40 000,00 €, spolufinancova-
nie 9 320,42 €

Salamandrové dni 2015 Nadácia SLSP 22 500,00 7 300,00 15 200,00 projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Odstránenie čiernych skládok v katastri Banská Štiavnica MŽP SR Envirofond C4 15.7.2015 30 985,00 29 435,00 1 550,00
schválený č. zmluvy 11231308U03 s výškou grantu 29 435,00 
spolufinancovanie 1 549,22

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica MH SR KaHr Prio.os 2.2 6.8.2015 640 301,46 608 286,39 32 015,07
schválený č. zmluvy: 466/2015/2050-1200, s výškou grantu 589 
623,68 €, spolufinancovanie 31 032,82 € + neoprávnené výdavky 
vo výške 19 644,96 €

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica MŽP SR Envirofond 26.10.2015 82 500,00 78 375,00 4 125,00
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené 

Banská Štiavnica- Jergyštôlňa-vodovod MŽP SR Envirofond 27.10.2015 426 495,98 405 171,18 213 324,80
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

Kino bez prekážok Nadácia SLSP 2 100,00 1 820,00 280,00 projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Materská škola 1.mája č.4 Banská Štiavnica (2.etapa –zateple-
nie SO 102,103,104)

MŽP SR Envirofond L2 5.10.2015 241 038,38 200 000,00 41 038,38
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

Banská Štiavnica zateplenie 3.základnej školy (zateplenie 
pavilónov B a F)

MŽP SR Envirofond L2 7.10.2015 265 365,09 200 000,00 65 365,09
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

Zníženie energetickej náročnosti objektu mestských kúpeľov 
(výmena plynových kotlov v plynovej kotolni)

MŽP SR Envirofond L2 7.10.2015 199 976,00 189 976,00 10 000,00
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

Kostol Hella J.K. ul.č.1, Banská Štiavnica č. ÚZPF: 2487/3-Ob-
nova ohradného múru

MK SR Obnov si svoj dom 10.11.2015 38 400,00 36 480,00 1 920,00
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

Radnica, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 
2484/0 Obnova Radnice

MK SR Obnov si svoj dom 10.11.2015 109 940,00 104 443,00 5 497,00
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

Dom meštiansky, Nám. sv.Trojice č. 3 Banská Štiavnica, č.ÚZPF 
2568/0-Obnova objektu

MK SR Obnov si svoj dom 10.11.2015 185 597,00 176 317,00 9 280,00
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

Štiavnické kultúrne leto 2016 Dotácia poslancov BBSK 6.11.2015 50 000,00 8 000,00 42 000,00
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

Cestný beh Trate mládeže Dotácia predsedu BBSK 18.11.2015 1 092,00 642,00 450,00
projekt je v procese hodnotenia, oficiálne stanovisko o schválení, 
resp. neschválení žiadosti nebolo doručené

LIDL detské ihriská Nadácia LIDL (súťaž) 29.12.2015 súťaž – verejné hlasovanie -prebieha
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ladná umelecká škola, Bytová správa), prípadne iných organi-
zácií, ktoré sa aktívne podieľajú na získavaní nenávratných fi-
nančných príspevkov z rôznych grantových schém a nástrojov. 
Zámerom je vzájomné informovanie sa o aktuálnych výzvach, 
pripravovaných projektoch a riešenie prípadných vzniknutých 
nejasností pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok. Zámerom je tiež nájsť prienikové body, v ktorých by sa dala 
uplatniť prípadná spolupráca s Mestom Banská Štiavnica tak, 
aby boli napĺňané potreby žiadateľov a mesta. Okrem uvedené-
ho zároveň prebieha nepravidelná komunikácia a spolupráca s 
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu k aktivitám týkajú-
cich sa rozvoja cestovného ruchu v štiavnickom regióne a  ko-
ordinácia podujatí cestovného ruchu organizovaných mestom 
a ostatnými organizátormi.
Súčasťou oddelenia je tiež spolupráca a kontakty so sieťou miest 
svetového dedičstva a s partnerskými mestami, komunikácia so 
zahraničím v rámci každoročnej súťaže Svetové dedičstvo oča-
mi detí, zabezpečovanie permanentnej cezhraničnej spolupráce 
s  partnerskými mestami a  organizovanie výmenných pobytov 
a  iných spoločných aktivít. Zároveň sú aktívne vyhľadávané 
zdroje na podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce a na vy-
tváranie partnerstiev na európskej a medzinárodnej úrovni.
Oddelenie zároveň berie na vedomie predajný čas v predajniach 
a reštauračných zariadeniach, berie na vedomie oznámenia k 
začatiu podnikateľskej činnosti, obchodnej činnosti fyzických a 
právnických osôb a spolupracuje so Živnostenským oddelením 
Obvodného úradu. Vydáva povolenie na predaj tovaru v meste, 
stanovuje podmienky pre stánkový, ambulantný a príležitostný 
predaj, zabezpečuje príležitostné a tradičné Salamandrové trhy 
v meste. Okrem uvedeného tiež pravidelne kontroluje dodr-
žiavanie predajných miest, povolení na predaj, sortiment pre-
dávaných tovarov, vedie evidenciu súkromných podnikateľov, 
živnostníkov, poskytujúcich služby na území mesta a vydáva 
záväzné stanoviská pre záber verejného priestranstva v prípade 
cirkusov, kolotočov, pojazdných predajní a pod..
Informačné centrum mesta Banská Štiavnica
počet pracovníkov: 2
V roku 2015 počas hlavnej turistickej sezóny, v mesiacoch jún, 
júl a  august, navštívilo Informačné centrum Banská Štiavni-
ca 23  166  návštevníkov. Najviac ľudí si prišlo pre informácie 
v mesiaci august, kedy priemerná návštevnosť bola 353 turistov 
za deň. Od začiatku roka do  31.08.2015 využilo služby Infor-
mačného centra 35 977 ľudí, čo je o 2 961 ľudí viac ako minulý 
rok. Celkový počet návštevníkov IC v roku 2015 bol 48 370, čo je 
o 3 958 viac ako v roku 2014. 
Až dve tretiny návštevníkov boli Slováci. V rámci zahraničných 
návštevníkov bolo najviac  návštevníkov z ČR. Počas letnej sezó-
ny boli za nimi približne rovnako zastúpení anglicky, nemecky a 
maďarsky hovoriaci návštevníci. 
Najväčší záujem bol v Informačnom centre, ktoré je miestom 
prvého kontaktu s  návštevníkom, o  bezplatné mapky centra 
mesta s vyznačenými zaujímavosťami a  mapy okolia s  hlavnými 
turistickými trasami. Veľký záujem bol aj o cyklotrasy. Banskú 
Štiavnicu navštívilo tak ako každý, aj tento rok veľa rodín s deť-
mi. Rodinám sa páčilo hlavne  tvorivé centrum Terra Permonia. 
Okrem prevádzok SBM bol veľký záujem aj o Banskoštiavnický 
drevený betlehem. Mnoho turistov si stále spomínalo na zrkad-
lový Labyrint, ktorý bol 2 roky jednou z najnavštevovanejších 
atrakcií. 
Záujem pútala aj banskoštiavnická kalvária, ktorá vizuálne do-
minuje celému okoliu. 
Tak ako minulý rok, aj v tomto roku sa návštevníci mesta kritic-
ky vyjadrovali ku kempu na Počúvadlianskom Jazere, ktorý bol 
v prevádzke v obmedzenom režime, ako verejné táborisko, ale 
týchto sťažností už bolo podstatne menej ako minulý rok. Z  po-
hľadu Informačného centra môžeme túto sezónu hodnotiť ako 
úspešnú, keď napr. počet návštevníkov v mesiaci august dosia-
hol číslo 10 959, čo je najvyššia mesačná návštevnosť v histórii 
existencie IC.  
Návštevníkom sa v  Banskej Štiavnici páčilo a  zvýšený záujem 
bolo badať aj o ubytovanie, čoho dôkazom bolo, že počas víken-
dov boli skoro všetky ubytovacie kapacity v meste úplne obsade-
né. To svedčí o tom, že pribúda ľudí, ktorí strávia v našom meste 
viac dní a nie na rozdiel od minulosti len  pár hodín.
Propagačný materiál v Informačnom centre, ktorý patrí Mestu 
Banská Štiavnica, tvoria v najväčšej miere materiály, ktoré turis-
ti dostávajú zdarma. 
Tržby tvorí hlavne predaj magnetiek, pohľadníc, drobných pub-
likácií, turistických  máp a  rôzneho propagačného tovaru a  su-
venírov /fľaše na bicykel, turistické známky, zapaľovače, tričká, 
čiapky a  pod./. Podstatne bola rozšírená ponuka magnetiek, 
o ktoré je stále veľký záujem.
Informačné centrum zabezpečilo predpredaj lístkov na rôzne 
kúltúrne podujatia a koncerty ako napr. Festival peknej hudby, 
Lúčnica, Banjo band Ivana Mládka alebo divadelné predstavenie 
4 na kanape. Služby predpredaja vo veľkej miere využívali tak 
domáci Štiavničania, ako aj návštevníci mesta. 
V roku 2015 poklesol záujem o sprievodcovské služby, na čom 
sa výrazne podpísalo okresnou prokuratúrou vynútené zrušenie 
VZN mesta o sprievodcovskej činnosti, čo umožňuje teraz spre-
vádzať komukoľvek a  nemusí pritom použiť služby mestských 
certifikovaných sprievodcov z  databázy IC. Keď v  roku 2014 
IC  evidovalo cca 100 objednávkok na sprevádzanie, tento rok 
to v sezóne bolo okolo 75 objednávok. Najviac sprevádzaní bolo 
v slovenskom jazyku, potom to bol anglický, maďarský a nemec-
ký jazyk. 
Návštevnosť v Informačnom centre tento rok v sezóne bola pri-

bližne na úrovni návštevnosti z minulého roka, ak odhliadneme 
od extrémne vysokého počtu návštevníkov v  mesiaci august. 
Tento bol spôsobený aj veľmi pekným počasím. Nosným mesia-
com návštevnosti je už niekoľko rokov august, čoho dôkazom je 
už spomínaná rekordná návštevnosť. Návštevnosť nášho mesta 
sa rozkladá v poslednej dobe rovnomernejšie aj na iné mesiace 
v roku, a nekoncentruje sa už len na obdobie hlavnej turistickej 
sezóny. Dá sa povedať, že po rapídnom zvýšení návštevnosti 
v rokoch 2012 a 2013 sa táto stabilizovala. Do Banskej Štiavnice 
prichádzajú ľudia z celého sveta. V porovnaní s minulým rokom 
stúpol počet návštevníkov v  každom mesiaci okrem mesiacov 
júl a február. Zo zahraničných návštevníkov boli najpočetnejšie 
zastúpení českí, nasledovali anglicky, nemecky a maďarsky ho-
voriaci návštevníci. Tento rok sme zaznamenali aj veľký nárast 
návštevníkov z Holandska, Belgicka, Francúzska a Izraela. Prvý-
krát sa začali v IC objavovať častejšie aj návštevníci zo susedné-
ho Rakúska.
Školský úrad
Počet zamestnancov: 1
Zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.
Odborne zabezpečoval úlohy a  činnosti v  oblasti školstva, vo 
veciach odborných činností a poradenstva výchovno-vzdeláva-
cieho procesu. 
Zamestnanec spĺňal kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifi-
kačné predpoklady v zmysle z.č.596/2003 Z.z. Zákona o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
Finančné prostriedky na mzdu a odvody  zamestnanca školské-
ho úradu, ako aj finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti 
úradu poskytoval mestu  štát v rámci preneseného výkonu štát-
nej správy.
Ekonomické činnosti vyplývajúce pre mesto z prenesených a ori-
ginálnych kompetencií  pre školy a školské zariadenia v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta, ako aj pre neštátne školské zaria-
denia zabezpečovali pracovníčky ekonomického oddelenia MsÚ 
Ing. Kamila Lievajová a Bc. Denisa Kubiňáková. 
Mestská polícia
Náčelník: Mgr. Vladimír Kratoš
8 inšpektorov MsPo
Mestská polícia Banská Štiavnica v  roku 2015 plnila úlohy 
v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii na území mes-
ta Banská Štiavnica a  v  jeho miestnych častiach Banky, Počú-
vadlianske Jazero, Štefultov, Sitnianska, čo tvorí jeho služobný 
obvod. Služobný obvod je vyznačený v mape územného obvodu 
a je rozdelený na 7 územných častí, ktoré sú pridelené konkrét-
nym policajtom. 
Mestská polícia Banská Štiavnica v  sledovanom období od 
1.1.2015 do 31.12.2015 preverila a  realizovala spolu 1 188 
oznámení od občanov, ktoré sú zaevidované v protokole udalos-
tí. Išlo hlavne o prípady porušenia občianskeho spolunažívania, 
porušenia verejného poriadku, nočného pokoja, čistoty v meste, 
úseku dopravy , poškodzovania majetku, životné prostredie, ne-
dovolené skládky a iné.
V sledovanom období bolo riešených 557 priestupkov, ktoré sú 
evidované v  denníku priestupkových spisov. 544 priestupkov 
bolo vybavených  uložením blokovej pokuty. Z toho v blokovom 
konaní na mieste bolo príslušníkmi MsPo uložených 514 pokút 
a 30 blokových pokút nezaplatených na mieste. Ďalej bolo rieše-
ných 940 priestupkov napomínaním.
V 3 prípadoch boli vypátrané osoby a v 4 prípadoch veci, po kto-
rých bolo vyhlásené pátranie. 
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vo-
zidla bol použitý v 131 prípadoch.
Počas roka bolo odchytených 44 túlavých psov, ktoré boli 
umiestnené do karanténnej stanice, ktorej prevádzkovateľom 
sú Technické služby, m. p., Banská Štiavnica.
Mestská polícia spolu s OO PZ v Banskej Štiavnici vykonala sú-
činnosť pri 81 prípadoch v rámci výkonu služby, týkajúcich sa: 
dopravných nehôd, regulovania premávky, preverovania rôz-
nych oznámení od občanov, pátraní po páchateľoch trestných 
činov, po odcudzených veciach a nezvestných osobách ako aj pri 
páchaní rôznych priestupkov (ruvačky, rušenie nočného pokoja 
a  pod.) Na základe dožiadania v  79 prípadoch vykonala regu-
lovanie cestnej premávky pri smútočných obradoch, nakoľko 
umiestnenie domu smútku je v tesnej blízkosti miestnej komu-
nikácie a bezpečnosť občanov si to vyžaduje.
Na požiadanie okresného súdu bolo doručených 16 a exekútor-
skému úradu bolo doručených 77 doporučených listových zásie-
lok. Ďalej MsPo vybavila 309 dožiadaní a správ pre iné subjekty. 
MsPo na základe dožiadania vykonala doručenie písomností 
v 55 prípadoch, pričom išlo hlavne o dožiadania Okresnej pro-
kuratúry, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Regio-
nálnej veterinárnej správy, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, 
Okresného úradu a iných.
V  rámci preventívnych aktivít vykonali príslušníci MsPo v  sú-
činnosti s príslušníkmi OO PZ 2 kontroly. Samostatne prísluš-
níci MsPo vykonali 49 kontrol v reštauračných a pohostinských 
zariadeniach, zameraných na predávanie a podávanie alkoholu 
maloletým a mladistvým osobám.
Na požiadanie NsP a RZP bola hliadka MsPo 10 krát privolaná 
k  zraneným osobám, k  osobám ktoré skonali neprirodzenou 
smrťou, k prevozu psychicky narušených osôb a na zabezpečenie 
ochrany zdravotníckeho personálu pri výkone ich zamestnania. 
V  15 prípadoch spolupracovala Mestská polícia s  Hasičským 
a záchranným zborom, s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny 
v 5 prípadoch, s Regionálnou správou ciest v 8 prípadoch, Želez-
ničnou políciou v 4 prípadoch a Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v 12 prípadoch. V rámci preventívno – výchovnej 
činnosti MsPo vykonala 5 prednášok pre žiakov materských 
a základných škôl, zameraných na bezpečnosť a plynulosť cest-
nej premávky. 1 prednáška bola vykonaná v Rómskom klube so 
zameraním na páchanie trestnej činnosti. Činnosť MsPo bola 
zameraná aj na kontrolu objektov škôl, verejného osvetlenia, 
čistenia komunikácií a chodníkov, neoprávneného záberu verej-
ného priestranstva, rozkopávok, vytvárania divokých skládok 
domových a stavebných odpadov, ako aj ich likvidáciu v meste 
Banská Štiavnica a  v  mestských častiach za pomoci a  využitia 
mestského kamerového systému.
V rámci tejto kontrolnej činnosti zistili členovia MsPo spolu 231 
závad. Boli to hlavne  závady na verejnom osvetlení, závady na 
miestnych komunikáciách, chodníkoch, kanalizácií, na úseku 
odpadového hospodárstva, zimnej údržby a podobne. Následne 
boli vykonané opatrenia na odstránenie týchto závad. 
Počas letnej turistickej sezóny boli vykonané príslušníkmi MsPo 
obchôdzkové služby aj v rekreačnej oblasti Počúvadlianske Jaze-
ro a Banky, ako aj pri vodných nádržiach Klinger, Malá a Veľká 
vodárenská nádrž, Belianske jazero a  Komorovské jazero, za 
účelom kontroly verejného poriadku a rušenia nočného pokoja.
Vo večerných hodinách bola vykonaná pravidelná obchôdzková 
služba na sídlisku Drieňová, Juh a Staré mesto, Povrazník, za-
meraná na kontrolu dodržiavania nočného pokoja.
Mestská polícia v  67 prípadoch zabezpečovala dodržiavanie 
verejného poriadku počas organizovania kultúrno – spoločen-
ských a športových podujatí konaných na území mesta Banská 
Štiavnica. Počas týchto podujatí nedošlo k vážnemu ohrozeniu 
života, zdravia a majetku občanov a ani k vážnemu narušeniu 
verejného poriadku.
V  rámci prevencie kriminality a  ochrany verejného poriadku 
v meste Banská Štiavnica má MsPo vybudovaný mestský kame-
rový systém. V roku 2015 došlo k rozšíreniu mestského kamero-
vého systému a v súčasnej dobe MsPo Banská Štiavnica využíva 
celkovo 21 bezpečnostných kamier. V roku 2013 bolo zriadené 
samostatné pracovisko Obsluha kamerového systému. Je to 
chránené pracovisko, kde sú zamestnané 4 osoby s  telesným 
postihnutím, ktoré fungovalo a plnilo svoje úlohy i v roku 2015.
Mestská polícia používa k výkonu služby terénne motorové vo-
zidlo zn. Škoda YETI a osobné motorové vozidlo zn. Š – Fabia 
Combi, ktoré sú označené v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii.

ČASŤ II.
MAJETOK MESTA A HOSPODÁRENIE  S MAJETKOM MESTA

Majetok Mesta Banská Štiavnica k 31. 12. 2015
Dlhodobý nehmotný majetok 
- drobný dlhodobý nehmotný majetok - 013,018,019 110 982,06 €
Dlhodobý hmotný majetok 
- budovy, stavby - 021 22 969 695,74 €
- stroje a zvláštne technické zariadenia- 022 2 916 421,65 €
- dopravné prostriedky- 023 1 210 858,71 €
- pozemky- 031 39 906 104,15 €
- umelecké diela- 032 184 785,79 €
- dlhodobý drobný hmotný majetok- 028 336 096,81 €
- ostatný dlhodobý hmotný majetok- 029 993,68 €
Nedokončené investície - 042 1 799 776,70 €
Vklady v obchodných spoločnostiach
061 03 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke Bytová správa, s.r.o. 6 639,00 €
061 05 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke Mestské lesy, s.r.o.  638,78 €
062 01 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s pod-
statným vplyvom Joergesov dom, a.s. 97 822,48 €
062 35 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s pod-
statným vplyvom 12 414,53 €
Nemocnica Banská Štiavnica, a.s.  
063 04 Realizovateľné cenné papiere a podiely v Stredosloven-
skej Vodárenskej spoločnosti; 2 079 372,00 €
61 158 akcií v menovitej hodnote á 34,00 €; podiel emisie 1,41 % 
Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou
Dlhodobý nehmotný majetok
- drobný dlhodobý nehmotný majeto 700, 72 €
Dlhodobý hmotný majetok
- budovy, stavby 5 275 308, 89 €
- stroje a zvláštne technické zariadenia 147 766,97 €
- pozemky  1 317,63 €
- umelecké diela 194,18 €
- dlhodobý drobný hmotný majetok 108 490,44 €
Spolu majetok v správe škôl: 5 533 778,83 €
Majetok v správe Technické služby, m.p. Banská Štiavnica
Dlhodobý hmotný majetok
- budovy, stavby 4 467 659,06 €
- stroje a zvláštne technické zariadenia 326 138,92 €
- dopravné prostriedky 873 768,32 €
- dlhodobý drobný hmotný majetok 42 692,30 €
- pozemky 115,75 €
Spolu majetok Technické služby, m.p. BŠ: 5 710 374,35 €
Majetok Mesta spolu: 82 882 755,26 €
Výnosy z majetku Mesta
- predaj budovy 178,86 €
- predaj pozemky 51 098,46 €
- predaj bytov 9 064,45 €
- príjem z prenájmov 337 275,49 €
- prebytočný majeto 540,10 €
Spolu výnosy z majetku Mesta: 398 157,36 €



10
Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica k 31.12.2015
Príjmy
Bežné príjmy, údaje v €
položka rozpočet skutočnosť 
100 Daňové príjmy 3 732 259 3 840 719
toho:
výnos dane pre územnú samosprávu 2 994 058 3 055 908
daň z nehnuteľností 402 365 425 765
domáce dane a poplatky 335 836 359 047
200 Nedaňové príjmy 561 745 587 137
z toho:
prenájom majetku 336 398 337 275
administratívne a iné poplatky 176 230 197 266
úroky 350 230
iné nedaňové príjmy 48 767 52 366
300 Granty a transfery 1 963 286 1 899 055
z toho:
sponzorské dary  1 689
dotácia na referendum 4 996 4 996
V SR – dotácia na vojnové hroby 502 502
Dotácia na odstránenie čiernych skládok 29 435 29 435
Dotácia na vzdelávanie seniorov 60 336 43 009
Dotácia na humanitárnu pomoc 500 500 
Dotácia z Audiovizuálneho fondu 300 300
Dotácie MK SR - kultúrne poukazy  613
 - Salamander 9 000 9 000 
 - Turci idú 2 000 2 000
 - Oprava Rubigall 45 000 45 000 
 - Oprava ZUŠ 30 000 26 156
 - Vydanie publikácií 7 800 2 784
 - Knižnica 7 842 7 842
Dotácia – Zavedenie systému
separovaného zberu 28 500 43 786
Dotácia na Rozvoj cestovného ruchu 179 433 169 284
Dotácia na podporu obyvateľstva
Lokality Šobov 87 638
Dotácia Inovácia vzdelávania 257 257
Dotácia pre CVČ od obcí 2 705 5 238
Dotácie z ÚPSVaR 253 000 268 239
Decentralizačné dotácie: 
 - Školy 1 152 063 1 175 593
 - Úrady 55 679 51 533
Dotácia BBSK – kultúrne leto 4 500 4 500
Dotácia projekt JOYNEET 1 800 1 800
Kapitálové príjmy
230 Predaj majetku 235 600 60 882
z toho:
predaj budov 60 000 179
predaj pozemkov 65 000 51 098
predaj bytov a nadbytočného majetk 10 600 9 604
300 Kapitálové granty a transfery 3 392 660 2 675 422
z toho:
Systém separovaného zberu 1 699 590 1 718 822
Dotácia na kúpu bytového domu 736 470
Dotácia MK SR – PD Belházyovský dom 3 100 3 100
Dotácia na zateplenie MŠ 1. mája 200 000 200 000
Dotácia na ihrisko Drieňová 40 000 40 000
Dotácia na úpravu verejných priestranstiev 700 000 700 000
Dotácia na nákup snežnej frézy 13 500 13 500
Finančné operácie príjmy
400 príjmy z transakcií s aktívami a pasívami 296 042 296 401
toho: 
splátky sociálnych pôžičiek 3 000 3 065
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov 220 442 220 737
predaj akcií 72 600 72 600
500 prijaté úvery 1 789 400 570 000
Príjmy škôl a školských zariadení
Základná škola Jozefa Horáka 32 424 36 140
Základná škola Jozefa Kollára 14 124 18 850
Materská škola Bratská 17 570 22 709
Materská škola 1. mája 16 590 15 372
Materská škola Mierová 3 944 3 247
Základná umelecká škola 33 706 34 468
Centrum voľného času 10 480 11 545
Príjmy za mesto spolu: 12 099 830 10 071 948

Výdavky
podprogram rozpočet skutočnosť 
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Manažment mesta 7 600 7 699
Plánovanie 12 700 3 200
Rozpočtová a dlhová politika 275 499 264 907 
Členstvo v samosprávnych organizáciách 7 845 6 105
Program 2: Propagácia a marketing
Propagácia a prezentácia mesta 91 713 89 529
Informačné centrum 28 344 28 521
Medzinárodná spolupráca 4 000 3 642
Kronika mesta 1 000 866
Program 3: Interné služby
Právne služby 11 200 4 005
Zasadnutia orgánov mesta 31 730 23 563
Správa nehnuteľného majetku 33 200 28 694
Prevádza a údržba budov v majetku mesta 24 770 14 629
Vzdelávanie zamestnancov mesta 4 650 3 975
Mestský informačný systém 29 475 29 351
Prevádzka úradu 148 344 129 211
Autodoprava MsÚ 25 617 17 145

Program 4: Služby občanom
Organizácia občianskych obradov 17 950 17 266
Matričné služby 27 316 27 220
Pošta Drieňová 330 314
Verejné toalety 13 190 12 839
Cintorínske a pohrebné služby 19 610 16 134
Médiá 50 842 43 829
Stavebný úrad 19 410 16 766
Zberňa šatstva 8 130 6 143
Menšie obecné služby 81 921 92 431
Autobusová preprava 22 183 18 903
Program 5: Bezpečnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť 185 112 178 002 
Civilná ochrana 330 320
Ochrana pred požiarmi 9 640 6 003
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu 230 356 227 684
Zber a triedenie separovaného odpadu 133 000 131 426
Vybudovanie a prevádzka zberného dvora 1 789 009 1 784 724
Program 7: Komunikácie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 781 308 567 597
Údržba miestnych komunikácií 178 841 169 506
Čistenie miestnych komunikácií 226 673 201 228
Dopravná infraštruktúra 33 000 32 412
Program 8: Vzdelávanie
Materské školy 850 946 876 176
Základné školy 1 136 212 1 192 450
Základná umelecká škola 287 221 284 390
Voľnočasové aktivity 153 520 168 928
Školské jedálne 119 454 108 851
Neštátne školské zariadenia 212 531 213 581
Školský grantový systém 107 454 62 087
Školský úrad 18 667 18 386
Program 9: Šport
Športové podujatia 10 113 10 327
Podpora športu grantovým spôsobom 18 000 18 000
Športová infraštruktúra 185 013 146 807
Program 10: Kultúra
Mestské kultúrne podujatia 77 193 78 566
Podpora kultúry grantovým spôsobom 5 000 5 000
Kultúrna infraštruktúra 101 237 92 950
Opravy a údržba kultúrnych pamiatok 99 373 96 395
Program 11: Prostredie pre život
Verejná zeleň 42 900 30 731
Detské ihriská 16 427 9 183
Verejné osvetlenie 772 660 741 965
Program 12: Sociálne služby
Sociálna pomoc občanom 11 500 9 763
Kluby dôchodcov 10 005 7 512
Opatrovateľská služba 87 820 88 796
Pochovávanie občanov 1 000 925
Osobitný príjemca sociálnych dávok 180 000 180 419
Sociálna pomoc žiakom 18 000 17 124
Rómsky klub 118 714 59 326
Program 13: Bývanie
Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 15 638 15 025
Bytová výstavba 2 040 258 83 630
Program 14: Administratíva 733 777 736 095
Výdavky za mesto spolu: 12 006 907 9 559 181

Technické služby, m. p., Banská Štiavnica 
riaditeľ: Peter Heiler
sídlo: E. M. Šoltésovej č. 1
Technické služby, mestský podnik v  Banskej Štiavnici bol v  r. 
1997 zriadený ako príspevková organizácia mesta za účelom 
zabezpečenia verejných služieb pre mesto Banská Štiavnica. Aj 
v  roku 2015 mestský podnik plnil svoju funkciu a  zabezpečo-
val verejnoprospešné služby pre mesto, občanov a okolité obce 
okresu. 
Poskytované služby boli zabezpečované cez činnosť troch stre-
dísk. Stredisko 1 – dopravno-mechanizačné - zabezpečovalo 
všetky dopravné služby, v  zmysle zvozových plánov zabezpe-
čovalo zvozy zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO) 
a  separovaného zberu, prevádzkovalo prekládku odpadu na 
odpad, ktorý nie je nebezpečný, od 01. 03. 2015 prevádzku no-
vého zberného dvora na Antolskej ulici 46 a cez toto stredisko 
sa zabezpečoval i úsek verejného osvetlenia. Stredisko 2 zabez-
pečovalo čistenie mesta, prevádzku sociálneho zariadenia v Bil-
le, prevádzku zberne šatstva a prevádzku parkovísk. Stredisko 
3 zabezpečovalo kompletnú ekonomiku podniku, hotovostný 
a bezhotovostný styk, personalistiku, mzdy, správu registra a re-
gistratúrneho strediska, prevádzku karanténnej stanice, správu  
a ochranu majetku, BOZP a PO, verejné obstarania, verejné sú-
ťaže a projekty pre získanie personálnych a finančných zdrojov.
Časť pracovných činností podniku  bola aj v  priebehu r. 2015  
zabezpečovaná aj na základe uzatvorených dohôd o  pracovnej 
činnosti, dohôd o vykonaní práce ako aj dodávateľsky. Išlo hlav-
ne o práce pri zabezpečovaní parkovacej služby, zimnej údržby,  
pri spracovaní miezd a pri opravách  mechanizmov.  
Na základe uzatvorených „Dohôd o  zabezpečení povinnej práce“ 
s Okresným súdom v Žiari nad Hronom si pri triediacich a po-
mocných prácach aj v  r. 2015 odpracovávali trest odňatia slo-
body 3 odsúdené osoby, z ktorých všetci ukončili odpracovanie 
trestu do polovice r. 2015. V rámci spolupráce s ÚPSVaR v Ban-
skej Štiavnici aj v r. 2015 si odpracovávali dávku v hmotnej nú-
dzi poberatelia tejto dávky. Ich počet sa v priebehu roka menil. 
Podieľali sa na rôznych pomocných prácach v areáli hospodár-

skeho dvora podniku, ako i  v  novom zberovom dvore. Podnik 
úzko spolupracoval s ÚPSVaR i pri tzv. dobrovoľníckej činnosti 
(dohoda podľa § 52A). Cez tento nástroj úradu práce boli uza-
tvorené celkom 4 dohody: od 1.9.2014 – od 28.2.2015 (počet  
UoZ - 1), od 1.5.2015 – 31.10.2015 (počet UoZ - 6), 1.10.2015 
– 31.3. 2016 (počet UoZ - 6) a od 1.11.105 – 30.04.2016 (počet 
UoZ 10). Ťažisko prác týchto UoZ spočívalo pri triedení odpadu 
a obsluhe nového zberného dvora a pri likvidácii  skládok. Cez 
nástroje ÚPSVaR (dohody podľa § 54) boli pre UoZ vytvorené 2 
pracovné miesta na dobu určitú, z toho pre 1 ženu pri obsluhe 
triediacej linky a 1 pracovné miesto v administratíve. Na zákla-
de dohody podľa § 54/2 bolo pre UoZ vytvorené celkom 6 pra-
covných miest na dobu určitú (obsluha zberného dvora, zvozy 
ZKO). Podľa dohody s  ÚPSVaR uzavretej na roky 2014/2015 
(§ 50j) v  priebehu r. 2015 uplynula dojednaná pracovná doba 
pre 8 zamestnancov, z toho: 2 THP pracovníčky, 3 pracovníčky 
na separácii odpadov, 1 robotníkovi nádvornej skupiny a 2 pra-
covníčkam obsluhy zberného dvora. S dvomi znevýhodnenými 
UoZ bol uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú na základe 
dohody s ÚPSVaR podľa §50 na roky 2014/2016. Podľa § 51 bola 
s  ÚPSVaR uzatvorená dohoda pre zabezpečenie absolventskej 
praxe pre 1 vysokoškolsky vzdelanú UoZ.
Časť pracovných výkonov podniku bola zabezpečené aj na zá- 
klade Dohôd o vykonaní práce a Dohôd o pracovnej činnosti pre 
zabezpečenie nárazových prác v novom zbernom dvore, výpo-
moc pri zvozoch, zváračských prácach a odborných prácach pri 
vianočnej výzdobe.
Celkový počet vlastných zamestnancov podniku k 1.1.2015 bol 
47 zamestnancov a ich počet sa v priebehu roka výrazne menil 
z dôvodu vytvárania nových pracovných miest hlavne pre UoZ 
cez nástroje ÚPSVaR. V priebehu roka nastúpilo do pracovného 
pomeru 18 zamestnancov. Pracovný pomer z dôvodu dojedna-
nia doby určitej ukončilo 16 zamestnancov, (z toho predčasne 1 
THP pracovníčka, ktorá nastúpila na MD), 2 zamestnanci odišli 
na vlastnú žiadosť - dohodami, 1 zamestnanec ukončil pracovný 
pomer dohodou zo zdravotných dôvodov a 2 kmeňoví zamest-
nanci odišli do starobného dôchodku. Celkom v priebehu roka 
odišlo 21 zamestnancov. Celkový počet zamestnancov v  hlav-
nom pracovnom pomere k  31.12.2015 bol 44 zamestnancov, 
z toho celoročne 1 zamestnanec na úväzok 0,6 (Zberňa šatstva).
Stredisko č. 1 – (dopravno-mechanizačné stredisko, opravy a 
údržba verejného osvetlenia, zvozy zmesového komunálneho 
odpadu (ďalej len ZKO), prekládka ostatného odpadu na An-
tolskej ulici 46, zberový dvor na Antolskej ulici 46, separovaný 
zber. Je integrované z výrobných úsekov v oblasti nakladania 
s odpadom: prekládka ostatného odpadu, zvoz ZKO a vytrie-
dených zložiek komunálneho odpadu, separácia vytriedených 
komodít (dotrieďovanie), zberový dvor, odpadové hospodárstvo 
organizácie, úsek zabezpečujúci dopravno-mechanizačné služ-
by pre zimnú údržbu miestnych komunikácií, čistenie mesta 
a zákazkové práce pre občanov a organizácie, najmä v letnom 
období, kde výkonovo vykrýva potreby stabilizácie pracovníkov. 
Ťažiskom práce strediska je činnosť v oblasti odpadového hos-
podárstva, ktorá bola rozpočtovaná v r. 2015 v celkovom objeme 
353 300 € a pozostávala z položiek rozpísaných v tabuľke. Na 
nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom bolo vyčle-
nených celkom 202 000 € (vrátane financií určených na nákup 
košov vo výške 2 000 €) a na separovaný zber bolo vyčlenených 
celkom 138 000 €.

Začiatkom roka 2015 bola uvedená do prevádzky sieť 34 muro-
vaných a uzamykateľných stojísk pre nádoby na triedený zber a 
zmesový odpad pre bytovky mesta Banská Štiavnica. 24 stojísk 
je vybudovaných na sídlisku Drieňová, 8 stojísk je v oblasti Kri-
žovatky a na Dolnej ulici a 2 stojiská sú na Mierovej ulici.
1. 3. 2015 bol otvorený nový zberný dvor mesta Banská Štiav-
nica na Antolskej ulici 46, ktorý obsahuje aj finálne dotrieďo-
vanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (najmä plasty 
a kovy s nápoj. kartónmi), lisovanie vytriedených zložiek, pre-
kládku ostatného odpadu, skladovacie priestory, mostovú váhu, 
priestor pre použiteľné veci a iné. Od otvorenia je už nový zber-
ný dvor v plnej prevádzke. Predošlý zberný dvor na Ulici E. M. 
Šoltésovej 1 bol zrušený a ostalo tu len sídlo a administratíva 
Technických služieb, m. p. a hospodársky dvor s opravou mecha-
nizmov a ostatnými činnosťami.
Zberný dvor je pre verejnosť otvorený v pracovné dni od 6:00 
do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.. Občania Banskej 
Štiavnice sem môžu bezplatne odovzdávať jednotlivé zložky ko-
munálnych odpadov. Drobný stavebný odpad je však spoplatne-
ný podľa hmotnosti od 1. 1. 2016. Pre právnické osoby je odber 
odpadov spoplatnený v zmysle aktuálneho cenníka. 
Nový zberný dvor a uzamykateľné stojiská boli vybudova-
né v rámci projektu „Zavedenie efektívneho systému separova-
ného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ (kód projektu: 
24140110118) spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európ-

Rozpočet odpadového hospodárstva v r. 2015

Položka Rozpočet

zber a likvidácia odpadu 200 000 €

separovaný zber 138 000 €

nákup košov 2 000 €

poistné za vozidlá hradené z projektov 
(separovaný zber)

13 300 €

Spolu – nakladanie s odpadmi 353 300 €
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skej únie. Žiadateľom a prijímateľom finančnej pomoci projektu 
bolo Mesto Banská Štiavnica. 
Produkciu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica a 
nakladanie s ním v rokoch 2005 - 2015 znázorňuje nasledovný 
graf: 

Hoci množstvá vytriedeného komunálneho odpadu majú stú-
pajúci trend od r. 2005, v medziročnom porovnaní došlo k 
miernemu poklesu. Zhodnotené množstvá za celé Združenie 
(BS + okolité obce) klesli z 729,148 t v r. 2014 na 701,067 t v 
r. 2015. Kým v r. 2014 sa v meste Banská Štiavnica zhodnotilo 
58,01 kg/obyv., v r. 2015 zhodnotené množstvá mierne klesli 
na 55,39 kg/obyv. Mesto Banská Štiavnica vyprodukovalo v r. 
2014 celkom 3 320,4 t zmesového komunálneho odpadu, čo je 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom 6,3 % nárast, na úroveň 
porovnateľnú s rokom 2012 (3 300,7 kg). Účinnosť triedeného 
zberu bola v r. 2015 na úrovni 14,2 %, čo znamená, že väčšina 
komunálneho odpadu (85,8 %) bola zneškodnená na skládke ko-
munálneho odpadu externým odberateľom.

V r. 2015 sa okrem uvedených odpadov vyzbieralo a odovzdalo 
na zhodnotenie aj 35,00 t starých vozidiel.
Poznámka: 
Spracované  s číslami:
- počet obyv. v BS 9 894 (stav k 31.12.2014)
- počet obyv. v okolitých obciach: 4 743 (bez obce Podhorie)
- počet obyv. spolu: 14 637
Zimná údržba a čistenie MK: aj v r. 2015 bola zabezpečovaná 
podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby (cez stre-
diská č.1 - dopravno-mechanizačné a stredisko č. 2 - čistenie 
mesta).  
Výkony podľa jednotlivých pracovných činností:
- Zimná údržba MK:  91.373,08 €

- Čistenie mesta (mechanické, ručné): 40.161,05 €
- Údržba MK:   22.474,93 €
- Opilovanie + štiepkovanie: 4.435,62 €
Verejné osvetlenie: práce na tomto úseku predstavovali najmä 
opravu a údržbu pouličného osvetlenia. Porúch bolo odstráne-

ných 497. Opakovali sa aj 
poruchy montážnej plošiny, 
čo v niektorých prípadoch 
komplikovalo práce na od-
straňovaní porúch. Preto 
sme v spolupráci s mestom 
opakovane hľadali riešenie 
a bol podaný projekt, ktorý 
v prípade úspešnosti zabez-
pečí inováciu tejto techniky. 
Mesto tiež úspešne dokon-
čilo projekt, ktorý rieši vý-
menu starých, energeticky 
náročných svietidiel. Reali-
zácia bude v roku 2016 a vy-
mení sa cca 700 ks svietidiel.
Stredisko č. 2 - (čistenie 
mesta, verejné WC, zberňa 
šatstva, prevádzka parko-
vísk): 
Čistenie mesta: Činnosť 
tohto strediska bola zame-
raná na čistenie verejných 
priestranstiev a komuni-
kácií. Pracovníci strediska 

zabezpečovali  drobné opravy a údržbu miestnych komunikácií, 
vysprávky ciest a chodníkov, nátery dopravných značení parko-
vísk, opravy a výmeny dopravného značenia, opravy kanalizač-
ných vpustov a rigolov. Pracovníci vykonávali v menšej miere 
aj práce v rámci podnikateľskej činnosti nad rámec služieb pre 
mesto. Na spomenutých prácach sa zúčastňovalo 7 kmeňových 
pracovníkov. V zimnom období sa pracovníci podieľali na údržbe 
schodov a chodníkov v nasledovných častiach mesta: Schody a 
schodiská: okolo radnice, pri Kostole sv. Kataríny, popri Trafi-
ka-Tipos po penzión na Dolnej ružovej ulici, oproti lekárni na 
hornú terasu, z Radničného námestia po Starý zámok, popri so-
che A. Kmeťa, z Akademickej ulice  po Dolnú ružovú ulicu, popri 
bývalej I. ZŠ (Ulica A. Gwerkovej – Göllnerovej), z Mládežníckej 

ulice po plaváreň, z Dolnej ulice po Zvonovú, z Ulice na Zigmund 
šachtu po Katovu, popri pomníku padlých do Katovej ulice, Na 
Zigmund šachtu (od domu p.Chladného), Drieňová: pátrovské 
schody, na Ulicu L. Svobodu - k potravinám Anton-Antol, Ulica 
MUDr. J. Straku – pred bytovkami po bazár, na Bratskej ulici 
schodište k nemocnici. Čistenie a zimnú údržbu vykonávalo 
sedem kmeňových pracovníkov. Chodníky: Radničné námestie, 
Nám. sv. Trojice, Ulica A. Kmeťa – horná terasa, od Ulice Ľ. Štúra 
po zastávku SAD umiestnenú pod Drieňovou (pre autobusy so 
smerom na Sv. Anton). Pri zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej 
údržby sa v roku 2015 podieľalo aj 45 pracovníkov MOS a 37 ak-
tivačných pracovníkov. Títo sa zúčastňovali nasledovných prác: 
čistenie a kosenie trávy cintorínov, orezávanie kríkov, kosenie 

verejnej zelene mesta, výsadba zelene mesta (Mierová ulica, v 
časti mesta Križovatka), jarné a jesenné ručné čistenie ulíc za-
metaním, zbieraním nečistôt do plastových vriec, kontajnerov, 
čistenie jarkov, kanalizačných vpustov, žľabov. Uvedené prá-
ce vykonávali vo všetkých lokalitách mesta aj v mestskej časti 
Banky. Počas zimnej sezóny vykonávali ručný posyp inertným 
materiálom, odstraňovanie snehu z chodníkov, ako i schodísk v 
častiach mesta: Drieňová, Pod Kalváriou, Križovatka, Povrazník 
a na Štefultove. Po zimnej údržbe likvidovali drobné skládky po-
sypového materiálu. 
Zberňa šatstva a prádla: Činnosť zberne bola zabezpečovaná 
jedným zamestnancom na čiastočný úväzok, pričom prevádz-
ková doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 
08:00 hod. do 16:00 hod.. Pre dosiahnutie vyrovnaného hospo-
dárenia bol príspevok z mestského rozpočtu v sume 5.000,- €.  
Ide o zber a výdaj šatstva a prádla, pričom vlastné čistenie je 
vykonávané dodávateľsky. Obyvateľom mesta prostredníctvom 
zberne šatstva a prádla boli poskytované služby: čistenie peria, 
čistenie vlnených a ovčích súprav, šitie paplónov, vankúšov a čis-
tenie odevov (zimných, letných).
Sociálne zariadenia: Stredisko zabezpečovalo celoročnú pre-
vádzku sociálneho zariadenia pri Bille (lokalita Križovatka). Po-
čas sezóny bolo (za odplatu) sociálne zariadenie Billa prevádzko-
vané aj pre zákazníkov OMEGA-B, spol. s r.o. Banská Štiavnica, 
čo aspoň čiastočne pozitívne ovplyvnilo zlé ekonomické ukazo-
vatele na tomto úseku. Prevádzková doba bola v pondelok – pia-
tok v mesiacoch máj – september od 10:00 hod. do 18:00 hod. a 
od októbra 2015 od 11:00 hod. do 16:00 hod. Počas osláv Sala-
mandra bola prevádzkové doba sociálneho zariadenia predĺžená 
do 22:00 hod. Počas letnej turistickej sezóny boli poskytnuté 
turistom a návštevníkom mesta mobilné WC a to nasledovne: 
pri jazere Klinger – l ks, Belianske jazero – 1 ks, pri Počúvadlian-
skom jazere – 2 ks, pri parkovisku Mládežníckej ulici – 1 ks, na 
parkovisku pod Novým zámkom – 1 ks, pri detskom ihrisku na 
sídlisku Drieňová – 1 ks. 
V r. 2015 boli počas osláv Salamandra na Dolnej ulici poskyt-
nuté návštevníkom mesta 2 ks mobilných WC, koncom letných 
mesiacov 1 ks na Červenej studni a počas sviatku Pamiatky zo-
snulých bolo zabezpečené ďalšie mobilné sociálne zariadenie pri 
cintorínoch.  
Prenájom plôch na reklamy: Stredisko v r. 2015 zabezpečovalo 
aj prenájom stĺpového verejného osvetlenia, o ktoré požiadali 
firmy, ktoré podnikajú na území mesta. V r. 2016 sa budú uza-
tvárať nové zmluvy na umiestňovanie reklám v zmysle platného 
VZN o podmienkach prenájmu.
Parkoviská: V zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o 
parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komu-
nikácií na území mesta Technické služby, mestský podnik v Ban-
skej Štiavnici začal od 01. 01. 2014 spravovať parkoviská mesta, 
zodpovedal za ich technický stav, za údržbu a obsluhu parkova-
cích miest. Zabezpečoval tlač a dotlač parkovacích lístkov (PL), 
celodenných parkovacích lístkov (CPL), permanentných parko-
vacích karát (PPK) a rezidentských parkovacích karát (RPK). 
Viedol hlavný sklad cenín a zásoboval predajcov. Vyúčtovanie 
tržieb pravidelne predkladal mestu.  
V zmysle citovaného VZN osobným motorovým vozidlám s prí-
vesom, caravanom a autobusom bolo parkovné určené len na 
vyhradených parkoviskách na Mládežníckej ulici, na parkovisku 
pri Banskom múzeu v prírode a na parkovisku pod Novým zám-
kom. Parkovanie na Mládežníckej ulici – záchytné parkovisko - 
bolo prevádzkované bezplatne. Parkoviská  pod Novým zámkom 
a pri Banskom múzeu v prírode boli v prevádzke od 1. 5. - 30. 
10. 2015. Spoplatnené parkoviská v celoročnej prevádzke: ulice: 
Dolná, Robotnícka, Námestie sv. Trojice, Radničné námestie, A. 
Kmeťa, A. Pécha, Akademická, Kammerhofská, A. Sládkoviča, J. 
Palárika, Š. Višňovského, Novozámocká, Strieborná.  
Prevádzková doba platených parkovísk bola zabezpečovaná 
parkovacou službou od pondelka do soboty v čase od 7:00 hod.  
– 17:00 hod. v režime vyberania poplatkov: zakúpením parkova-
cieho lístka od zmluvných predajcov, zakúpením permanentnej 
parkovacej karty (možnosť kúpy len v Klientskom centre MsÚ),  
zakúpením rezidentskej parkovacej karty, pokiaľ boli splnené 
podmienky v zmysle § 4 VZN č.6/2013 (možnosť zakúpenia len 
v Klientskom centre) a SMS parking systém 2200. Na prenájom  
parkovacieho miesta na „reservé“ vydával súhlasné, resp. zamie-
tavé stanovisko vlastník parkovísk (mesto) na základe posúde-
nia predložených žiadostí. Podľa požiadaviek mesta boli parko-
viská sprístupnené zdarma počas konania niektorých letných 
kultúrnych podujatí a pre občanov a návštevníkov mesta bolo 
sprístupnené parkovisko pod Novým zámkom aj počas konania 
pohrebných rozlúčok  ako aj počas sviatku Pamiatky zosnulých.
Tržby z parkovísk za rok 2015 odvedené mestu 23.659,30 €.  
Tržby z parkovísk boli príjmom do rozpočtu mesta.
Stredisko č. 3 - zabezpečuje kompletnú ekonomiku podniku, 
hotovostný a bezhotovostný styk, personalistiku, mzdy, sprá-
vu registra a registratúrneho strediska, sklad cenín (parkovacie 
lístky, stravné lístky), prevádzku karanténnej stanice, správu a 
ochranu majetku, BOZP a PO. Pracovné činnosti strediska boli  
zabezpečené dvomi THP pracovníkmi v kumulovaných funk-
ciách: ekonóm-účtovník, personálna agenda, pokladňa, regis-
tratúra a registratúrne stredisko, karanténna stanica, správa a 
ochrana majetku a jedným obslužným pracovníkom (ošetrova-
teľka karanténnej stanice). Časť pracovných činností strediska 
bola aj v r. 2015 zabezpečená externe (BOZP a PO, mzdy, verejné 
súťaže).Tiež stredisko č. 3 plnilo zmluvné vzťahy, bezhotovost-
né úhrady DF, spracovanie projektov pre ÚPSVaR, evidencia a 
koordinácia poberateľov dávky, UoZ dobrovoľníckej činnosti a 

Reálne zhodnotené a minimálne záväzné množstvá pre Recyklačný fond (RF) za rok 2015

Komodita

Vyzbierané a zhodnotené množstvo [t] Záväz. mn. [t] zmluva 
č. 0968/08/30 
a 1107/11/30

Banská 
Štiavnica

ostat.obce 
Združenia spolu

Batérie a akumulátory 0,675 0,675  

Odpadové oleje 0,563 0,563

Opotrebované pneumatiky 38,130 6,565 44,695  

VKM (nápojové kartóny) 14,303 5,417 19,720 14,000

Elektroodpad 31,874 5,935 37,809  

Plasty 62,715 45,374 108,089 75,000

Papier 163,076 11,654 174,730 155,000

Sklo 102,108 78,092 180,200 170,000

Kovové obaly 12,840 12,840 12,000

Ostatné kovy 0,000  

Textil 14,800 14,800

Žiarivky 0,076 0,076

Drevo 70,940 70,940  

Bioodpad (zelený) 35,930 35,930  

Spolu 548,030 153,037 701,067 426,000

Ukazovateľ – r. 2015 Banská Štiavnica ostatné obce 
združenia priemer

Množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu 55,4 kg/obyv. 32,3 kg/obyv. 47,9 kg/obyv.

Množstvo zneškodneného komunálneho odpadu (zmesový 
KO)

335,6 kg/obyv.
186,9 kg/

obyv.
287,4 kg/obyv.

Množstvo celkového komunálneho odpadu 391,0 kg/obyv.
219,2 kg/

obyv.
335,3 kg/obyv.

Účinnosť triedeného zberu 14,2 % 14,7 % 14,3 %
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odsúdených osôb, evidencia objednávok, zverejňovanie v zmysle 
zákona.
Karanténna stanica: Prevádzka karanténnej stanice bola za-
bezpečená jedným vlastným pracovníkom – ošetrovateľom - s 
dennou starostlivosťou o zvieratá počas celého roka (čistenie 
kotercov, dezinfekcia, kŕmenie cca 2 hod. denne) a jedným pra-
covníkom, zabezpečujúcim evidenciu, fotodokumentáciu, adop-
cie (cca 10 hodín za mesiac). Výkon veterinárnej starostlivosti aj 
naďalej zabezpečoval zmluvný lekár karanténnej stanice MVDr. 
Stanislav Ďurkan. Prevádzka karanténnej stanice sa riadila 
schváleným prevádzkovým poriadkom a platnou legislatívou. 
Kapacita provizórneho zariadenia karanténnej stanice je od r. 
2008  šesť  kotercov a nebola zvýšená. Z dôvodu značného opot-
rebovania drevených prístreškov boli psie koterce v počte 6 ks 
vymenené za nové (dodané v zmysle ZoD zo dňa 8. 12. 2015).
V roku 2015  bolo do karanténnej stanice umiestnených celkom 
20 nových psov. Päť psov ostalo v zariadení z roku 2014 a z nich 
sa v priebehu r. 2015 všetky adoptovali. Z celkového počtu psov 
nachádzajúcich sa v zariadení v priebehu r. 2015 bolo: vrátených 
pôvodným majiteľom 14 psov, 7 zvierat bolo daných na adop-
ciu, 1 psa prevzalo OZ Túlavá labka do náhradnej starostlivosti, 
1 ušiel pri čistení koterca, uhynutie, eutanázia: 2 zvieratá. K 
31.12.2015 zostali v zariadení: 3 spoločenské zvieratá.
Aj v priebehu roka 2015 sa na základe prijatých opatrení z kon-
troly Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad 
Hronom a v zmysle platnej legislatívy v karanténnej stanici 
zvieratá individuálne označovali (mikročipom). Prípisom RVaPS 
v Žiari nad Hronom zo dňa 31.08.2015 nám bolo oznámené, že 
táto povinnosť aj pre nás zanikla a identifikácia mikročipom sa 
môže uskutočňovať na báze dobrovoľnosti. V karanténnej sta-
nici bola RVaPS v Žiari nad Hronom vykonaná 1 kontrola (viď. 
časť kontrolná činnosť).

BOZP a PO: aj v roku bola 2015 zabezpečená dodávateľsky auto-
rizovaným bezpečnostným technikom, ktorý od r. 2015 v zmys-
le platnej legislatívy zabezpečuje aj pracovnú zdravotnú službu. 
Zabezpečovali sa plánované revízie a výmena hasiacich prístro-
jov a revízia podzemného hydrantu, revízia komínov, podľa po-
treby sa dopĺňali lekárničky prvej pomoci na všetkých pracovis-
kách stredísk, vykonávali sa kontroly zamerané na oblasť BOZP, 
PO, používanie OOP, dychové skúšky na alkohol, dodržiavanie  
liečebného režimu, o čom sa vyhotovovali písomné záznamy. V 
predpísaných lehotách boli vykonávané preškolenia zamestnan-
cov, podľa lehotníka boli dokupované osobné ochranné pomôc-
ky, novoprijatí zamestnanci boli zaškoľovaní ihneď po nástupe 
do zamestnania. I napriek dôrazu, ktorý kladieme na bezpeč-
nosť pri práci, sme v roku 2015 evidovali 2 pracovné úrazy.
Kontrolná činnosť: V zmysle plánu práce hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2015 bola v mesiacoch február-marec 2015 hlav-
ným kontrolórom mesta vykonaná následná finančná kontrola 
so zameraním na kontrolu používania OMV a ich spotreby PHM 
(kontrolované obdobie r. 2014)  a kontrolu nakladania s ma-
jetkom mesta - inventarizácia majetku k 31.12.2014. V zmysle  
zápisu o prerokovaní správy z kontroly boli prijaté opatrenia na 
odstránenie nedostatkov a ich príčin.
Dňa 27.01.2015 kontrolná skupina SAŽP, sekcia fondov EÚ v 
B. Bystrici vykonala kontrolu na mieste rekultivovanej skládky 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Kontrolou neboli 
zistené nedostatky.
Dňa 18.03.2015 bola kontrolnou skupinou vykonaná násled-
ná finančná kontrola na projekt „Zakúpenie techniky na zber a 
spracovanie bioodpadu“. Účelom kontroly bolo overenie súladu 
vykonaných prác s fakturovanými prácami na tomto projekte. 
Kontrola nezistila žiadne nedostatky.
Dňa 28.05.2015 bola ZP Dôvera, a.s. vykonaná kontrola zame-
raná na zistenie správnej výšky vymeriavacích základov, vyká-
zaného poistného odvádzanie preddavkov na poistné a zistenie 
správneho výpočtu ročného zúčtovania. Kontrolované obdobie 
od apríl 2010 – marec 2015. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Dňa 09.06.2015 bola vykonaná komplexná protipožiarna kon-
trola podľa zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Zis-
tené nedostatky boli uvedené v zápisnici z kontroly s termínmi 
na ich odstránenie.
V zápisnici z následnej protipožiarnej kontroly vykonanej dňa 
19.11.2015 sa konštatuje, že všetky nedostatky boli odstránené 
a neboli prijaté žiadne nové opatrenia. 
Dňa 22.06.2015 kontrolná skupina Recyklačného fondu Brati-
slava, sekcia plastov vykonala kontrolu dodržiavania zmluvných 
podmienok a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov na projekt „Zhodnocovanie odpadov v 
banskoštiavnickom regióne - 2 etapa“. Kontrola neprijala žiadne 

opatrenia, nakoľko boli dodržané všetky zmluvné záväzky.
Dňa 23.06.2015 bola OZ KOVO vykonaná následná kontrola 
plnenia vybraných úloh zamestnávateľa na úseku ochrany práce 
a BOZP. Kontrola konštatuje, že nedostatky z predchádzajúcej 
kontroly boli odstránené.
Dňa 03.08.2015 bola RVaPS v Žiari nad Hronom v karanténnej 
stanici vykonaná kontrola v zmysle platnej legislatívy a v súla-
de s vyhláškou MP č.123/2008 Z.z. o podrobnostiach a ochrane 
spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a 
útulky pre zvieratá. Kontrola konštatuje, že neboli zistené žiad-
ne porušenia a neboli prijaté žiadne opatrenia na odstránenie 
nedostatkov.
Dňa 05.11.2015 bola štátnym zdravotným dohľadom v Žiari 
nad Hronom vykonaná fyzická kontrola nového zberného dvora 
vo veci posúdenia ŠZD. 
Dňa 02.12.2015 bol kontrolnou skupinou OÚ v Banskej Štiav-
nici, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonaný štátny 
vodoochranný dozor orgánu štátnej vodnej správy na prešetre-
nie dodržiavania ochrany vôd a vodných stavieb v zmysle „vod-
ného zákona“. Kontrolné zistenia: vykonanou kontrolou nebolo 
v kontrolovanom subjekte v predmete kontroly zistené žiadne 
porušenie povinností.
V priebehu roka bolo ÚPSVaR vykonaných spolu 16 adminis-
tratívnych kontrol na dodržiavanie podmienok v dojednaných 
dohodách. Ani v jednom prípade nebolo zistené porušenie.
Vlastná kontrolná činnosť bola zameraná na oblasť BOZP a PO, 
ochranu a ostrahu objektov, dychové skúšky na alkohol, dodr-
žiavanie pracovnej disciplíny, dodržiavanie liečebného režimu a 
pravidelné kontroly hotovosti pokladne podniku. Z jednotlivých 
kontrol boli vyhotovované písomné záznamy. V jednom prípade 
sme zaznamenali hrubé porušenie pracovnej disciplíny a liečeb-
ného režimu a s pracovníčkou bol okamžite rozviazaný pracovný 
pomer. Ďalšie vlastné kontroly boli vykonávané podľa potreby a 
boli zamerané na kontrolu stavu VO, MK, dopravných značení 
v meste a na spravovaných parkoviskách, ako aj na dodržanie 
povolenej doby prenájmu na stĺpoch VO. 
Ekonomické ukazovatele podniku: Tržby od občanov, organizá-
cií a obcí okresu BŠ predstavujú za celú podnikateľskú činnosť r. 
2015 - 197.521,48 €, čo je oproti roku 2014 viac o 40.784,98 €. 
Ďalšie ekonomické ukazovatele o činnosti podniku budú rozpra-
cované a predložené v ročnom plnení rozpočtu.

Bytová správa s. r. o., Banská Štiavnica
Sídlo spoločnosti: Dolná ulica č. 2/A, 969 01 Banská Štiavnica 
Konateľ spoločnosti: RNDr. Pavel Bačík 
THP zamestnanci - 7, údržbári – 2, kuriči v trvalom pracovnom 
pomere – 13, kuriči na dobu určitú cez vykurovacie obdobie - 2
Prevádzka Kúpele - plaváreň: vedúca, dve upratovačky (časť 
mzdy jednej je hradená z prostriedkov UPSVaR), údržbár, plav-
čík a pokladníčka. 
Jediným spoločníkom spoločnosti Bytová správa s. r. o. je Mesto 
Banská Štiavnica. Spoločnosť má v prenájme od mesta tepelné 
hospodárstvo, nájomné bytové domy, administratívne budovy a 
budovu kúpeľov, plavárne. 
Hlavné predmety činnosti Bytovej správy, s. r. o.:
- výroba a rozvod tepla,
- správa bytového a nebytového fondu a poskytovanie služieb 
pri ich užívaní. Správu bytov, ktoré sú vo vlastníctvom občanov, 
spoločnosť vykonáva podľa zákona NR SR č.182/1993 Z. z. v 
platnom znení na základe zmlúv o výkone správy.
- poskytovanie údržbárskych prác pre vlastníkov bytov a verej-
nosť,
- kúpa a predaj tovaru (maloobchod a veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondí-
ciu v prevádzke Kúpele- plaváreň,
- prevádzkovanie športových zariadení v prevádzke Kúpele – 
plaváreň.
Bytová správa s. r. o. podniká na prenajatom majetku mesta v 
zmysle nájomnej zmluvy z 3. 1. 2005 a jej dodatkov. 
Sídlo spoločnosti: Ul. Dolná 2/A, 969 01 Banská Štiavnica. 
Zamestnanci: Konateľ spoločnosti: RNDr. Pavel Bačík. 
THP zamestnanci - 7, údržbári – 2, kuriči v trvalom pracovnom 
pomere – 13, kuriči na dobu určitú cez vykurovacie obdobie - 2
Prevádzka Kúpele - plaváreň: vedúca, dve upratovačky (časť 
mzdy jednej je hradená z prostriedkov UPSVaR), údržbár, plav-
čík a pokladníčka. 
Popis prenajatého a spravovaného majetku
Tepelné hospodárstvo v majetku mesta je v hodnote 1 146 
794,82 € k 31.12.2015 a v hodnote 66 787 77 € je v majetku 
spoločnosti Bytová správa s. r. o.. Tepelné hospodárstvo pozo-
stáva z 15 zdrojov tepla (kotolní) a tepelných rozvodov. Výrobu, 
rozvod, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody Bytová správa, s. 
r. o. vykonáva na základe povolenia č. 2006T 0254-5 Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví, pre byty a nebytové priestory, ktoré 
má v správe a pre priamych odberateľov tepla: SBD ZH, Základ-
ná škola Jozefa  Kollára, Materská škola Bratská, Domov Márie 
Ludvíka Svobodu 36.
Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre sídlisko Drie-
ňová je centrálne zabezpečovaná z kotolne K1 Drieňová, s in-
štalovaným výkonom 6,8 MW a K2 Drieňová, s inštalovaným 
výkonom 6,8 MW. Pre sídlisko Juh (Križovatka, Ulica dolná a 
Ulica 1. mája) z kotolní K1 Dolná, s inštalovaným výkonom 1 
MW, K2 Dolná s inštalovaným výkonom 1,25 MW a K3 Križo-
vatka s inštalovaným výkonom 1,98 MW. Pre  Mierovú ulicu je 
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečená z plynovej 
kotolne Mierová 13, s inštalovaným výkonom 0,48 MW. Kotol-

ňa Budovateľská 12 s inštalovaným výkonom 0,855 MW záso-
buje teplom bytové domy Budovateľská 14 a Budovateľská 13, 
predajňu Coop Jednoty a butiky. Pre ostatných odberateľov je 
výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečovaná 
z domových kotolní: na Ulici 1. mája 6-7, 8-9 a 10-11, každá s 
inštalovaným výkonom 0,12 MW, na Ulici Ladislava Exnára 3 
- inštalovaným výkonom 0,16 MW, na  Námestí sv. Trojice 7 s 
inštalovaným výkonom 0,15 MW,  na Budovateľskej 15 s inšta-
lovaným výkonom 0,12 MW. Kotolňa Dolná 2 s inštalovaným 
výkonom 0,08 MW zabezpečuje dodávku tepla pre administra-
tívnu budovu Bytovej správy. Všetky uvedené kotolne spaľujú 
zemný plyn naftový. Jediným zdrojom tepelného hospodárstva 
spaľujúcim pevné palivo,  je domová kotolňa Na Zigmund šachtu 
12, s inštalovaným výkonom 0,07 MW, ktorá vyrába a dodáva 
len teplo. Teplá voda je tu pripravovaná individuálne v bytoch. 
Bytová správa s. r. o., na základe mandátnej zmluvy s mestom 
zabezpečovala prevádzku kotolní v budovách Žemberovský 
dom, Rubigall, Kultúrne centrum a Belházyovský dom. 
Bytový a nebytový fond mesta
Bytový a nebytový fond mesta v hodnote 7 711 632,48 € k 
31.12.2015. 
Nájomné byty v bytových domoch vo vlastníctve mesta:
– Andreja Sládkoviča 11 - 12 bytov I. kategórie (po rekonštrukcii 
1998, elektrické vykurovanie)
– Budovateľská 15 - 26 bytov I. kategórie
– Andreja Kmeťa 5 - 5 bytov II. Kategórie a 2 byty III. kategórie 
(potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie)
– Akademická 1 - 1 byt II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, 
lokálne vykurovanie)
– Farská 1 - 4 byty II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne 
vykurovanie)
– Kammerhofská 9 - 10 bytov I. kategórie (po rekonštrukcii 
2004, lokálne plynové vykurovanie)
– Jozefa Horáka 20 - fínsky rodinný dom - 1 byt II. kategórie,
– Povrazník č. 15 a č. 17 - 2 byty II. kategórie (potrebná rekon-
štrukcia)
– Šobov 10 - 11 bytov III. kategórie (zničené)
– Šobov 9 - 11 bytov III. kategórie (čiastočne zničené)
– Šobov 8 - 9 bytov III. kategórie (čiastočne zničené)
– MUDr. Jána Straku č. 3 až č. 15 - 8 nájomných bytov I. ka-
tegórie
– Námestie sv. Trojice č. 15 - 10 bytov I. kategórie po rekon-
štrukcii v r. 1998 (lokálne plynové vykurovanie),
– Námestie sv. Trojice č. 7 - 3 nájomné byty I. kategórie (po re-
konštrukcii 1998, ústredné vykurovanie)
– Šobov 7 - 35 bytov, z toho 21 bytov I. kategórie malometráž-
nych a 14 bytov zníženého štandardu (čiastočne zničené, dom je 
po rekonštrukcii v máji 2003)
– MUDr. Jána Straku 20,21-32 bytov (od 1.12.2013)
– Budovateľská 14 – 48 bytov I. kategórie od 1.12.2014
– 9 nájomných bytov v bytových domoch 
Spolu je to 237 nájomných bytov vo vlastníctve mesta.
Nebytové priestory:
– Andreja Kmeťa 5 obchodný priestor (predajňa potravín),
– Kammerhofská ulica 9 - 2 obchodné priestory (predajňa PC) 
– Budovateľská ulica 15 - 2 nebytové priestory (fyzické osoby)
– Námestie sv. Trojice 15 – jeden nebytový priestor (Združenie 
historických miest).
– Dolná ulica 2, administratívna budova – kancelárske priestory 
využívali:
Pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum právnej pomoci, 
Opravovňa obuvi, kozmetika AVON, Bytová správa, s. r. o., dve 
prevádzky dámskeho krajčírstva, Banskoštiavnický – hodrušský 
banícky spolok, Zberňa prádla,  4 garážové boxy - v súčasnosti 
uvoľnené, 2 garážové boxy Bytová správa, s. r. o., (dodávkový 
automobil Berlingo, nákladný automobil AVIA).
Bytová správa s. r. o. zabezpečuje údržbu 1182 bytov podľa po-
žiadaviek vlastníkov, vykonáva správu 945 bytov vo vlastníctve 
občanov a 237 bytov vo vlastníctve Mesta.
Bytová správa s.r.o. prevádzkuje zariadenie Mestské kúpele – 
plaváreň. K dispozícii sú 2 bazény, veľký plavecký 25x12,5m s 
hĺbkou od 0,8m do 4m a relaxačný (pri saune) 6x4m. Hodinová 
kapacita plaveckého bazénu je 84 návštevníkov, relaxačného 8 
návštevníkov. Súčasťou je suchá a parná sauna s kapacitou 15 
návštevníkov za hodinu.
Stav spravovaného a prenajatého majetku
Udržiavanie prenajatého majetku mesta v prevádzkyschopnom 
stave, najmä objektov Andreja Kmeťa 5, Akademická 1, Farská 1, 
objektov v časti Povrazník a Šobov je technicky a finančne náročné. 
Stavebno-technický stav objektov je zlý, v nevyhovujúcom stave 
sú najmä strechy, krovy, komíny a vnútorná elektroinštalácia a 
vodoinštalácia. Platobná disciplína niektorých užívateľov bytov vo 
vlastníctve mesta je nízka, najmä u tých, ktorí sú v hmotnej núdzi a 
sú sociálne odkázaní. Za túto skupinu platí Bytová správa s. r. o. ná-
klady na vodné a stočné. Ich platby nepokrývajú nájomné a náklady 
na poskytnuté služby. Pohľadávky voči predpisu za dodané služby 
všetkých užívateľov bytov predstavujú k 31.12.2015 sumu 396 
738€, k 31.12.2014 sumu 390 318. Mesto je osobitným príjemcom 
sociálnych dávok, z ktorých časť odvádza Bytovej správe s.r.o.. V 
roku 2015 v sume priemerne mesačne 4600 €, v roku 2014 v sume 
4 900 €, v roku 2013 v sume 4 700 €. Opatrenia Bytovej správy 
proti neplatičom sú výpoveď z nájmu, dobrovoľné dražby bytov, 
obmedzenie dodávky vody  a TUV. Užívatelia bytov v bytových do-
moch Šobov 9, 10 a Šobov 7 devastujú najmä spoločné priestory. 
Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia Bytovej správe, 
s. r. o. k 31.12.2015 – 184 087 €, k 31.12.2014 sumu 182 979 €.
V roku 2015 sa pokračovalo v zabezpečovaní zateplenia bytových 

Náklady na prevádzku KS v €

Náklady na prácu 3 025,40 €

náklady na krmivo 919,27 €

náklady na veterinárnu službu, lieky 577,54 €

opravy /materiál, práca/ 248,19 €

nové drevené koterce 450,00 €

drobné nákupy /čistiace, kanc., vodítko/ 47,60 €

deratizácie 40,00 €

príjmy za adopcie a pobyt -409,20 €

spolu: 4 898,80 €
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domov, v správe spoločnosti vo vlastníctve občanov.
Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred 
všetkými ostatnými požiadavkami. Nevyhovujúci je stav kotolne 
v budove Rubigall (kotolňa vyžadujúca v čo najkratšom čase úpl-
nú rekonštrukciu) na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti obsluhy 
a osôb zdržiavajúcich sa v objekte sme namontovali pevný hlásič 
výskytu CO v priestore. Pre kotolňu Ladislava Exnára 3 sme za-
bezpečili novú zásobnú nádrž teplej vody. V kotolni K3 Križovatka 
sme namontovali obehové  čerpadlo, frekvenčne riadené, čím sme 
znížili hlučnosť potrubia v objekte Križovatka 15-16, predpokladá-
me aj úsporu elektrickej energie a vymenili sme zásobnú nádrž za 
vyvložkovanú plastom. V letných mesiacoch sme chemicky vyčistili 
kotol K3 v kotolni Mierová 13. V objekte v bytovom dome Ener-
getikov 9-11 sme po dohovore s vedením SBD Žiar nad Hronom 
vymenili mechanický objektový merač tepla za ultrazvukový. Na K1 
Drieňová sme zabezpečili overenie centrálneho merača teplej vody, 
vymenili sme spojovacie potrubie medzi expanznými nádobami, 
oceľové komíny sme v základovej časti vyčistili a natreli chemicky 
odolným náterom a začali sme s opravou fasády kotolne. Do konca 
roku 2015 sme ukončili reguláciu rozvodov teplej vody na sídlisku 
Drieňová, čo prispelo k skoršej a kvalitnejšej dodávke teplej vody aj 
v koncových bodoch rozvodov. V priebehu roka boli ako každý rok 
vykonávané pravidelné prehliadky a skúšky vyhradených technic-
kých zariadení ako aj bežné opravy vynútené ich prevádzkou.
Budova Kúpeľov - plavárne je po čiastočnej rekonštrukcii. Interiér a 
časť technológie je v zlom stave. Podľa finančných možností spoloč-
nosti sa technológia a interiér postupne rekonštruuje a modernizu-
je. V roku 2015 sa čiastočne  rekonštruovala kanalizácia a sociálne 
zariadenia. 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. 
Konateľ spoločnosti: Ing. Jaroslav Dudík
Sídlo: Ulica Šobov č. 1401/1, Banská Štiavnica 
V roku 2015 mala spoločnosť ML 10 stálych technicko-hospo-
dárskych zamestnancov. V rámci pestovných, ťažbových a ostat-
ných prác ML zamestnávali približne 45 osôb ako dodávateľov 
týchto prác.
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. hospodária na les-
ných pozemkoch v majetku mesta Banská Štiavnica, nachá-
dzajúcich sa v orografickom celku Štiavnické vrchy, ktorý je 
súčasťou Chránenej krajinnej oblasti rovnakého mena. Celková 
výmera obhospodarovaných pozemkov je 4435,88 ha, v ka-
tastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, Banská 
Hodruša a Štiavnické Bane. 
V roku 2015 zistili, v rámci prebiehajúcich Pozemkových úprav, 
že mestské pozemky sa nachádzajú i v katastrálnych územiach 
Repište a Bzenica. Ide však o minimálne výmery. Z toho mestské 
lesné pozemky majú výmeru 4194,27 ha, lesné pozemky nezná-
mych vlastníkov 209,58 ha a nelesné pozemky 32,03 ha.
Organizačne sú tieto lesy rozdelené v troch lesných hospodár-
skych celkoch (LHC) Banská Štiavnica, Žarnovica a Hliník. Zá-
roveň podľa vlastníckych a užívateľských vzťahov sú tieto lesy 
zaradené od 1. 1. 2008 do dvoch lesných celkov (LC):
Mestské lesy Banská Štiavnica – Hodruša  1916,65 ha
Mestské lesy Banská Štiavnica – Banky 2519,23 ha
Podľa kategórií lesov je rozdelenie nasledovné:
1. Lesy hospodárske 1593,85 ha
2. Lesy ochranné 1251,33 ha
3. Lesy osobitného určenia 1590,70 ha
Pozemky lesného pôdneho fondu:
porastová plocha 4353,12 ha
lesné cesty 30,09 ha
lesné sklady 4,93 ha
poz. so špec. zameraním 6,24 ha
produktovody 13,14 ha
neúrodné pozemky 8,14 ha
iné lesné pozemky 10,22 ha
spolu 4435,88 ha
V roku 2015 došlo k poslednej úprave lesov osobitného určenia. 
Bohužiaľ, vzhľadom na pretrvávajúci spor, ktorý proti mestu ve-
die obec Hodruša-Hámre sa nepodarila táto úprava v katastrál-
nom území Banská Hodruša, napriek tomu, že legislatívne dô-
vody na vyhlásenie týchto lesov tam sú.
V celkových výmerách obhospodarovaných pozemkov prišlo k 
zmenám v dôsledku pozemkových úprav, ktoré boli schválená 
v katastrálnych územiach Banky a Štiavnické Bane. V blízkej 
budúcnosti nastanú tieto zmeny aj v katastrálnych územiach 
Vyhne, Bzenica a Repište, v ktorých sa spracováva projekt nové-
ho rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav. V dôsledku tejto 
skutočnosti je potrebné medzi vlastníkom, t. j. Mestom a spo-
ločnosťou Mestské lesy uzavrieť upravenú nájomnú zmluvu po 
jednotlivých katastrálnych územiach. Zlepšenie činnosti spoloč-
nosti je možné očakávať aj v prípade doriešenia nezrovnalostí v 
kat. území Banská Hodruša.
Hlavnou činnosťou spoločnosti je obhospodarovanie lesného 
majetku mesta. Za jednotlivé činnosti boli výsledky nasledujúce: 
Pestovná činnosť
Pestovné činnosti boli v roku 2015 vykonávané dodávateľským 
spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe vypracovaných 
ročných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu.
1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 21,07 ha, z toho umelé 
zalesňovanie holín vzniknutých po ťažbe bolo vykonané na plo-
che 2,89 ha, opakované zalesnenia plôch, ktoré boli poškodené 
suchom, bolo vykonané na ploche 2,55 ha a prirodzené zmlade-
nie ťažbou odkrytých plôch bolo na ploche 15,63 ha.
2. Prečistky a výchovné zásahy v mladých lesných porastoch boli 
vykonané na ploche 59,91 ha.

3. Ochrana proti burine bola vykonaná na ploche 0,40 ha.
4. Prebierky boli vykonané na ploche 77,36 ha, z toho 74,86 ha 
v porastoch do 50 rokov.
Celkové náklady na zalesňovanie, ochranu a výchovu lesných 
porastov do 20 rokov predstavovali 26 585,45.
Spoločnosť v roku 2015 použila 22 020 ks výsadby schopných 
sadeníc z vlastnej produkcie, nebolo potrebné kupovať sadenice 
od iných producentov, na zalesňovanie v našich lesoch a predala 
2 000 ks sadeníc.
Ťažbová činnosť
Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2015 vykonávané tiež dodá-
vateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol stanovený vo výške 
19,6 tisíc m3 vzhľadom na ťažbové možnosti banskoštiavnic-
kých lesov. Skutočne bolo vyťažených len 15946 m3 dreva. V 
rámci spracovania náhodnej ťažby bolo vyťažených 1249 m3 
dreva, čo je 7,8% z celkovej ťažby. 
Situácia v ťažbe dreva sa oproti roku 2014 zlepšila. Pozadím celej 
tejto situácie je fakt, že kalamita vzniknutá na území Sloven-
ska pred rokom 2014 bola spracovaná a drevorubačské subjek-
ty vzhľadom na nedostatok pracovných možností boli ochotné 
prijať i prácu v zložitých terénnych podmienkach banskoštiav-
nických lesov.
Program starostlivosti o lesy spracovaný pre lesný majetok Mes-
ta na roky 2008 až 2017 predpisuje ťažbu na úrovni 141,3 tisíc 
m3 dreva. Od začiatku jeho platnosti za 8 rokov bola zrealizova-
ná ťažba vo výške 103,5 tisíc m3 čo je 73,25%.
V priebehu roku sa obchod s drevom vyvíjal podobne ako v 
predošlom roku. Situáciu možno hodnotiť ako stabilizovanú. 
Najslabšia situácia v obchode s drevom je pri bukovej piliarskej 
guľatine, ktorá predstavuje podstatnú časť z produkcie spoloč-
nosti, kde sa ceny len veľmi pozvoľna približujú k cenám spred 
krízy. 
Náklady na ťažbu dreva v roku 2015 predstavovali 112 004,61€. 
Náklady na dopravu dreva z lesa a k odberateľom predstavovali 
30 818,76€. Spoločnosť mohla vynaložiť na údržbu lesných ciest 
len 1598,44 € napriek tomu, že potreba ich opráv bola väčšia.

Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica
Joergesov dom, a. s., Nám. sv. Trojice č. 14, Banská Štiavni-
ca, IČO: 31 580 564
Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra dňa 17. 02. 
1993.
Predsedom predstavenstva je Ing. Silvia Ondrišová, podpred-
seda predstavenstva Ing. Filip Ondriš a od 21.10.2015 je člen 
predstavenstva Ing. Marián Zimmermann, ktorý zastupuje 
mesto Banská Štiavnica. Dozorná rada je v zložení predseda DR 
Ing. Ladislav Ondriš, a členovia sú Ing. Ján Čamaj a Alexander 
Johann Martin zo Švajčiarska .
Základné imanie spoločnosti je 345.216,78 €, počet akcií 10.400 
v menovitej hodnote 33,19392 €.
V priestoroch objektu na Nám. sv. Trojice č. 14 sa nachádza lu-
xusná KAVIAREŇ GAVALIER s vlastnou cukrárenskou výrobou, 
ktorá je súčasťou krásneho historického komplexu - Joergesov 
Dom.
Spoločnosť je členom Združenia podnikateľov Slovenska, čle-
nom Švajčiarsko- slovenskej obchodnej komory a tiež aktívnym 
členom Združenia turizmu Banská Štiavnica.
Prima banka Slovensko, a. s. , Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 
575 951 
Dňom 16. 12. 1992 bola do obchodného registra zapísaná Prvá 
komunálna banka, a. s., so sídlom Hodžova 11, Žilina. V máji 
2000 sa majoritným akcionárom PKB, a. s., stala nadnárod-
ná skupina Dexia. Jej vstup do štruktúry banky sa uskutočnil 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti Dexia Kommunalkredit 
Holding so sídlom vo Viedni a dňom 1. 10. 2003 bola do ob-
chodného registra zapísaná Dexia banka Slovensko, a. s., so síd-
lom Hodžova 11, Žilina. 31. marca 2011 sa novým majoritným 
vlastníkom Dexia banky Slovensko, a. s. stala spoločnosť Penta 
Investments, ktorá v súčasnosti vlastní 93,92% akcií. 

Dňom 1. 1. 2012 bola do obchodného registra zapísaná zmena 
obchodného mena na Prima banka Slovensko, a.s. 
Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2011 bolo 64 906 082 €. 
Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v menovitej 
hodnote 399 €, 100 200 v menovitej hodnote 67 € a 701 400 v 
menovitej hodnote 5 € a 14 705.882 v menovitej hodnote 1 €.
Mesto Banská Štiavnica malo  k 31. 12. 2014  121 ks akcií v me-
novitej hodnote 399 €. Dňom 18.3.2015 Mesto Banská Štiav-
nica svoje akcie predalo Prima banke Slovensko, a. s. za kúpnu 
cenu 72 600,- €. 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska 
cesta 5, Banská Bystrica, 
Založenie spoločnosti: Spoločnosť bola založená dňa 12. 08. 
2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obchodného zákonníka za-
kladateľskou listinou o založení spoločnosti spísanou formou 

Notárskej zápisnice N 653/2002 Nz 648/2002 zo dňa 12. 08. 
2002. Spoločnosť je právnym nástupcom, bez likvidácie zruše-
ného štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, 
štátny podnik Banská Bystrica, IČO: 0015678 v celom rozsahu.
Vznik spoločnosti: Spoločnosť vznikla dňom 01. 09. 2002 jej zá-
pisom do obchodného registra.
Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v obchod-
nom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, Od-
diel: Sa, Vložka číslo 705/S.
Identifikačné číslo (IČO): 36056006
Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevyda-
la žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií a 
ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov.
Základné imanie spoločnosti je 147 472 314,- €. Základné ima-
nie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodno-
te jednej akcie 34,- €. 
Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na 
meno.
Z celkového počtu 4 337 421 akcií vlastnia obce a mestá 100% 
akcií spoločnosti.
Regionálna nemocnica, n. o. – v likvidácii, Bratská 17, Ban-
ská Štiavnica, IČO: 37954954
Regionálnu nemocnicu, n. o., založilo Mesto Banská Štiavnica 
23. 8. 2005. Riaditeľom nemocnice bol od 30. 1. 2009 MUDr. 
Ivan Vojtáš. Členmi správnej rady sú: Ing. Marián Zimmermann 
– predseda, Ing. Juraj Čabák, Ing. Ondrej Michna, MUDr. Kata-
rína Višňovská.
Zdravotnú starostlivosť poskytovala do 31. 10. 2008. 
Od 16. 2. 2012 je Regionálna nemocnica, n. o. v likvidácii. Lik-
vidátorkou nemocnice je od 27. 12. 2012 Bernardína Peničková.  
Likvidácia spoločnosti do 31. 12. 2015 nebola ukončená z dôvo-
du trvania súdnych sporov.
Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., Bratská 17, Banská 
Štiavnica, IČO: 43 956 513
Spoločnosť bola založená 29. 2. 2008. Zakladateľmi spoločnosti 
sú: Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o., Sládkovičova 11, Žiar nad 
Hornom s podielom 66 % a Mesto Banská Štiavnica s podielom 
34%.
Spoločnosť Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o. zanikla dňom 
30.12.2014, v dôsledku zlúčenia a právnym nástupcom spoloč-
nosti sa odo dňa 31.12.2014 stal Svet zdravia, a. s., Digital Park 
II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. 
Od 1. 10. 2014 došlo k zmene v orgánoch spoločnosti takto:  
predstavenstvo: Ing. Ivan Mokrý – predseda predstavenstva, 
Mgr. Ján Janovčík a Ľubomír Barák – členovia predstavenstva. 
Členmi dozornej rady sú: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Marián 
Zimmermann, Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Základné imanie spoločnosti je 33 200 € počet akcií 100 kmeňo-
vé, listinné, na meno; menovitá hodnota jednej akcie je 332 €.
Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia Mestského za-
stupiteľstva č. 164/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a č. 21/2008 zo 
dňa 31. 1. 2008 vložilo do základného imania spoločnosti vecný 
vklad pozostávajúci z budovy nemocnice a prislúchajúcich po-
zemkov. 
Predmetom činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja – 
veľkoobchod, maloobchod, sprostredkovateľská činnosť v ob-
lasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 
prenájom hnuteľných vecí, reklamné a marketingové služby, 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než zá-
kladných služieb spojených s prenájmom, obstarávanie služieb 
spojených so správou bytového a nebytového fondu, vedenie 
účtovníctva, čistiace a upratovacie práce.

ČASŤ III. MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

Demografia obyvateľov
Počet obyvateľov k 1.1.2015 9 894
z toho: mužov 4 785
 žien 5 109

Počet obyvateľov k 31.12.2015 9 897     
z toho: mužov 4 791   
 žien 5 106   
V roku 2015 bol zaznamenaný mierny nárast  počtu obyvateľov  
oproti predchádzajúcim rokom.
Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2015 vybavilo:
34 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na Mesto Banská Štiav-
nica, celkom 50 občanom
130 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch
106 žiadostí o prešetrenie trvalých alebo prechodných pobytov 
občanov na 152 občanov
66 informácií o skúšobnej dobe odsúdených
41 žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie
45 rozhodnutí o určení, zrušení alebo zmene čísla stavieb
231 prípadov náhradných doručení zásielok pre bezdomovcov

Mesiac/
text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu

Zomrelí 4 10 14 7 9 11 7 6 9 7 10 5 99

Narodení 7 3 11 5 7 3 12 2 7 6 9 4 76

Odsťahovaní 22 17 8 5 9 16 11 6 9 6 13 10 132

Prisťahovaní 5 11 18 15 11 12 12 15 17 13 18 11 158

Počet 
obyvateľov

9 880 9 867 9 874 9 882 9 882 9 870 9 876 9 881 9 887 9 893 9 897 9897
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136 rybárskych lístkov 
Okrem toho boli vydané:
 - potvrdenia o spoločnej domácnosti k rodičovským prídavkom 
do zahraničia 
- potvrdenia o žití pre poberateľov dôchodkov zo zahraničia 
- potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla 
- potvrdenia o príbuzenskom vzťahu .
V roku 2015 sa plnili úlohy na technicko-organizačnej príprave 
Referenda o rodine, ktoré sa konalo 7.2.2015. 
Rôzne zmeny v evidencii obyvateľov /prihlásenie, odhlásenie, 
narodenie, úmrtie, presťahovanie/ ohlasovňa pobytov robí na 
dvoch programoch súčasne, pretože máme prístupové práva aj 
na Centrálnu ohlasovňu Slovenskej republiky.

Strany, hnutia, občianske združenia  
V roku 2015 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické 
strany a hnutia:
Okresné centrum KDH predseda Martin Kubala
Kresťansko-demokratický klub predseda Mgr. Monika Tisovčí-
ková 
Okresná rada SNS predseda Ing. Zorvan Peter, PhD.
Základná  organizácia KSS predseda Ján Petro
Okresná organizácia  SDKÚ-DS predseda Ing. Ľudovít Kaník
Okresná organizácia SMER-SD predseda Ing. Marián Zimmer-
mann
Miestna organizácia OĽANO-NOVA predseda Mgr. Michal Gubric

Štátna správa, verejná správa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica 
Riaditeľ: Ing. Štefan Šulek
Sídlo: Ulica A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Rok 2015 bol pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská 
Štiavnica (ďalej „úrad“) poznačený transformačným procesom 
realizovaným v rámci reformy verejnej správy ESO. Úrad sa po 
legislatívnej úprave s účinnosťou od 1. januára 2015 stal pred-
davkovou organizáciou zapojenou na rozpočet Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ústredie“), ktoré zostalo rozpoč-
tovou organizáciou štátu napojenou svojimi príjmami a výdav-
kami na rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. 
Transformácia ústredia a úradov do jednej inštitúcie s jedným 
IČO, a teda strata právnej subjektivity úradov sa bežných obča-
nov nedotkla. Na pozadí transformácie prebehlo zefektívnenie 
prierezových činností vykonávaných na úradoch a ich centrali-
zácia na ústredí. Tým sa vytvorili predpoklady pre personálne 
posilnenie a reformu činností na úseku sociálnych vecí a služieb 
zamestnanosti. Uvedenú inovatívnu zmenu široká verejnosť 
mala možnosť postrehnúť aj na našom úrade. Zriadila sa tzv. 
recepcia, ktorá slúži klientom pre bežné administratívne úkony 
ako napr. vydávanie potvrdení a poskytovanie základných infor-
mácií. V rámci nového „oddelenia služieb pre občana“ rieši sociál-
nu situáciu klienta komplexne jeden zamestnanec. Na jednom 
mieste vybaví klient všetko od štátnych sociálnych dávok cez po-
moc v hmotnej núdzi, zaevidovanie sa do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie a sprostredkovanie zamestnania ako aj informo-
vanie sa o možnosti poskytnutia príspevkov v rámci nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce. Všetky kroky reformy smerovali k 
napĺňaniu cieľa - dostupné, adresné a predovšetkým komplexné 
poskytovanie služieb klientom.
Legislatívne zmeny nezasiahli významnou mierou kompetencie 
úradu smerované voči občanom - klientom. V rámci svojej pô-
sobnosti úrad i naďalej vykonával štátnu správu v oblasti sociál-
nych vecí a služieb zamestnanosti a plnil úlohy podľa osobitných 
predpisov na úsekoch:
- štátnych sociálnych dávok,
- pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
- kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného po-
stihnutia,
- sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
- služieb zamestnanosti,
- zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom 
výkonu práce na území Slovenskej republiky a občanov Sloven-
skej republiky v zahraničí,
- prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo 
štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ alebo iných zdrojov.
Územný obvod úradu tvorili okresy Banská Štiavnica, Žiar nad 
Hronom a Žarnovica so zriadenými 5 pracoviskami v troch 
okresných mestách a v mestách Kremnica a Nová Baňa. 
K 31. 12. 2015 bol počet zamestnancov úradu vo fyzických 
osobách 168 osôb, z toho 152 žien. Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov prepočítaný za rok 2015 dosiahol 167,8 osôb. V 
priebehu hodnoteného obdobia bolo prijatých celkom 13 za-
mestnancov a štátnozamestnanecký pomer ukončilo celkom 14 
osôb. Priemerný vek zamestnancov za sledované obdobie bol 
42,8 rokov.
Výdavky úradu boli v roku 2015 stanovené rozpočtovými opat-
reniami vo výške 23 843 tis. €, pričom skutočnosť predstavovala 
23 842 tis. €. V porovnaní s rokom 2014 klesli výdavky o 503 
tis. €. Najvyššie výdavky boli vykazované v programe sociálna 
inklúzia, z ktorej boli financované: pomoc v hmotnej núdzi, ná-
hradné výživné, štátne sociálne dávky a kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Čerpanie na tieto 
dávky a príspevky bolo vo výške 18 438 tis. €, čo predstavovalo 
77 % z celkových výdavkov. Nástroje aktívnej politiky trhu práce 
zamerané na podporu uchádzačov o zamestnanie a zamestnáva-
teľské subjekty boli financované v celkovom objeme 2 776 tis. 
€, a to predstavovalo 12 % z celkových výdavkov. Na správu a 

prevádzku úradu boli čerpané vo výške 2 628 tis. € (11% z cel-
kových výdavkov). 
Príjmy úradu tvorili predovšetkým pohľadávky z neoprávnene 
poskytnutých alebo zadržaných finančných prostriedkov, z po-
kút za porušenie predpisov a tiež z prenájmu budov a priestorov. 
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov 
so zdravotným postihnutím bol taktiež príjmom úradu. V roku 
2015 boli príjmy rozpisom záväzných ukazovateľov a úpravami 
rozpočtových opatrení stanovené na sumu 137 tis. €, pričom 
skutočnosť predstavovala čiastku 138 tis. €. Príjmy úradu boli o 
17 tis. € vyššie ako v roku 2014. 
K 31. 12. 2015 bolo na úrade evidovaných celkom 1534 uchá-
dzačov o zamestnanie z okresu Banská Štiavnica, z toho bolo 
906 občanov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica. V 
meste bolo nezamestnaných viac žien (492) ako mužov (414). V 
porovnaní so stavom ku koncu roka 2014 bolo evidovaných o 45 
Štiavničanov menej. Miera nezamestnanosti v meste dosiahla 
úroveň 17,71% a bola nižšia o 1,01 percentuálneho bodu ako 
ku koncu roka 2014. 
V porovnaní s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti úradu 
bola nezamestnanosť v meste Banská Štiavnica na konci roka 
najvyššia. Nezamestnanosť v okresnom meste Žarnovica bola 
na úrovni 16,12%, v meste Nová Baňa 13,99%, v okresnom mes-
te Žiar nad Hronom dosiahla úroveň 11,55% a v meste Krem-
nica 10,10%.
Nezamestnanosť v okrese Banská Štiavnica vyjadrená evido-
vanou mierou nezamestnanosti bola na konci roka 2015 na 
úrovni 16,00%, čím sa okres zaradil na 18. miesto zo 79-tich 
okresov Slovenska usporiadaných od najvyššej nezamestnanos-
ti (1. miesto - okres Rimavská Sobota 27,42%). Pozícia nášho 
okresu sa oproti roku 2014 nezmenila. Pre porovnanie nižšiu 
nezamestnanosť zaznamenali v okrese Žarnovica (14,46%), tiež 
v okrese Žiar nad Hronom (10,86%) ako aj v rámci celého Slo-
venska (10,63%).
Celkový vývoj nezamestnanosti v okrese rovnako i v meste Ban-
ská Štiavnica mal počas roka 2015 tendenciu klesať. V priemere 
bolo v okrese mesačne evidovaných 1517 nezamestnaných, za-
tiaľ čo v roku 2014 ich bolo 1613 nezamestnaných. V meste Ban-
ská Štiavnica bolo mesačne v priemerne 895 nezamestnaných a 
v roku 2014 to bolo 933 nezamestnaných.
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého vzde-
lania v meste vykazovala prevahu nezamestnaných osôb zo 
stredných odborných škôl s maturitou (320 osôb; 35%) a potom 
nasledovali nezamestnaní vyučení (276 osôb; 30%). So základ-
ným vzdelaním bolo v evidencii 163 osôb (18%). V roku 2014 
mierne prevažovali v evidencii vyučení (34%) nad stredoškolák-
mi (33%). 
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku sa výrazne 
nemení v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Stále najväč-
ší podiel dosahovali mladí ľudia do 29 rokov (264 osôb; 29%). 
Nezanedbateľnou skupinou boli aj nezamestnaní nad 50 rokov 
(213 osôb; 24%). Obidve vekové kategórie boli považované za 
znevýhodnené skupiny na trhu práce a bola im venovaná zvý-
šená pozornosť pri poskytovaní príspevkov na novovytvorené 
pracovné miesta.
Podľa doby evidencie najväčšiu skupinu uchádzačov o zamest-
nanie tvorili v okresnom meste Banská Štiavnica evidovaní do 
6 mesiacov (311 osôb; 34%). V porovnaní s koncom roka 2014 
ich podiel vzrástol z 31% (295 osôb) na 34 %. Pri skupine evi-
dovaných viac ako 48 mesiacov podiel na celkovom počte evido-
vaných klesol oproti decembru 2014 z 19% (179 osôb) na 16% 
(149 osôb). 
Špeciálne sledovanou skupinou boli dlhodobo evidovaní neza-
mestnaní, teda s dobou evidencie nad 12 mesiacov. Ku koncu 
roka 2014 bolo v meste Banská Štiavnica takto dlho v evidencii 
52% nezamestnaných (491 osôb) a ku koncu decembra 2015 ich 
zastúpenie kleslo na 50% (450 osôb).
V meste Banská Štiavnica bolo ku koncu roka odkázaných na 
pomoc v hmotnej núdzi celkom 854 osôb vrátane so spolupo-
sudzovanými osobami v jednej domácnosti. Oproti decembru 
2014 to bol nárast o 131 osôb. 
Ku koncu roka Mesto Banská Štiavnica a 12 subjektov z tretieho 
sektora v spolupráci s úradom umožnili 117 poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi, aby si odpracovali 32 hod. mesačne v zmysle 
platnej legislatívy na menších obecných službách alebo vykoná-
vali dobrovoľnícke práce.
V rámci služieb zamestnanosti úrad poskytoval príspevky 
aktívnej politiky trhu práce v zmysle Zákona o službách za-
mestnanosti (ďalej „zákon“). V meste Banská Štiavnica boli v 
hodnotenom období podporení uchádzači o zamestnanie a za-
mestnávatelia v nasledovnom rozsahu:
- Samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49 zákona) s finančnou pod-
porou úradu začalo v meste celkom 27 osôb s celkovým dohod-
nutým príspevkom 121 tis. €.
- Vzdelávanie a prípravu pre trh práce absolvovalo celkom 47 
Štiavničanov.
- Na príspevok pre zamestnávateľa na podporu zamestnávania 
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50 zákona) bolo 
uzatvorených celkom 21 dohôd a 40 pracovných miest s dohod-
nutou sumou 266 tis. €.
- Na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51 zákona) bolo uza-
tvorených celkom 16 dohôd so zamestnávateľmi a dohodnutých 
bolo celkom 21 miest pre absolventa s výkonom praxe v meste a 
s dohodnutou sumou 16 tis. €.
- V rámci príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamest-
nanosti (§ 50j zákona) boli uzatvorené celkom 4 dohody a do-
hodnutých 8 miest s celkovou sumou 33 tis. €.

- Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k záko-
na) bol poskytnutý 1 zamestnávateľovi na udržanie 45 pracov-
ných miest s dohodnutou sumou 113 tis. €.
- Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom 
pravidelne platenom zamestnaní pre mladých ľudí do 29 rokov 
(§ 51a zákona) bol poskytnutý 17 zamestnávateľom na 18 pra-
covných miest  s dohodnutou sumou 83 tis. €.
- Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec 
(§ 52 zákona) bola realizovaná na základe 1 dohody s Mestom 
Banská Štiavnica a dohodnutých bolo celkom 50 miest pre uchá-
dzačov o zamestnanie a 2 miesta pre organizátorov s dohodnu-
tou sumou 22 tis. €.
- Na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a 
zákona) bolo uzatvorených celkom 26 dohôd so 69 miestami a 
dohodnutou sumou pre organizátora 28 tis. €. Dobrovoľníkovi 
sa mesačne poskytoval príspevok vo výške životného minima 
198,09 €.
- V rámci realizácie rôznych projektov (§ 54 zákona) zameraných 
na podporu zamestnanosti napr. vo verejnom sektore regiónu, 
mladých ľudí ako aj pri obnove kultúrneho dedičstva bolo uza-
tvorených celkom 35 dohôd na 107 pracovných miest s dohod-
nutou sumou 398 tis. €.
- V rámci podpory existujúcich pracovných miest pre občanov so 
zdravotným postihnutím bolo v meste podporených celkom 27 
zamestnávateľských subjektov alebo samostatne zárobkovo čin-
ných osôb formou príspevku na prevádzkové náklady chránenej 
dielne resp. chráneného pracoviska.
Pri spätnom ohliadnutí sa na rok 2015 možno konštatovať spo-
kojnosť nad zvládnutím počiatočných krokov reformy, priazni-
vým vývojom na regionálnom ako aj celoslovenskom trhu práce 
a rozvíjajúcimi sa možnosťami v oblasti príspevkov a projektov 
aktívnej politiky trhu práce. 
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici 
Štatutár (predseda): JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
Názov a sídlo: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 
Banská Štiavnica 
Počet zamestnancov: 69, z toho na HBÚ v Banskej Štiavnici 20 
Poslanie, postavenie a stručná charakteristika činnosti:
Podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky je nerastné bohatstvo 
vo vlastníctve Slovenskej republiky. Hlavný banský úrad (ďalej 
len „HBÚ“) a obvodné banské úrady SR (ďalej len „OBÚ SR“) vy-
konávajú hlavný dozor nad ochranou a racionálnym využívaním 
tohto nerastného bohatstva v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o 
ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 44/1988 Zb.“). Kompe-
tencie HBÚ a OBÚ SR sú upravené zákonom SNR č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“) a zá-
konom č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch 
a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 58/2014 Z. z.“), najmä pre oblasti ložiskového geologic-
kého prieskumu, otvárky, príprave a dobývaní ložísk nerastov, 
úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich 
dobývaním, sprístupňovaní banských a starých banských diel 
pre muzeálne účely, výrobe, používaní a uskladňovaní výbušnín, 
výbušných predmetov a munície, ako aj bezpečnosti prevádzky, 
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného pros-
tredia pri týchto činnostiach. 
HBÚ je národným orgánom štátnej banskej správy Slovenskej 
republiky, riadi činnosť OBÚ SR a rozhoduje o odvolaniach proti 
ich rozhodnutiam. Ako rozpočtová organizácia je začlenený do 
štruktúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. 
HBÚ a OBÚ SR vykonávali v roku 2015 činnosti, ktoré im vy-
plývajú z ustanovení a kompetencií  ustanovených zákonom č. 
44/1988 Zb., č. 51/1988 Zb.  a č. 58/2014 Z. z., rozpracované do 
plánu hlavných úloh na tento rok.  Úlohy pokrývali oblasť ochra-
ny ložísk nerastov, výroby, používania a skladovania výbušnín, 
výbušných predmetov a munície, platenia úhrad za vydobyté ne-
rasty a dobývacie priestory, bezpečnosti prevádzok a bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci v týchto prevádzkach pri banskej 
činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. HBÚ sa v 
priebehu roka 2015 podieľal na príprave legislatívneho znenia 
vykonávacích vyhlášok k zákonu č. 58/2014 Z. z., ako i novely 
zákona č. 51/1988 Zb. 
Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
HBÚ a OBÚ SR pri plnení úloh vyplývajúcich z kompetencií 
spolupracujú s ďalšími orgánmi štátnej a miestnej správy:
- pri riešení problematiky ložísk nerastných surovín, posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie s orgánmi životného 
prostredia (krajské a obvodné úrady životného prostredia a 
MŽP SR),
- pri vyšetrovaní príčin smrteľných pracovných úrazov a pra-
covných úrazov, pri ktorých došlo k ťažkej ujme na zdraví úzko 
spolupracuje s Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie 
a naftového priemyslu a v prípade podozrenia zo spáchania 
trestného činu aj s príslušnými zložkami Policajného zboru SR, 
- v oblasti uskladňovania a predaja pyrotechnických výrobkov 
so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Colným kriminálnym 
úradom či Hasičským a záchranným zborom, 
- so Slovenskou obchodnou inšpekciou spolupracuje HBÚ aj na 
úseku chemických látok a zástupca HBÚ je členom poradnej 
komisie vo vzťahu k uplatňovaniu nariadenia REACH na Slo-
vensku,
- v oblasti zvyšovania kvalifikácie banských inšpektorov s Práv-
nickou fakultou UPJŠ Košice,
- pri riešení problematiky technických problémov dobývania, 
smerovania baníctva a pri výučbe študentov v baníckych odbo-
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roch s Fakultou BERG, Technickej univerzity Košice, Ústavom 
Geotechniky SAV Košice, či Slovenským technickým múzeom 
Košice,
- pri riešení problematiky územného plánovania v súvislosti s 
využívaním nerastného bohatstva s obcami a vyššími územnými 
celkami,
- so Slovenskou plavebnou správou Bratislava najmä pri riešení 
otázok bezpečnosti pri používaní plávajúcich ťažobných zaria-
dení,
- s úradmi životného prostredia pri povoľovaniach banskej čin-
nosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
- vzhľadom k účinnosti zákona č. 136/2010 Z. z. o službách 
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
bola spolupráca s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronic-
ké služby v oblasti zabezpečovania funkčnosti tzv. jednotných 
kontaktných miest, ktoré boli alokované na obvodných úradoch.
V súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
HBÚ a OBÚ SR v úzkej súčinnosti so Slovenskou inšpekciou ži-
votného prostredia Slovenskej republiky sa aktívne zúčastňujú 
na vykonávaní koordinovaných kontrol na úseku prevencie zá-
važných priemyselných havárií v podnikoch, na ktoré sa vzťahu-
je tento zákon. V oblasti technickej normalizácie HBÚ, za úzkej 
spolupráce a podpory OBÚ SR, spolupracuje so Slovenským 
ústavom technickej normalizácie (SÚTN) pri preberaní tech-
nických noriem z európskych noriem podľa požiadaviek SÚTN. 
Najväčšie zastúpenie posudzovaných noriem majú normy z ob-
lasti elektrických inštalácií a zariadení a v uplynulom roku to 
boli aj STN z oblasti zdvíhacích zariadení.
Zástupca HBÚ je členom Koordinačného výboru pre BOZP a 
Kolégia podpredsedu vlády, ktoré sú poradnými orgánmi minis-
tra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť práce a ochrany 
práce.
S Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej re-
publiky sa rozvinula spolupráca pri zosúlaďovaní predpisov na 
úseku vyhradených technických zariadení medzi pôsobnosťou 
štátnej banskej správy a Národného inšpektorátu práce a prípra-
ve nových predpisov na zaistenie BOZP. 
Banské úrady spolupracujú aj s Národným inšpektorátom práce, 
ako aj jednotlivými krajskými inšpektorátmi práce.
Veľmi dobrá spolupráca je už tradične so Slovenskou banskou 
komorou, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenským zvä-
zom výrobcov kameniva, ako aj so Slovenskou spoločnosťou pre 
trhacie a vŕtacie práce v Banskej Bystrici pri výučbe v strelmaj-
strovských kurzoch (lektorská činnosť) a s ďalšími organizácia-
mi pri vykonávaní lektorskej a prednáškovej činnosti zameranej 
na odbornú prípravu odborne spôsobilých zamestnancov orga-
nizácií.
Medzinárodná spolupráca
Úspešne sa rozvíjajú vzťahy s orgánmi a zástupcami Českej a 
Poľskej štátnej banskej správy. Tieto vzťahy sa realizujú na zá-
klade vzájomných výmenných stretnutí, seminárov, konferencií 
a sympózií.
Zástupca HBÚ je zastupujúcim členom stálej pracovnej skupiny 
pre bezpečnosť práce v baniach v rámci Poradného výboru pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Európskej komisie. Stála 
pracovná skupina sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci v baniach. 
V októbri 2015 sa zástupcovia HBÚ zúčastnili XXI. stretnutia 
predsedov štátnych banských správ EÚ, ktoré sa konalo vo Fín-
sku v Helsinkách. Ústrednou témou rokovaní bola sociálna ak-
ceptácia banských činností v jednotlivých krajinách EÚ. 
Investície
HBÚ v roku 2015 realizoval poslednú etapu rekonštrukcie a re-
vitalizácie záhrady HBÚ. V roku 2016 plánuje dokončenie výsad-
by okrasnej zelene.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská 
Štiavnica 
sídlo: Radničné námestie č. 2, Banská Štiavnica 
generálny riaditeľ: Ing. Marián Supek 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 
Banská Štiavnica  (SVP, š. p.), ktorý vznikol 1. júla 1997 delimi-
táciou štyroch dovtedajších štátnych podnikov povodí ako stra-
tegický štátny podnik s celoslovenskou pôsobnosťou na uspoko-
jovanie záujmov štátu pri starostlivosti o jeho vodohospodársky 
majetok je z hľadiska svojej veľkosti i začlenenia v slovenskej 
ekonomickej sfére najvýznamnejším štátnym podnikom na-
chádzajúcim sa v Banskej Štiavnici. Do celkového rozvoja mesta 
zasahuje dvoma spôsobmi: umiestnením samotného podniko-
vého riaditeľstva v Banskej Štiavnici, a súčasne prostredníctvom 
svojej Správy povodia stredného Hrona so sídlom vo Zvolene 
spravuje historické vodné nádrže (tajchy) zapísané do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO, ako aj vodné toky Štiavnica, Ja-
senica, Beliansky potok a časti ich prítokov. 
S ohľadom na rozsah povinností vlastníka vodnej stavby vyme-
dzených v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov (vodný zákon) a v zákone č. 7/2010 Z. 
z. o ochrane pred povodňami SVP, š. p. začal v roku 2014 proces 
delimitáciu vodných stavieb VS Červená studňa a VS Komorov-
ské nádrže, ktoré sa nachádzali v správe Mesta Banská Štiavnica.
VS Červená studňa:
VS Červená studňa ako jedna z mála vodných stavieb neprešla 
v procese delimitácie od bývalého správcu - Rudné Bane, š. p. 
Banská Bystrica do správy SVP, š. p.. Proces prevzatia do správ-
covstva od vlastníka vodnej stavby (Mesta Banská Štiavnica) s 
technicky nevyhovujúcim stavom vodnej stavby, ktorý predsta-

voval len torzo pôvodného diela nastal v roku 2014.
Kúpna zmluva na pozemky pod vodnou stavbou bola medzi SVP, 
š. p. a Mestom Banská Štiavnica uzatvorená dňa 13. 10. 2014. 
Rozpočet stavby „Banská Štiavnica – revitalizácia VN Červená 
studňa“ bol SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia stred-
ného Hrona vyčíslený v hodnote 26 291,84 €. 
Výkon vo vlastnej réžii z roku 2014 bol v sume 3 516,46 € a v 
roku 2015 v sume 13 863,39 €. Okrem výrubu drevín a znižo-
vania hladiny vo vodnej nádrži bolo predmetom rekonštrukcie 
vodnej stavby odstránenie nánosov, úprava terénu (460 m2), 
demontáž, výroba a montáž nového manipulačného objektu 
na korune hrádze (mnícha), výroba vtokového objektu na dne 
nádrže, výroba ovládania dnových výpustov, oprava nosnej 
konštrukcie ovládania. Ostáva zrealizovať geofyzikálne (odpo-
rové) merania homogenity hrádze a videomonitoring dnového 
potrubia. 
V roku 2015 v súčinnosti s Mestom Banská Štiavnica naďalej 
prebiehalo majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností v rozsa-
hu pozemkov (pod hrádzovým telesom, pozemky tvoriace zdrž 
vodnej stavby a manipulačný pás pod vodnou stavbou), na kto-
rých je vodná stavba vybudovaná. Dôvodom je možnosť realizá-
cie nevyhnutných opatrení, smerujúcich k zabezpečeniu riadnej 
a bezpečnej prevádzky vodnej stavby.
Tohto času je návrh na uzatvorenie zmluvného vzťahu predlo-
žený zakladateľovi SVP, š. p., ktorý podlieha predchádzajúcemu 
súhlasu ministra životného prostredia SR. Uvedený proces od-
súhlasenia k dnešnému dňu stále prebieha. 
VS Komorovské nádrže
V rámci majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v súvislosti 
s rekonštrukciou vodnej stavby Červená studňa bol predmetom 
Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi SVP, š. p. a Mestom Banská 
Štiavnica zo dňa 13. 10. 2014 aj odpredaj pozemkov pod vodnou 
stavbou Komorovské nádrže.
Okolie nádrže a samotná hrádza boli v čase vysporiadania znač-
ne zanesené sedimentami a zarastené drevinami. Horná nádrž 
bola neprístupná. Z bezpečnostného hľadiska bolo potrebné na 
vodnej stavbe Komorovské nádrže odstránenie náletových dre-
vín z okolia nádrží a hrádzového telesa. V rámci plánu opráv a 
údržby sa naďalej uvažuje s odstránením nánosov z hornej nádr-
že a rekonštrukciou bezpečnostného priepadu. Rozpočet stavby 
bol SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia stredného 
Hrona vyčíslený v hodnote 16 213,- €. 
Keďže SVP, š. p. nedisponoval poznatkami o technickom riešení 
a situatívnych umiestnenich objektov uvedenej vodnej stavby 
(napr. bezpečnostného priepadu), v roku 2015 bolo potrebné na 
základe geodetického zamerania a všeobecného identifikovania 
objektov vykonaného pracovníkmi SVP, š. p. identifikovanie po-
zemkov, na ktorých sa predmetná vodná stavba nachádza. Na 
zabezpečenie riadnej a bezpečnej prevádzky SVP, š .p. sa v roku 
2015 vyšpecifikovali pozemky, na ktorých sa nachádza dnový 
výpust, bezpečnostný priepad a ostatné objekty a manipulačný 
pás okolo vodnej stavby. 
Obdobne ako v prípade VS Červenej studne, v roku 2015 SVP, 
š. p. v súčinnosti s Mestom Banská Štiavnica majetkoprávne 
vysporiadaval nehnuteľnosti v rozsahu pozemkov, na ktorých 
je vodná stavba vybudovaná. Návrh na uzatvorenie zmluvného 
vzťahu  bol predložený zakladateľovi SVP, š. p., ktorý podlieha 
predchádzajúcemu súhlasu ministra životného prostredia SR. 
Uvedený proces odsúhlasenia  k dnešnému dňu stále prebieha.
V duchu princípov obnovy technických pamiatok zo Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO a potreby dať týmto pamiatkam 
priestor na ich trvalo udržateľné využívanie športových aktivít, 
rekreáciu a rybolov nielen pre obyvateľov mesta Banská Štiavni-
ca a okolitých obcí, ale aj pre turistov zo Slovenska a zo zahra-
ničia, SVP, š. p. v roku 2015 realizoval protiabrázne opatrenia 
na VS Kolpašská, so zabezpečením bezpečného vstupu do vody 
a zlepšenia plážových podmienok pre malé deti. Požiadavka 
vyplynula zo stretnutia predstaviteľov Obce Banský Studenec 
s dotknutými občanmi a stanovenými podmienkami štátneho 
zdravotného dozoru na prevádzku, vybavenie prevádzkových 
plôch a priestorov vodnej nádrže. Štrková pláž je využívaná ako 
pláž pre mamičky s malými deťmi. Je na objekte vodnej stavby 
na najslnečnejšom mieste a z technicko-prevádzkového hľadis-
ka spĺňa podmienky správcu vodnej stavby. Zaradením štrko-
vej pláže do predmetnej vodnej stavby budú uspokojení nielen 
miestni občania, ale aj veľká časť rekreačného cestovného ruchu, 
čím sa významne podporí faktor ekonomického a sociálneho 
rozvoja regiónu. 
Celkové náklady SVP, š. p. vynaložené na realizáciu vykonaných 
opatrení v roku 2015 predstavovali sumu 60 261,- €.
Okresný úrad Banská Štiavnica
Sídlo: Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica 
Prednosta úradu: Ing. Štefan Filip  
Na Okresnom úrade Banská Štiavnica v roku 2015 pracovalo 21 
zamestnancov, z toho 21 zaradených do stálej štátnej služby 
Okresný úrad Banská Štiavnica sa člení na:
a) organizačný odbor,
b) odbor krízového riadenia,
c) odbor starostlivosti o životné prostredie,
d) katastrálny odbor, ktorý sa člení na
1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,
2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.
Organizačný odbor
Vedúca odboru: Ingrid Malatincová 
Počet zamestnancov: 1
Organizačný odbor je zameraný na organizovanie vnútorných 
potrieb úradu a zabezpečovanie väzieb v rámci štruktúry výko-

nu štátnej správy:
- prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných infor-
mácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bolo prijatých 9 žia-
dostí o poskytnutie informácií,
- prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažnos-
tí, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia 
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú 
správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej repub-
liky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona 
č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). 
Za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bola na Okresnom 
úrade Banská Štiavnica podaná jedna sťažnosť podľa zákona č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
- prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petí-
cií, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia 
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
Za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bola na Okresnom 
úrade Banská Štiavnica podaná jedna petícia. 
Organizačný odbor má 1 zamestnanca.
V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAH-
LIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahájil Okresný úrad Banská 
Štiavnica (ďalej OU) od 4. 11. 2015  poskytovanie služieb pre 
občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch klientskeho 
centra v budove OU skúšobnú prevádzku.
Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostup-
nosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a opti-
malizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednoduše-
nie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a 
priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy 
na jednom mieste.
Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:
Pracovisko č. 1 - odbor starostlivosti o životné prostredie:
- Štátna správa ochrany prírody a krajiny - súhlasy na činnosti 
v prírode a krajine
- Štátna správa rybárstva - menovanie a odvolávanie členov ry-
bárskej stráže a rybárskych hospodárov
- Štátna správa v odpadovom hospodárstve - udeľovanie súhlasu 
na zber, zneškodňovanie, prepravu a zhodnocovanie odpadov, 
zber a spracovanie starých vozidiel, 
- Štátna správa ochrany ovzdušia - súhlasy na umiestnenie, 
povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia 
vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie 
- Štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a ka-
nalizácií - povoľovanie vodných stavieb, ich zmien a rozhodnutí 
na ich užívanie 
- Štátna správa ochrany pred povodňami
- Štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie - po-
sudzovanie navrhovaných činnosti a strategických dokumentov
- Štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
- Štátna správa prevencie a náprav environmentálnych škôd
Pracovisko č. 1 – supervízor
-Poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o 
telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
- osvedčovanie listín a overovanie podpisov
- elektronický kontraktačný systém
Pracovisko č. 2 odbor živnostenského podnikania:
- Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o 
živnostenskom oprávnení
- Podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného 
ako živnostenského zákona 
- Výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný) 
- Prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie 
o zriadení/zrušení prevádzkarne
- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom regis-
tri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom 
oprávnení
- Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie 
o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, ozná-
menie o ukončení podnikania
- Prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinné-
ho zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistné-
ho na účely zdravotného poistenia
- Pridelenie identifikačného čísla organizácie 
- Vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov na účely preuká-
zania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
- Vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré 
sú živnosťou, 
- Povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zá-
stupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
- Výpis z obchodného registra
- Podateľňa pre agendu odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií
- Integrované obslužné miesto
Pracovisko č. 3 - pozemkový a lesný odbor: (úradný deň iba streda)
- Organizuje vykonávanie pozemkových úprav, rozhoduje o 
správnom konaní a pozemkových úpravách
- Nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy, 
zmeny druhov pozemkov a odňatie poľnohospodárskej pôdy
- Rozhoduje v konaniach o lesoch
- Eviduje register pozemkových spoločenstiev, výkon poľovníctva
Pracovisko č. 4 - všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory 
okresného úradu
- Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty
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Pracovisko č. 4 - registratúra katastrálneho odboru, oddelenie 
zápisov práv k nehnuteľnostiam
- Podateľňa, prijímanie a evidovanie pošty, elektronické podania
- vyznačovanie plomby o zmene vlastníckeho práva, úschova 
spisov, poskytovanie informácií o stave katastrálnych podaní 
FO a PO.
Pracovisko č. 5 - katastrálny odbor, oddelenie technické doku-
mentácie a poskytovania informácií
- Poskytovanie informácií z katastra pre fyzické osoby a práv-
nické osoby
Pracovisko č. 6 - katastrálny odbor, oddelenie technické doku-
mentácie a poskytovania informácií
- Poskytovanie informácií z katastra - geodeti
Pracovisko č. 7, 8, 9 - OR PZ Žiar nad Hronom, Okresný doprav-
ný inšpektorát v Banskej Štiavnici – evidencia vozidiel:
- Prihlásenie vozidla
- Prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU - odbor dopravy 
a pozemných komunikácií
- Prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu
- Odhlásenie vozidla na nového držiteľa do iného okresu
- Dočasné vyradenie vozidla z evidencie
- Trvalé vyradenie vozidla z evidencie
- Vykonávanie zmien v evidencii vozidiel
- Vydávanie zadržaných osvedčení o evidencii vozidla
Pracovisko č.10, 11 - OR PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriad-
kovej polície:
- Evidencia dokladov - príjem (občiansky preukaz, vodičský pre-
ukaz, cestovný doklad)
- Evidencia dokladov - výdaj (osvedčenie o evidencii – časť I, ob-
čiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovné doklady)
Všetky potrebné údaje aj telefónne zoznamy si občan môže nájsť 
na internetovej stránke Okresného úradu Banská Štiavnica.
(http://www.minv.sk/?okresny-urad-banska-stiavnica) 
Odbor krízového riadenia
Vedúci odboru: Ing. Michal Žurav 
Počet zamestnancov: 2
V zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov odbor krízo-
vého riadenia Okresného úradu Banská Štiavnica zabezpečuje 
výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a 
riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojno-
vého stavu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a integrova-
ného záchranného systému.
Za účelom plnenia bezpečnostných záujmov Slovenskej repub-
liky v zmysle ústavného zákona 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a nú-
dzového stavu v znení neskorších ústavných zákonov Bezpeč-
nostná rada okresu Banská Štiavnica zasadala v roku 2015 podľa 
schváleného plánu. Na zasadnutiach rokovala o bezpečnosti na 
území okresu Banská Štiavnica. 
V roku 2015 zasadal Krízový štáb Okresného úradu Banská 
Štiavnica, ktorý je výkonným orgánom Okresného úradu Ban-
ská Štiavnica a Bezpečnostnej rady okresu Banská Štiavnica  
na plnenie úloh krízového riadenia v období krízovej situácie. 
Krízový štáb na svojich zasadnutiach schválil aktualizovanú 
dokumentáciu, vymenoval nových členov, ktorým boli odo-
vzdané menovacie dekréty. Pri príprave na krízové situácie, na 
ich predchádzanie, prípadne na odstraňovanie a zmierňovanie 
ich následkov, plní najmä  úlohy ustanovené vládou v určenom 
rozsahu aj ústredným krízovým štábom a okresným úradom v 
sídle kraja. 
V roku 2015 na území mesta a okresu nebola vyhlásená mimo-
riadna situácia v zmysle zákona  č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochra-
ne obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Najzávažnejšou 
udalosťou, ktorá skomplikovala život obyvateľom okresu, bola 
snehová kalamita na prelome mesiacov január a február. Mok-
rý sneh spôsobil lámanie a vyvracanie stromov, ktoré spôsobili 
následné komplikácie v doprave, dodávke elektrickej energie a 
zásobovaní pitnou vodou. 
Pre zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva bolo v prie-
behu roka vykonávané preskúšavanie varovacej siete civilnej 
ochrany v pravidelných intervaloch počas celého roka (skúška 
miestne ovládaných sirén je vykonávaná 1 krát za miesiac a 
skúška diaľkovo ovládaných sirén PAVIAN 2 krát ročne - jún a 
december).
Odborom krízového riadenia boli aktualizované dokumenty 
súvisiace s výkonom štátnej správy, k najvýznamnejším patria: 
- Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalosti,
- Plán ochrany obyvateľstva, ktorého súčasťou je aj dokumentá-
cia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia 
osôb, dokumentácia protiradiačných, protichemických a proti-
biologických opatrení,
- Plán radiačného monitoringu územia obvodu,
- Zameranie činnosti pri plnení úloh krízového riadenia, hos-
podárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného 
núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy 
materiálu civilnej ochrany a obrany pre obce, právnické osoby a 
fyzické osoby
v okrese Banská Štiavnica na rok 2015,
- Povodňový plán záchranných prác,
- Plán evakuácie,
- Plán ukrytia a ďalšie.
V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánova-
ní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyva-
teľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach 
na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technic-
kých podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Ban-
ská Štiavnica odbor krízového riadenia ako dotknutý orgán pri 
prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, 
stavebnom konaní a kolaudačnom konaní vydával záväzné sta-
noviská a uplatňoval stavebnotechnické požiadavky na stavby z 
hľadiska požiadaviek civilnej ochrany.
Okresný úrad Banská Štiavnica odbor krízového riadenia or-
ganizoval odbornú prípravu starostov a vedúcich výdajní od-
berných oprávnení v súlade so zákonom NR SR č. 179/2011 Z. 
z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času 
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Ďalej bola 
uskutočnená odborná príprava starostov obcí a zamestnancov 
zodpovedných za agendu ohľadom povinností obce pri vzniku 
krízovej situácie v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáci-
ách mimo času vojny a vojnového stavu a zákonom č. 319/2002 
Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpi-
sov, plnenie úloh civilného núdzového plánovania (CNP) na úse-
ku obrany štátu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Odborná príprava starostov obcí bola uskutočnená 
aj v oblasti napĺňania jednotlivých modulov špecifického apli-
kačného programu jednotného informačného systému hospo-
dárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS®JISHM. Pred-
metom odbornej prípravy starostov obcí bolo aj riešenie zásad 
pravidelnej údržby vodných tokov v chránených územiach s 
druhým stupňom ochrany a spôsob jej výkonu vrátane možnosti 
použitia mechanizmov a podmienok ich vstupu do chránených 
území a pod. 
Odborná príprava starostov a zamestnancov zodpovedných 
za príslušnú agendu je vykonávaná hlavne pre poskytnutie zá-
kladných informácií a postupov pri ohrození obyvateľstva mi-
moriadnymi udalosťami, pri plnení úloh a opatrení na ochranu 
životov, zdravia a majetku.
V spolupráci s okresnými úradmi Žiar nad Hronom a Žarnovica 
organizoval odbor krízového riadenia Súťaž mladých záchraná-
rov, ktorá sa uskutočnila v Žiari nad Hronom v areáli plážového 
kúpaliska a parku Š. Moysesa. Za okres Banská Štiavnica sa sú-
ťaže zúčastnili družstvá zo Základnej školy Jozefa Horáka Ban-
ská Štiavnica a Základná škola s Materskou školou Banská Belá. 
Odbor krízového riadenia organizoval na základných školách a 
materských školách  výtvarnú súťaž Integráčik, zameranú na 
propagáciu Integrovaného záchranného systému, ktorej sa zú-
častnili žiaci zo Základnej  školy Jozefa Horáka Banská Štiavni-
ca, Základnej školy Jozefa Kollára Banská Štiavnica a Základnej 
školy s Materskou školou Banská Belá. 
Odbor krízového riadenia priebežne plnil úlohy uložené nadria-
denými orgánmi.
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vedúci odboru: Ing. Vladimír Gálik
Počet zamestnancov: 6
Úsek štátnej vodnej správy
Orgán štátnej vodnej správy vykonáva štátnu vodnú správu v 
zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zá-
kona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) a súvisiacich právnych predpisov. 
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné 
prostredie pri výkone pôsobnosti orgánu štátnej vodnej správy 
za rok 2015 vykonával činnosti v tomto rozsahu:
Kontrolná činnosť
1. Plánovaná kontrolná činnosť
1.1 Kontrola preneseného výkonu pôsobnosti obce Ilija na úse-
ku štátnej vodnej správy 
1.2 Kontrola zabezpečenia ochrany vôd, vodných tokov a vod-
ných stavieb v organizácii Slovenský vodohospodársky podnik, 
štátny podnik, Banská Štiavnica
1.3 Kontrola zabezpečenia ochrany vôd v organizáciách Technic-
ké služby, mestský podnik Banská Štiavnica a Základná škola s 
materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane
1.4 Kontrola plnenia povinností obce Štiavnické Bane a obce 
Banská Belá na úseku verejných vodovodov a verejných kana-
lizácií
2. Ostatná kontrolná činnosť 
2.1 Kontrola správy vodných tokov v katastrálnom území Beluj 
a Banská Štiavnica
2.2 Kontrola uskutočnenia vodných stavieb bez povolenia orgá-
nu štátnej vodnej správy v katastrálnom Banská Štiavnica
2.3 Kontrola vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd 
alebo podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej 
správy v katastrálnom území Banská Štiavnica, Štiavnické Bane, 
Svätý Anton
2.4 Kontrola ohrozenia vôd alebo znečistenia vôd
2.5 Kontrola uskutočnenia vodnej stavby verejného vodovodu 
(kontrola stavebných prác a stavebných výrobkov)
2.6 Kontrola verejná kanalizácia a ČOV v obci Svätý Anton
V roku 2015 vykonal orgán štátnej vodnej správy celkom 16 
štátnych vodoochranných dozorov.
Výkon štátnej vodnej správy
1. Rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach 
podľa tohto vodného zákona (61 vodoprávnych povolení)
2. Vydávanie vyjadrení o tom, či je predpokladaná stavba alebo 
zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za 
akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať (168 vyjadrení 
a 45 stanovísk)
3. Vydávanie vyjadrení k územným plánom obcí a územným plá-

nom zón (11 vyjadrení)
4. Vydávanie súhlasov na uskutočnenie, zmenu alebo odstráne-
nie stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť 
stav povrchových vôd a podzemných vôd (5 súhlasov)
5. Vedenie evidencie povolení (Vodohospodárska evidencia a 
evidencia Enviroinfo)
6. Vykonávanie špeciálneho stavebného úradu vo veciach vod-
ných stavieb (13 stavebných povolení a 14 kolaudačných roz-
hodnutí)
7. Vedenie evidencie o vodách (Evidencia SHMÚ)
8. Povoľovanie použitia znečisťujúcich látok na vymedzené účely
9. Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vyda-
la obec podľa tohto zákona
10. Vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru v rámci svo-
jej pôsobnosti
11. Prejednávanie priestupkov na úseku ochrany vôd, vodných 
tokov a vodných stavieb
12. Vydávanie vyhlášok o úprave, obmedzení, zákaze všeobec-
ného užívanie povrchových vôd na vodohospodársky význam-
ných vodných tokoch
13. Určenie rozsahu inundačného územia pri vodohospodársky 
významných vodných tokoch
Ochrana vôd
V okrese Banská Štiavnica sa nachádza jedna vodárenská nádrž 
VN Rozgrund, ktorá slúži na hromadné zásobovanie pitnou vo-
dou v katastrálnom území Banská Štiavnica a Štiavnické Bane. 
V okrese Banská Štiavnica sa užíva 15 monitorovaných vodá-
renských zdrojov podzemných vôd, ktoré slúžia na hromadné 
zásobovanie pitnou vodou. 
Z dôvodu, aby nedošlo k ohrozeniu výdatnosti a kvality vodá-
renských zdrojov pre hromadné zásobovanie počas ich vyu-
žívania sú na ich ochranu určené ochranné pásma I. stupňa a 
ochranné pásma II. stupňa so špecifickými podmienkami pre 
využívanie území jednotlivých ochranných pásiem. Ochranné 
pásmo I. stupňa predstavuje ochranu bezprostredného okolia 
vodárenského zdroja a objektov záchytných zariadení. Vstup 
na územie ochranného pásma I. stupňa je možné len za účelom 
zabezpečenia prevádzky, údržby, opravy a výmeny čerpacieho 
zariadenia a údržby trávnatého porastu. Ochranné pásmo II. 
stupňa je určené v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dodr-
žiavania niektorých opatrení na ochranu povrchových vôd a 
podzemných vôd. 
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovný významný 
producenti odpadových vôd:
1. StVS a.s., Banská Bystrica – ČOV Banská Štiavnica, vodný tok 
Štiavnica
2. Obec Svätý Anton – ČOV Svätý Anton, vodný tok Štiavnica
3. Obec Prenčov – Verejná kanalizácia z domových čistiarní od-
padových vôd, vodný tok Štiavnica
4. Rudné bane š. p., Banská Bystrica – odkalisko Sedem žien, 
vodný tok Beliansky potok 
5. Rudné bane š.p., Banská Bystrica – odvedenie banských vôd 
zo štôlne Ferdinand, vodný tok Beliansky potok 
6. StVS a.s., Banská Bystrica – ČOV Banská Belá, vodný tok Ja-
senica, výpust č. 1 – vodný tok Beliansky potok 
7. Školské lesy, Banská Štiavnica – sklad motorových, prevodo-
vých, hydraulických olejov a sklad odpadových olejov, nádrž na 
stáčanie a výdaj motorovej nafty
Ochrana vodných stavieb
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú tieto významné vodné 
stavby, ktoré slúžia na hromadné zásobovanie obyvateľstva pit-
nou vodou, vrátane súvisiacich objektov (vodojemov, čerpacích 
staníc a pod.), u ktorých je potrebné podľa druhu, miesta a roz-
sahu krízovej situácie zabezpečiť ich ochranu a podľa potreby 
monitorovanie kvality vôd: 
1. Prepojenie na Pohronský skupinový vodovod: Banská Štiav-
nica – Červená studňa
2. Verejný vodovod Banská Štiavnica
3. Vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo
4. VN Rozgrund 
5. Úpravňa vody Rozgrund
6. Verejný vodovod Banská Belá
7. Verejný vodovod Kozelník
8. Úpravňa vody Štiavnické Bane, verejný vodovod
9. Svätý Anton – DVZ Antol, verejný vodovod 
10. Verejný vodovod Svätý Anton
11. Verejný vodovod Dekýš
12. Verejný vodovod Baďan
13. Verejný vodovod Ilija
14. Verejný vodovod Močiar 
15. Verejný vodovod Podhorie
16. ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, verejný vodovod 
17. Verejný vodovod Prenčov, miestne pramene 
18. Verejný vodovod Vysoká, vodojem
19. Obec Štiavnické Bane - vodný zdroj VRT HVS-1, HVS-2, ve-
rejný vodovod
20. Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem
Ochrana vodných tokov
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú títo významní produ-
centi odpadových vôd:
1. ČOV Banská Štiavnica – vodný tok Štiavnica 
2. ČOV Banská Belá – vodný tok Jasenica
3. ČOV Svätý Anton – vodný tok Štiavnica
4. ČOV Prenčov – vodný tok Štiavnica
5. Odkalisko Sedem žien – vodný tok Beliansky potok
6. Odkalisko Lintich – vodný tok Štiavnica
7. Odvedenie banských vôd zo štôlne Ferdinand – bezmenný 
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ľavostranný prítok vodného toku Beliansky potok
8. Školské lesy, Banská Štiavnica – sklad motorových, prevodo-
vých, hydraulických olejov a sklad odpadových olejov, nádrž na 
stáčanie a výdaj motorovej nafty – vodný tok Jasenica
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykonáva štát-
nu správu odpadového hospodárstva v zmysle zákona NR SR č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov a súvisiacich právnych predpisov, ktorými sú :
- Zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpa-
dov v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Ka-
talóg odpadov
- Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti
- Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 Z. z. o vydaní výnosu o jed-
notných metódach analytickej kontroly odpadov
- Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet 
príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, mate-
riálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného 
fondu a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie pros-
triedkov z Recyklačného fondu
- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú nie-
ktoré ustanovenia zákona o odpadoch
- Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a 
dočasnom uložení kovovej ortuti
- Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 
prúdmi odpadov
Podľa predložených hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
v roku 2015 v okrese Banská Štiavnica vznikli tieto množstvá 
odpadov: 
Kategória odpadov Množstvo odpadov v tonách
Ostatné odpady 15 368,992
Nebezpečné odpady 112,375
Odpady spolu 15 481,367
V porovnaní s rokom 2014 môžeme konštatovať, že došlo k zní-
ženiu vzniku odpadov zhruba o 3850 ton, čo je o 20% menej 
(v roku 2014 bolo 19330 ton). Z celkového množstva vzniknu-
tých odpadov sa v okrese Banská Štiavnica zhodnotilo cca 6 000 
ton odpadov, zvyšné množstvá odpadov boli odovzdané opráv-
neným subjektom na zhodnotenie, resp. zneškodnenie mimo 
okresu Banská Štiavnica.

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Do pôsobnosti Okresného úradu v Banskej Štiavnici, odboru 
starostlivosti o životné prostredie patrili v roku 2015 stredné 
zdroje  a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej ZZO) nachá-
dzajúce sa v okrese Banská Štiavnica. V súčasnosti sa v okrese 
Banská Štiavnica nenachádza žiaden veľký zdroj znečisťovania 
ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú v kompetencii 
miest a obcí.
Prevádzkovateľov stredných zdrojov znečistenia ovzdušia je v 
okrese Banská Štiavnica 27. Títo prevádzkujú dohromady 43 
stredných zdrojov znečistenia ovzdušia.
Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produko-
vaných emisií znečisťujúcich látok sú spoločnosti :
RD SITNO PRENČOV, a. s., Prenčov, ktorý je prevádzkovateľ 
stredných ZZO: 
- Chovy hovädzieho dobytka, 
- Sušiareň zelených krmív 
- Linka na spracovanie produktov rastlinnej výroby (NH3, TZL, 
CO, NOx, TOC, alkány); 
FABA, s. r. o., BŠ - výroba drevných brikiet (TZL, CO, NOx, ∑C)
ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, pre-
vádzkovateľ kotolne na spaľovanie tuhých palív (TZL, SO2, NOx, 
CO, ∑C) 
prevádzkovatelia stredných ZZO – chovy hovädzieho dobytka:
AGROCOM, Banská Štiavnica,
Rodinná farma Nikolaj Ján (NH3)
kotolne na tuhé palivo: 
Slovenské parkety, s. r. o., BŠ,
plynové kotolne: 
Bytová správa s. r. o., B. Štiavnica. 
Uvedení prevádzkovatelia ZZO nemajú povinnosť mať schvále-
ný S-TPP a TOO, pretože sú to prevádzkovatelia stredných ZZO.
Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustano-
venia § 15 ods. 1 písm. f), g) a k) zákona č. 137/2010  Z. z. o 
ovzduší v z. n. p. povinní zastaviť alebo obmedziť prevádzku 
stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ak nebezpečné poruchové 
stavy bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí alebo môžu spôsobiť 

okamžité významné zhoršenie kvality ovzdušia, bezodklad-
ne ich odstrániť, súčasne bezodkladne informovať príslušný 
okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad a inšpekciu o vzniku 
mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej 
kvalitu ovzdušia, a tiež bezodkladne prijať a vykonať opatrenia 
na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto 
situácií; súčasne ustanoveným spôsobom informovať verejnosť.
Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vy-
konáva štátnu správu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o 
ochrane prírody a krajiny), vykonávacia vyhláška č. 24/2003 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon  o ochrane prírody a krajiny pred-
pisov a podľa súvisiacich zákonov a to: zákona č. 15/2005 Z. z. o 
obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a voľne rastúcich rast-
lín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona 
č. 246/2003 Z. z. 
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny si s 
účinnosťou od 01. 10. 2014 vyhradil pôsobnosť obce vo veciach 
podľa  § 13 ods. 2 písm. a), § 47, § 48 zákona NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v 
územiach s druhým stupňom ochrany mimo zastavaného úze-
mia obce, v územiach s tretím stupňom ochrany a na pozem-
koch vo vlastníctve obce okrem pozemkov, ktoré obec zverila do 
správy.
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné chránené 
územia:
Celé územie okresu Banská Štiavnica spadá pod CHKO Štiavnic-
ké vrchy. Platí tu druhý stupeň ochrany prírody a krajiny. V rám-
ci okresu sú územia a objekty s osobitným stupňom ochrany:  
Národná prírodná rezervácia: Sitno
Prírodné rezervácie: Kamenný jarok 
  Jabloňovský Roháč
  Holík
  Gajdošovo
Prírodné pamiatky: Žakýlske pleso
Chránené areály: Michalštôlnianske rašelinisko
  Banskoštiavnická botanická záhrada
  Jurajova štôlňa
  Arborétum Kysihýbel

Chránené stromy: Lipy pri bývalej strelnici
  Lipa na Hornej Rovni
  Smrekovce na Hornej Rovni
  Gaštan jedlý v Štiavnických Baniach
Stupeň a spôsob ich ochrany vyplýva zo zákona o ochrane prí-
rody a krajiny.
V okrese Banská Štiavnica sú aj lokality v rámci území európske-
ho významu Natura 2000: 
Kód lokality Názov lokality
SKUEV0015 Dolná Bukovina
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
Okresný úrad v Banskej Štiavnici odbor starostlivosti o život-
né prostredie zabezpečoval úlohy vyplývajúce orgánu miestnej 
štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia na jed-
notlivých úsekoch štátnej správy najmä vydávaním vyjadrení, 
povolení, stanovísk, súhlasov a ďalších dokumentov vyplývajú-
cich z legislatívy SR.
Za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 vydal odbor starost-
livosti o životné prostredie OÚ Banská Štiavnica v rámci okre-
su Banská Štiavnica 153 rozhodnutí, 686 vyjadrení a poskytol 
273 stanovísk a množstvo iných informácii pre občanov a iné 
subjekty. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu 
vykonaných úkonov.
Katastrálny odbor 
Vedúca odboru: Ing. Zuzana Mojičková
Počet zamestnancov: 11
Počet katastrálnych území: 18 
Katastrálny odbor má dve oddelenia:
1. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
2. Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Katastrálny odbor vykonáva štátnu správu na úseku katastra v 
územnom obvode okresu Banská Štiavnica, a to:

- rozhoduje v katastrálnom konaní (napr. rozhoduje o vklade 
vlastníckeho práva, vklade záložného práva, vklade vecného 
bremena, rozhoduje o oprave chýb v katastrálnom operáte)
V roku 2015 katastrálny odbor prijal 1105 návrhov na vklad. Z 
toho bolo 341 záložných zmlúv, 506 kúpnych zmlúv, 125 daro-
vacích zmlúv, 15 zámenných zmlúv, 21 zmlúv o zriadení vecné-
ho bremena a 97 nepomenovaných zmlúv. V roku 2015 stúpol 
počet záložných zmlúv, z dôvodu refinancovania pôžičiek.
- posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do 
katastra nehnuteľností a zapisuje práva k nehnuteľnostiam, 
vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností, oznamuje účast-
níkom konania a tým fyzickým a právnickým osobám, ktorých 
právo k nehnuteľnostiam bolo zápisom dotknuté, že bol vyko-
naný zápis do katastra nehnuteľností.
V roku 2015 sa zapísalo 224 osvedčení dedičstiev, počet zapísa-
ných exekúcií v roku 2015 klesol oproti roku 2014 o 41.
Informácie z katastra nehnuteľností (napr. výpisy z listov vlast-
níctva, kópie máp, kópie listín, ktoré sú uložené v zbierke lis-
tín...) boli poskytnuté 1280 klientom. Z toho počtu najviac tvo-
rili kópie listov vlastníctva v počte 1103. Vybavených bolo 292 
podkladov pre dedičské konania, čo je porovnateľné množstvo 
ako v minulom roku. 
Geometrické plány prijaté na úradné overenie v počte 295. 
Oproti roku 2014 nárast o 19 geometrických plánov.
Priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v 
konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými oso-
bami neboli zistené žiadne.
Na katastrálny odbor za obdobie 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015  
bolo podaných 2981 podaní na registratúru, čo je o 269 podaní 
viac ako v porovnateľnom období v predchádzajúcom roku.
Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej ob-
lasti Štiavnické vrchy (ŠOP SR S CHKO ŠV)
riaditeľ: RNDr. Dušan Trcka
sídlo: Kammerhofská 26, Banská Štiavnica 
Správa CHKO Štiavnické vrchy má územnú pôsobnosť v okre-
soch Banská Štiavnica, Krupina, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, 
Žarnovica (časť okresu), Levice (časť okresu) a Zvolen (časť okre-
su), čo predstavuje cca 250 tis. ha. Mesto Banská Štiavnica ako 
aj celý jeho kataster, sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti 
Štiavnické vrchy (CHKO ŠV) a z hľadiska ochrany prírody je za-
radený podľa zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni ochrany. 
V meste a blízkom okolí sa nachádzajú tieto osobitne chránené 
územia s vyšším stupňom ochrany: 
- Chránený areál Banskoštiavnická botanická záhrada – stupeň 
ochrany 3
- Prírodná rezervácia Kamenný jarok (k. ú. Banky) – stupeň 
ochrany 5
- Chránený areál Michalštôlnianske rašelinisko - stupeň ochrany 3
- Chránený areál Arborétum Kysihýbeľ - stupeň ochrany 3 
- Chránené stromy – Lipy na mestskej strelnici.
Do územia okrajovo zasahujú Územia európskeho významu - 
Sitno (časť Počúvadlianske jazero) a Suť (k. ú. Banky).
Na Správe CHKO Štiavnické vrchy pracovalo v roku 2015 deväť 
zamestnancov v nasledovnom zložení:
- riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy
- THP pracovník, ekonóm
- anorganik, informatik
- botanik, poľhohospodár
- zoológ
- krajinár
- lesník
- 2 strážcovia
V meste máme evidovaných troch dobrovoľných strážcov prí-
rody.
Správa CHKO ŠV sídli v budove Kammerhofská 26. Pracovníci 
S CHKO ŠV vypracovali v roku 2015 272 odborných stanovísk 
pre konanie orgánov štátnej správy a samosprávy, Ministerstvo 
životného prostredia SR, Policajný zbor SR ako aj iné fyzické a 
právnické osoby. Zúčastnili sa 73 obhliadok a rokovaní. Najviac 
stanovísk bolo vydaných pre stavebnú činnosť, výrub drevín 
rastúcich mimo lesa, posudzovanie vplyvov na životné prostre-
die a oblasť cestovného ruchu a rekreácie. Riešili 5 priestupkov 
porušenia zákona 543 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v aktuál-
nom znení. Odstraňovali invázne rastliny na štyroch lokalitách 
v Banskej Štiavnici a blízkom okolí a taktiež vo februári 2015 
prebehlo každoročné sčítanie netopierov na 6 – tich zimovis-
kách v okolí Banskej Štiavnice. Správe CHKO Štiavnické vrchy 
patrí aj rehabilitačná stanica živočíchov. V roku 2015 tu bolo 
rehabilitovaných 17 chránených druhov vtákov, z ktorých bolo 
14 úspešne vrátených naspäť do prírody. V chránenom území 
Michalštôlnianske rašelinisko bo vykonaný regulačný zásah, 
ktorý pozostával z odstránenia náletových drevín. Zamestnanci 
CHKO ŠV urobili osem výchovno-vzdelávacích aktivít pre verej-
nosť, z čoho najviac bolo prednášok s ochranárskou tematikou 
pre základné a stredné školy. Aj keď do katastra mesta Banská 
Štiavnica nepatrí vrchol Sitna, treba spomenúť, že je tu v bývalej 
budove rozhľadne umiestnené informačné stredisko ochrany 
prírody s minuloročnou návštevnosťou cca 15000 návštevníkov.
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Riaditeľka: Ing. arch. Zuzana Klasová
pracovisko: Dolná ružová 7, Banská Štiavnica 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica je podľa zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a miestne prísluš-
ným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnos-
tiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pa-

V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov:

Prevádzkovateľ Zariadenie Umiestnenie prevádzky

Technické služby, mestský podnik, E. M. Šoltésovej 1, 
Banská Štiavnic

prekládková stanica, 
zberný dvor

Antolská 46, Banská Štiavnica

Katarína Mýtová, Malé trhovisko 1152/18, Banská Štiavnica zber a výkup Tabaková 1, Banská Štiavnica

Richard Tóth, Janka Jesenského 365/9, Banská Štiavnica zber a výkup Antolská 11, Banská Štiavnica

SILICA s.r.o., Nad Plážou 4419/27,  Banská Bystrica zber odpadov areál závodu Dinas, Banská Belá

Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3,  Žilina zber a výkup Sitnianska 1, Banská Štiavnica

ROTOBALANCE s.r.o., Antolská 2, Banská Štiavnica zhodnocovanie odpadov Antolská 2, Banská Štiavnica

FABA, s.r.o., Trate mládeže 11/1740, Banská Štiavnica zhodnocovanie odpadov 
Trate mládeže 11/1740 Banská 
Štiavnica
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miatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických 
nálezísk, ak zákon neustanovuje inak, a ktorý vykonáva štátnu 
správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod 
kraja. 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská 
Štiavnica so sídlom Dolná ružová 7, vykonáva štátnu správu v 
rámci Banskobystrického kraja s územnou pôsobnosťou okresov 
Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica, v súlade s úze-
mím UNESCO. 
Krajský pamiatkový úrad vykonáva svoju činnosť podľa:  
- Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov;
- Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov;
- Nariadenia vlády SR  č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii 
Banská Štiavnica z 9. augusta 2000;
- Rozhodnutia PÚ-05/462-6/4371/Hra zo dňa 10. 05. 2005 o 
vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská 
Štiavnica – právoplatnosť dňa 10. 06. 2005;
- Všeobecnej záväznej vyhlášky Krajského úradu v Banskej Bys-
trici č. 13/1998 o vyhlásení časti územia obce Hodruša-Hámre 
za pamiatkovú zónu;
- Nariadenia vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení Pamiatkovej 
rezervácie Štiavnické Bane z 15. augusta 1995;
- Vyhlášky Okresného úradu v Žiari nad Hronom č. 1/1993 zo 
dňa 16. 03. 1993 o vyhlásení ochranného pásma Národnej kul-
túrnej pamiatky – kaštieľ s areálom v Antole (Svätý Anton);
- Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.);
- Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva 
(revidovaný – oznámenie č. 44/2001 Z. z.);
- Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy 
(oznámenie č. 369/2001 Z. z.).
Základná činnosť krajského pamiatkového úradu (kompetencie) 
je ustanovená v § 11 pamiatkového zákona: 
a) vykonáva štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním 
a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu, archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk, 
b) vypracúva a vydáva  zásady ochrany pamiatkového územia, 
vypracúva podklady súvisiace s obstarávaním územnoplánova-
cej dokumentácie pre príslušné orgány štátnej správy a územnej 
samosprávy spolupracuje s nimi v procese spracovania príprav-
nej, projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, 
obnovu a využitie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území,  
archeologických nálezov a archeologických nálezísk, 
c) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri 
záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, archeologic-
kých nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje im odbornú 
a metodickú pomoc, 
d) rozhoduje podľa § 24, 30 až 33, 35, 36, 39, 42 a 43, vydáva 
záväzné stanoviská podľa § 30 a 32 a stanoviská podľa § 29, 
e) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej 
pamiatky s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samo-
správy v období krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie pri 
príprave opatrení na uvedené situácie, 
f) zabezpečuje v období krízovej situácie, mimoriadnej situácie 
a podľa § 31 ods. 4 dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kul-
túrnych pamiatok,
g) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní 
miestnych pamätihodností, 
h) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia 
na odstránenie nedostatkov pri ochrane pamiatkového fondu, 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk, 
j) ukladá pokuty podľa § 42 a 43.
- V lokalitách územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úra-
du Banská Bystrica, pracoviska Banská Štiavnica sa nachádzajú 
tieto pamiatkové územia a ochranné pásma:    
1. Lokalita UNESCO – „Banská Štiavnica a technické pamiatky 
okolia“ zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 
na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Ko-
lumbia, 6. - 11. december 1993, pod č. 618 rev.. Lokalita zahŕňa 
územia miest a obcí: Banská Štiavnica, Banská Belá, Svätý An-
ton, Banský Studenec, Ilija, Štiavnické Bane, Hodruša-Hámre, 
Vyhne a Voznica.
2. Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica a Kalvária - vyhláse-
ná Nariadením vlády SR č. 280/2000 Z. z. o Pamiatkovej rezer-
vácii Banská Štiavnica z 9. augusta 2000.
3. Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica 
a Kalvária - vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu SR 
Bratislava č. PÚ-05/462-7/5830/HRA zo dňa 10. 05. 2005, o 
vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská 
Štiavnica – právoplatnosť dňa 10. 06. 2005.
4. Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane - vyhlásená Nariade-
ním vlády SR č. 201/1995 Z. z. o vyhlásení Pamiatkovej rezervá-
cie Štiavnické Bane z 15. augusta 1995.
5. Pamiatková zóna Banská Hodruša - všeobecne záväzná vy-
hláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č.13/1998 o vyhlásení 
časti územia obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu.
6. Ochranné pásmo Národnej kultúrnej pamiatky –Kaštieľ s are-
álom v Antole (Sv. Anton) - vyhláška Okresného úradu v Žiari 
nad Hronom č. 1/1993 zo dňa 16. 03. 1993 o vyhlásení ochran-
ného pásma Národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ s areálom v 
Antole (Svätý Anton).
- Okrem štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 
vykonáva Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko 
Banská Štiavnica každoročne MONITORING lokality UNESCO, 

zameraný na zisťovanie aktuálneho stavu lokality, kultúrnych a 
technických pamiatok a spracovanie správy o stave zachovania. 
Na základe jeho výsledkov vykonáva opatrenia na nápravu. V 
rámci Plánu hlavných úloh krajský pamiatkový úrad spracováva 
aktualizačné listy NKP a návrhy na vyhlásenie objektov za NKP. 
V súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2014 KPÚ Banská Bys-
trica, pracovisko Banská Štiavnica spracoval: 
a) 5 podkladov a návrhov na vyhlásenie veci za národnú kultúr-
nu pamiatku alebo zrušenie vyhlásenia NKP:
- Banská Štiavnica, Horná ružová 12, 13 – podklad pre OMK PÚ SR,
- Banská Štiavnica, Horná ružová 12, 13 – návrh na vyhlásenie 
NKP, 
- Banská Štiavnica, Dolná ružová 14 – podklad pre OMK PÚ SR,
- Beluj č. 8, ľudový dom a hospodárska stavba – návrh na vy-
hlásenie NKP, 
- Vyhne, parc. CKN č. 324, kaplnka – návrh na vyhlásenie NKP 
b) spracovanie správy o stave územia lokality UNESCO „Banská 
Štiavnica a technické pamiatky v okolí“ a spracovanie monitorova-
cích diaľkových pohľadov a mapových podkladov.
Kontaktné miesto Daňového úradu Banská Bystrica 
vedúci: Ing. Miroslav Belovický
sídlo: Námestie sv. Trojice č. 1, Banská Štiavnica 
Kontaktné miesto Banská Štiavnica v zmysle zákona č.333/2011 
Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a col-
níctva v znení neskorších predpisov, zákona č.479/2009 Z.z. o 
orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov vykonávalo správu daní,  v rámci ktorej najmä evidovalo 
a registrovalo daňové subjekty, evidovalo a účtovalo daňové 
príjmy, vyhľadávalo neregistrované subjekty, vymáhalo daňové 
nedoplatky, rozhodovalo v daňovom konaní, informovalo daňo-
vé subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o 
osobitných predpisoch, oznamovalo podozrenia zo spáchania 
daňových trestných činov, vytváralo, udržiavalo, prevádzkovalo 
a aktualizovalo bázu dát daňového informačného systému a po-
skytovalo informácie podľa osobitného predpisu.
Miestna príslušnosť Kontaktného miesta Banská Štiavnica je 
pre oblasť okresu Banská Štiavnica, ktorá zahŕňa 15 obcí. 
Evidenčný stav zamestnancov kontaktného miesta DÚ je 6 za-
mestnancov. (3 správcovia II., 1 správca I., registrátor, vedúci) 
Vedúcim kontaktného miesta a zároveň vedúcim oddelenia 
správy daní 15, ktorý kumulovane vykonáva aj činnosti správcu 
II. je Ing. Belovický. 
Kontaktné miesto k 31.12.2015 spravovalo 9647 fyzických osôb 
a 735 právnických osôb, z toho 512 platiteľov dane z pridanej 
hodnoty. 
Obvodné oddelenie Policajného zboru Banská Štiavnica
riaditeľ: npor. PhDr. Branislav Čerňanský 
sídlo: Mládežnícka ulica č. 25, Banská Štiavnica
Stav ochrany verejného poriadku
Stav a úroveň verejného poriadku možno hodnotiť pozitívne, 
nakoľko nebolo zaznamenané vážnejšie narušenie verejného 
poriadku. Na zabezpečovaní verejného poriadku sa podieľa Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru Banská Štiavnica  spoločne s 
Mestskou políciou. Spolupráca je vykonávaná v zmysle zákona o 
Mestskej polícii a zákona o Policajnom zbore.  Pri preverovaní a 
dokazovaní trestnej činnosti sú veľmi nápomocné mestské ka-
merové systémy, ktoré sú v nemalej miere využívané pri odhaľo-
vaní uličnej trestnej činnosti.
Prehľad uličnej trestnej činnosti a objasnenosti  

Prehľad nápadu trestnej činnosti a objasnenosti

Úsek bezpečnosti cestnej premávky
V roku 2015 v okrese Banská Štiavnica 54 nehôd (nárast o +3 
oproti roku 2014). Dopravné nehody boli zväčša zapríčinené ne-
dodržaním predpísanej rýchlosti, nesprávnym spôsobom jazdy, 
najmä vyhýbaním sa bez dostatočnej bočnej vôle, nedodržaním 
bezpečnej vzdialenosti za vozidlom. 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici – 
pracovisko Archív Banská Štiavnica
riaditeľ pobočky: PhDr. Mikuláš Čelko
sídlo: Križovatka č. 4, Banská Štiavnica 
Pre systém štátnych archívov v SR sa dlhodobejšie pripravovala 
novela zákona NR SR č. 395/2002  Z. z. o archívoch a registra-
túrach, ktorou sa zmenila ich organizačná štruktúra, právomoci. 
V jej zmysle (zákon NR SR č. 266/2015 Z. z.) s účinnosťou od 
1. novembra 2015 sa zmenil dovtedajší názov pobočky Štátne-
ho archívu v Banskej Štiavnici na pracovisko – Archív Banská 
Štiavnica, ktorý sa stal podriadenou zložkou Štátneho archívu v 
Banskej Bystrici. Územná pôsobnosť pracoviska – Archív Banská 
Štiavnica zostala nezmenená, dotýka sa okresu Banská Štiavni-
ca. V roku 2015 boli všetky tri systemizované pracovné miesta 
obsadené pracovníkmi zaradenými do stálej štátnej služby. Z 
nich dvaja s VŠ vzdelaním II. stupňa a jeden so špecializovaným 
nadstavbovým štúdiom archívnictva. Na pracovisku sa ku kon-
cu roku evidovalo 190 archívnych fondov a zbierok o množstve 
1326 bežných metrov. Pracovisko k trvalej úschove v roku 2015 
prevzalo 13 bežných metrov archívnych dokumentov od pôvod-
cov, väčšinou úradov štátnej a verejnej správy a škôl.
V oblasti predarchívnej starostlivosti a odbornej správy regis-
tratúr úradov, štátnej a verejnej správy pracovisko vykonalo 
10 komplexných kontrol zameraných na vedenie registratúr. V 
priebehu roka 2015 pracovníci realizovali 24 návrhov na vyra-
denie registratúrnych záznamov. Hlavne k spracovaniu návrhov 
na vyradenie pracovisko poskytlo viacero konzultácií správ-
com registratúr inštitúcií. Jednou z hlavných úloh pracoviska 
v sfére spracúvania a sprístupňovania archívnych dokumentov 
sa stali odborné práce na archívnych fondoch, časove zasahujú-
ce stredovek a najnovšie obdobia po roku 1945. V tejto oblasti 
sa dokončili dve archívne pomôcky – inventáre. Jedna z nich sa 
dotýkala spracovania písomností archívneho fondu Magistrátu 
mesta Banská Štiavnica s písomnosťami zo 16. storočia. Druhá 
spracovania časti registratúr bývalých MNV do roku 1990. V 
roku 2015 začali sprístupňovacie práce u písomností fondu Ma-
gistrát mesta Banská Štiavnica z období rokov 1527 – 1530, do-
končili sa odborné práce na fonde MsNV Banská Štiavnica 1944 
– 1990. U obidvoch sa po odbornej stránke a časového harmo-
nogramu postupovalo podľa predtým spracovaných projektov, 
ktoré schválil Odbor archívov a registratúr MV SR.
Archívne pramene k rôznym témam (genealógia, hospodárstvo, 
kultúra, architektúra, školstvo, náboženské dejiny mesta a oko-
lia) z období od stredoveku po nedávnu minulosť študovalo 57 
záujemcov, z toho dvaja zo zahraničia. Podľa požiadaviek, praco-
visko spracovalo 4 archívne rešerše (genealógia, stavebný vývoj 
domov), niekoľko prekladov z latinčiny a nemčiny. Na základe 
žiadostí obyvateľov, úradov a inštitúcií v roku 2015 pracovníci 
archívu vyhotovili 236 správnych informácií, osvedčených kó-
pií z archívnych dokumentov. Z nich väčšinu tvorili tie, ktoré 
sa dotýkali dokladovania nárokov na rôzne druhy dôchodkov, 
tiež riešení majetkoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam. V sú-
vislostiach s novou organizačnou štruktúrou systému štátnych 
archívov v SR, pracovisko prešlo zmenou systému evidencie 
(systém Fabasoft) písomností a realizovalo prípravné práce k 
prechodu na nový jednotný systém – Elektronický archív Slo-
venska.
V roku 2015 v oblasti výskumnej, publikačnej a kultúrno – osve-
tovej činnosti sa pracovisko podieľalo na realizácii jednej rezort-
nej úlohy. Časovo náročnou sa stala úloha generálnej revízie 
archívnych fondov a zbierok, jej výsledky sa zapracovali do sys-
tému ELAF (Evidenčný list archívneho fondu). Pracovníci praco-
viska spracovali viacero odborných štúdií a prác. Je možné spo-
menúť príspevok k celoštátnej publikácii o štátnych archívoch v 
SR, vrátane výberu najvzácnejších archívnych dokumentov pra-
coviska pre jej fotografickú časť. Ďalej súbor štúdií k správnym, 
hospodárskym, kultúrnym, cirkevným dejinám do monografie 
obce Baďan, ktorá vyšla tlačou v septembri 2015. V spoluautor-
stve sa spracovali dve odborné štúdie k činnosti staviteľa Jozefa 
Pirckera v Banskej Štiavnici a okolí, ktoré boli publikované v od-
borných periodikách Pamiatky a múzeá a Zborníku Slovenského 
banského múzea. Pracovisko spolupracovalo s RTVS pri prípra-
ve dokumentárneho filmu o Trati mládeže, pracovníci archívu 
predniesli niekoľko prednášok k rôznym problematikám dejín 
mesta a regiónu. Z ďalších aktivít a činností je možné spomenúť 
spoluprácu pri príprave  a realizácii medzinárodného seminára s 
Mestským úradom a Slovenskou spoločnosťou pre ultrazvuk v 
medicíne, Slovenskou angiologickou spoločnosťou, Slovenskou 
rádiologickou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou cievnej 
chirurgie. Tematicky sa seminár venoval osobnosti Christiana 
Dopplera, ktorý v závere 40. rokov 19. storočia pôsobil na Ban-
skej a lesníckej akadémii. V rámci seminára v júni 2015 mu bola 
odhalená pamätná tabuľa na Belházyovskom dome. Týmto poči-
nom sa pripomenula osobnosť, a ním vynájdený tzv. Dopplerov 
efekt (využívaný v medicíne, radar, GPS). V miestach jeho pô-
sobenia ako napr. v Prahe je gymnázium pomenované po ňom, 
Inštitút CH. Dopplera pôsobí v jeho rodisku Salzburgu.
Ministerstvo vnútra SR, Slovenský banský archív Banská 
Štiavnica
Vedúca pracoviska: Mgr. Janka Schillerová od 1. 11. 2015
Mgr. Lucia Krchnárová, PhD. do 31. 10. 2015
Sídlo: Radničné námestie č. 16, Banská Štiavnica
Počet zamestnancov:11
S účinnosťou od 1. novembra 2015 sa zaviedla do praxe orga-
nizačná zmena siete štátnych archívov na Slovensku. K tomuto 
dátumu sa pomenovanie inštitúcie zmenilo na Slovenský ban-
ský archív (ďalej SBA) a zriaďovateľ, Ministerstvo vnútra SR, ho 
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organizačne pričlenil k Slovenskému národnému archívu ako 
jeho špecializované pracovisko. Prierezové a obslužné činnosti 
pre neho aj naďalej zabezpečuje Centrum podpory Banská Bys-
trica, resp. Jednotka podpory Žiar nad Hronom. 
Trvalá úloha pracoviska, t. z. vykonávanie predarchívnej starost-
livosti v orgánoch a organizáciách z oblasti baníctva, hutníctva, 
geológie a pod. a preberanie archívnych dokumentov od pôvod-
cov registratúry (právnických osôb, alebo iných vlastníkov) zo-
stala zachovaná. Okrem toho pracovisko zabezpečuje evidenciu, 
ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov. Verejnosti 
umožňuje prístup k spracovaným archívnym dokumentom ich 
štúdiom, ako aj vyhotovením výpisu, odpisu, potvrdenia alebo 
kópie a tiež ich verejným vystavovaním. 
Pre vykonávanie odborných činností má pracovisko systemizo-
vaných 13 zamestnaneckých miest, všetky v štátnej službe. Na 
plnení plánovaných úloh v roku 2015 sa podieľalo 11 zamest-
nancov. V súvislosti so zavedením novej organizačnej štruktúry 
štátnych archívov, nastali personálne zmeny. Mgr. Lucia Krch-
náková, PhD. ukončila dohodou pracovný pomer k 31. 10. 2015, 
k 31. decembru 2015 ukončil pracovný pomer dohodou aj Mgr. 
Juraj Hirčák. Od 01. novembra 2015 bola za vedúcu pracoviska 
vymenovaná Mgr. Janka Schillerová. Pracovisko má neobsadené 
2 pracovné pozície. Obsadenie týchto pracovných pozícií sa bude 
riešiť v priebehu roka 2016. V mesiaci september 2015 vykonala 
pracovníčka Pracovnej zdravotnej služby Nemocnice sv. Michala 
v Bratislave hygienickú obhliadku pracovísk ŠÚBA. Pri obhliad-
ke zistila viacero nedostatkov, ktoré by sa mohli odstrániť prija-
tím viacerých organizačných i technických opatrení.
Počet organizácií zaradených do predarchívnej starostlivosti sa 
oproti minulému roku nezmenil. K 31. 12. 2015 malo pracovis-
ko zaradených v predarchívnej starostlivosti 130 organizácií, z 
nich je prevažná väčšina súkromného charakteru.
Počet archívnych fondov, ktoré má ŠÚBA vo svojej správe sa zvý-
šil na 357. Počas roku 2015 získal ŠÚBA 7 nových fondov a 11 
archívnych fondov sa doplnilo o nové prírastky. 
Jedna z troch budov archívu na Starozámockej ul. č. 9, ktorá je 
bez komplexnej rekonštrukcie nepoužiteľná (vlhkosť, plesne), 
preto je dlhodobo ponúknutá za trvale prebytočný majetok MV 
SR. V mesiacoch október – november 2015 sme archívne fondy 
z tejto budovy presťahovali do budovy na Radničnom námestí č. 
4. Kapacita depotov archívu je už na svojej maximálnej hranici. 
Z dôvodu prevzatia väčšieho množstva AD (zrušenie Archívu 
Bane Dolina, a. s. Veľký Krtíš) sa dočasne na depoty upravili 
priestory v suteréne hlavnej budovy.
Aj v roku 2015 sa pokračovalo v systematickej digitalizácii máp 
a plánov archívneho fondu Hlavný komorskogrófsky úrad v 
Banskej Štiavnici na veľkoformátovom skeneri. Pre ŠA Nitra, 
pracovisko Archív Komárno sme zdigitalizovali 53 veľkorozmer-
ných AD. Digitálne kópie banských máp v počte 3701 sa opti-
malizovali pre sprístupnenie bádateľom a pracovníkom archívu. 
Počet takto sprístupnených máp a plánov sa zvýšil na 11700 a 
sú pripravené pre publikovanie v autorizovanom webovom sys-
téme. V auguste sa do dátového úložiska Elektronického archívu 
odovzdalo 10762 konsolidovaných digitalizátov.
Počet bádateľov bol o niečo nižší ako predchádzajúci rok 
(76/385). Šesť bádateľov bolo zo zahraničia (Rakúsko, Česko, 
Maďarsko). Tradične väčšina tém bola z oblasti dejín vied a 
techniky, regionálnych dejín, architektúry, genealógii, dejín ro-
dov a osobností. V rámci iného účelu prevažovalo vyhľadávanie 
dokumentov o situovaní a stave starých banských diel a o ich 
prejavoch na povrchu. Písomné žiadosti v správnej agenda sa tý-
kali hlavne potvrdzovania doby návštevy školy/učilišťa, doby za-
mestnania (tie sme odstupovali príslušným miestam uloženia). 
K jednoduchšiemu využívaniu a ochrane máp a plánov výrazne 
prispieva sprístupnenie ich digitálnych kópií na počítači v bá-
dateľni ŠÚBA. 
Ďalej sa pokračovalo v elektronickom katalogizovaní knižnič-
ného fondu. Archív získava knihy predovšetkým darovaním. V 
tomto roku sme touto formou obohatili náš knižničný fond o 
84 rôznych kníh a odborných zborníkov a 8 kusov nových kníh 
sme získali kúpou. 
ŠÚBA bol spoluorganizátorom 13. medzinárodného Erbe sym-
pózia, ktoré sa konalo v dňoch 15. – 20. 6. 2015. V roku 2015 
vypracovali pracovníci archívu 3 prednášky – jednu na seminár 
venovaný životu a dielu Antona Leopolda Ruprechta, jednu 
predniesli na medzinárodnom seminári Erbe sympózium, jednu 
si pripravili pre exkurziu študentov vysokých škôl z Maďarska. 
Pripravili sme dve samostatné výstavky pre účastníkov obidvoch 
seminárov. Pri príležitosti Dňa otvorených dverí a banskoštiav-
nického Salamandra sme pripravili samostatnú výstavu, ktorou 
sme za pomoci archívnych dokumentov priblížili verejnosti prie-
myselné dedičstvo Banskej Štiavnice.
Medzi laickou verejnosťou obľúbený Deň otvorených dverí ar-
chívu navštívilo okolo 450 návštevníkov. V decembri sa v báda-
teľni archívu konala prezentácia publikácie Montánna história: 
Ročenka o dejinách baníctva a hutníctva 7, 2014. 
V roku 2015 dodaním 6 nových PC došlo k zásadnému zlepšeniu 
stavu vybavenia archívu informačnými technológiami. Všetky 
pracovné stanice bežia pod systémom Windows 7 Pro. Nevyho-
vujúce naďalej zostalo vybavenie archívu tlačiarňami a príruč-
nými skenermi. Skenovanie dokumentov do systému Fabasoft 
sa aspoň čiastočne zlepšilo dodaním jedného multifunkčného 
zariadenia. 
Už v roku 2013 prešli hospodárka a účtovníčka pod Centrum 
podpory Banská Bystrica, Jednotku podpory Žiar nad Hronom. 
Od začiatku roka 2014 prestal fungovať aj sekretariát archívu, 
lebo pracovníčka, ktorá dovtedy mala túto činnosť na starosti 

bola preradená na okresný úrad. Časť činností, ktoré dovtedy 
vykonávala prešli na odborných pracovníkov archívu (sekreta-
riát, vybavovanie pošty a pod.). Od 01. 04. 2015 ukončila pra-
covnú činnosť aj kontaktná pracovníčka CP, Jednotky podpory 
Žiar nad Hronom, čím aj zabezpečovanie ostatných pomocných 
hospodárskych a účtovných činností pre kategóriu 630 – Tovary 
a služby a 640 – Bežné transfery prešlo na riaditeľku archívu, 
resp. pracovníčku poverenú vedením registratúrneho denníka.
Rozpočet ŠÚBA tvorí súčasť rozpočtu Centra podpory Banská 
Bystrica. Pridelené prostriedky boli oproti roku 2014 ešte zní-
žené. Nákup potrebného kancelárskeho vybavenia komplikovali 
meškajúce centrálne výberové konania niektorých komoditných 
skupín materiálu, alebo ich vyhradenie pre iné zložky Minis-
terstva vnútra SR. Obdobná situácia bola aj pri riešení údržby 
budov.
Dlhodobo dobrá spolupráca je so Slovenským banským múze-
om, Štátnym archívom, pracoviskom Archív Banská Štiavnica, 
so Strednou priemyselnou školou Samuela Mikovíniho, Hlav-
ným banským úradom, Banskoštiavnicko-hodrušským baníc-
kym spolkom a orgánmi samotného mesta.

Priemysel
Mesto Banská Štiavnica možno z hľadiska dosiahnutého stupňa 
industrializácie zaradiť k priemyselne slabšie rozvinutým mes-
tám. V meste sú zastúpené prevažne malé a stredné podniky s 
počtom zamestnancov do 500. Nosnými odvetviami priemyslu 
na našom území sú stavebný, strojársky, textilný, drevospracu-
júci, nábytkársky, hutnícky a potravinársky, ktoré reprezentujú 
najmä nižšie uvedené obchodné spoločnosti.
Stavebníctvo: 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 
01 Banská Štiavnica. Spoločnosť realizuje: vykonávanie byto-
vých a občianskych stavieb, vykonávanie dopravných stavieb, 
vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonávanie trhacích prác, 
činnosť vykonávaná banským spôsobom, otvárka, príprava a 
dobývanie výhradných ložísk, okrem uhľových ložísk, zriaďova-
nie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, úprava a 
zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobýva-
ním, zriaďovanie a prevádzka odvalov a odkalísk pri uvedených 
činnostiach, osobitné zásahy do zemskej kôry, zabezpečovanie 
a likvidácia starých banských diel, dobývanie ložísk nevyhra-
dených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov 
vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a lik-
vidácia lomov, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným 
odpadom (transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB), 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, nákladná cestná 
doprava, nepravidelná autobusová doprava, stolárstvo – služby 
stavebného stolárstva a tesárstva, prenájom stavebných a demo-
lačných strojov a zariadení, odstraňovanie nánosov a štrkopies-
kov z vodných tokov a priehrad, geologický výskum, ložiskový 
geologický prieskum, terénne meračské práce, technické práce 
(vrtné práca, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkova-
nie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných praco-
vísk a prístupových ciest k nim), odborný geologický dohľad pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a 
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického po-
sudku. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie 
činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri. 
SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica. 
Spoločnosť realizuje: vykonávanie inžinierskych stavieb, prie-
myselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane 
vybavenia sídliskových celkov), obchodnú činnosť s tovarom 
nepodliehajúcim osobitným povoleniam za účelom jeho pre-
daja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ako 
aj obchodnú činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným 
povoleniam za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (ma-
loobchod), cestnú verejnú nákladnú dopravu, verejnú cestnú 
hromadnú osobnú nepravidelnú dopravu. Do predmetu činnosti 
tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v 
obchodnom registri. 
Strojársky priemysel:
ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r. o., Trate mládeže 1, 969 00 
Banská Štiavnica. Produkty spoločnosti vyplývajú z jej predme-
tu činnosti, ktorá je podrobne uvedená v obchodnom registri. 
Ťažisko výroby spoločnosti, s ohľadom na tradíciu firmy, však 
spočíva vo výrobe hrncových a elastomerových ložísk a dilatač-
ných záverov pre mostné objekty a priemyselné stavby. Podľa 
kapacitných možností sa spoločnosť venuje aj službám strojá-
renského charakteru drobným remeselníkom a fyzickým oso-
bám v regióne.
Textilný a kožiarsky priemysel:
SVETRO, spol. s r. o., Antolská 16, 969 01 Banská Štiavnica. 
Firma sa zaoberá výrobou vrchného pleteného a háčkovaného 
ošatenia detského, dámskeho, pánskeho (svetre, vesty, pulóvre).
Stanislav Kuka – WINER, Drevená 9, 969 01 Banská Štiavnica 
– výroba pleteného tovaru, maloobchod a veľkoobchod, predaj 
dámskych ponožiek, detských ponožiek, funkčných podkolie-
nok a ponožiek vyrobených z Coolmaxu, lyžiarskych ponožiek 
a podkolienok, podkolienok, poľovníckych ponožiek a podkolie-
nok, rybárskych ponožiek a podkolienok, spoločenské ponožky, 
športové ponožky, thermo ponožky a podkolienky, turistické 
ponožky a podkolienky, zdravotné ponožky. 
FALCO SK, s.r.o., Zigmund šachta 13, 969 01 Banská Štiavnica 
- výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov 
z usní a podobných hmôt. Do predmetu činnosti tejto spoloč-
nosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom 
registri. 

Drevospracujúci a nábytkársky priemysel: 
Slovenské parkety, s. r. o, Kolpašská 1, 969 27  Banská Štiavni-
ca. Firma sa zaoberá drevárskou výrobou, výrobou a predajom 
drevených mozaikových parkiet (dubové, bukové, jaseňové, ja-
vorové, kantové), parketových vlysov s perom a drážkou, lamiel. 
Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patrí aj výroba tepla, 
rozvod tepla, sprostredkovateľská činnosť, maloobchodný a veľ-
koobchodný predaj. 
FABA, s. r. o., Trate mládeže 11, 969 01  Banská Štiavnica. Spo-
ločnosť sa zaoberá výrobou a predajom drevených brikiet, spra-
covanie dreva a drevných zvyškov bezodpadovou technológiou. 
SEDALUX, a. s., Tabaková č. 1, 969 01 Banská Štiavnica. Firma 
sa zaoberá výrobou a predajom kožených sedacích súprav, výro-
bou a predajom čalúneného nábytku, zariaďovaním interiérov, 
servisom sedacích súprav, výrobou na zákazku a pod. Do pred-
metu činnosti tejto spoločnosti patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú 
uvedené v obchodnom registri. 
Potravinársky priemysel: 
ANTON ANTOL, s. r. o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá 
Niva. Predmetom činnosti spoločnosti je pekárenská výroba, 
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností, 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) v rozsahu voľných živností ako aj kúpa tovaru za 
účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoob-
chod) v rozsahu voľných živností. 
Hutnícky priemysel: 
AKUTRADE, s. r. o., Antolská č. 55, 969 00 Banská Štiavnica. 
Predmetom činnosti spoločnosti je výrobca všetkých druhov 
autobatérií do osobných a úžitkových automobilov, stavebnej, 
poľnohospodárskej, špeciálnej a úžitkovej techniky, výkupca 
olovených odpadov. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti pat-
ria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri. 
FOUR TRADE, s. r. o., prevádzkareň: Antolská č. 27, 969 01 Ban-
ská Štiavnica. Predmetom činnosti je nákup, triedenie, úprava, 
prepracovanie, obchodná činnosti s druhotnými surovinami, 
nabíjanie akumulátorov, nakladanie so zvláštnymi a nebezpeč-
nými odpadmi: trosky z výroby neželezných kovov, stery ľah-
kých kovov s obsahom hliníka – zinková troska – soľné trosky s 
obsahom hliníka. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti patria 
aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri. 
ROTOBALANCE s. r.o., Antolská 2, 969 01  Banská Štiavnica. 
Firma sa zaoberá výrobou vyvažovacích závaží na vyvažovanie 
kolies všetkých typov vozidiel a spracovaním odpadov z týchto 
vyvažovacích kolies. Do predmetu činnosti tejto spoločnosti 
patria aj ďalšie činnosti, ktoré sú uvedené v obchodnom registri. 
Výroba svetelnej a nesvetelnej reklamy:
RAVAFOL s. r. o., Školská 5, 963 01 Krupina, prevádzkareň: An-
tolská 31, 969 01 Banská Štiavnica. Do predmetu činnosti spo-
ločnosti patrí: reklamná a propagačná činnosť, výroba výrobkov 
z plastov, výroba elektronických svetelných tabúľ, montáž pro-
tislnečných fólií a clôn, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, 
ale aj kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebite-
ľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tovaru na 
účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoob-
chod) v rozsahu voľnej živnosti. 

Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiav-
nica a Banky. Súčasnú krajinnú štruktúru sme vyhodnotili na 
základe Úhrnných hodnôt druhov pozemkov za k. ú. Banská 
Štiavnica a k. ú. Banky. Celková výmera katastrálnych území 
Banská Štiavnica a Banky je 4673, 62 ha, z toho k. ú. Banky majú 
celkovú výmeru 1384,20 ha a k. ú. Banská Štiavnica 3289,42 ha. 
Poľnohospodárska pôda zaberá 1920,69 ha, čo predstavuje  
41,10% z celkovej výmery. 
Podľa jednotlivých kultúr a účelu využitia rozdeľujeme poľno-
hospodársku pôdu na ornú pôdu, trvalé trávnaté porasty, záhra-
dy a ovocné sady.
Orná pôda zaberá 281,51 ha (14,66%), záhrady 188,69 ha 
(9,81%) a ovocné sady 72,87 ha (3,80%). Plochou 1377,57 ha 
(71,73%) z poľnohospodárskeho fondu sú najviac zastúpené 
trvalé trávne porasty. 
Lesný pôdny fond:
Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2179,29 ha, 
čo predstavuje 46,63% z celkovej výmery a prevyšuje poľnohos-
podárske využitie o 5,53%. 
Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj vodné 
plochy, ktoré zaberajú celkove 37,41 ha (0,80% z celkovej vý-
mery), zastavané plochy 360,40 ha (7,71%) a ostatné plochy 
175,79 ha (3,76%), ovocné sady majú  vzhľadom na podnebné 
podmienky mizivé zastúpenie. 
V miestnej časti  Štefultov, na podlomeniach parciel 7038, 7039 
a 7040 je zriadená záhradkárska osada.
Viac ako polovicu (65%) celkovej výmery ornej pôdy v katastrál-
nom území obhospodaruje firma AGROCOM s. r. o.. Hlavnými 
plodinami, ktoré táto firma pestuje sú krmoviny a obilniny. AG-
ROCOM, s. r. o., so sídlom v Banskej Štiavnici, vznikol v roku 
1995 z bývalého Štátneho majetku Drieňová, š. p. a hospodári 
na poľnohospodárskej pôde o výmere 1032 ha, z čoho je 175 ha 
ornej pôdy a 857 ha trvalých trávnych porastov, čo predstavuje 
71,0% z celkovej výmery TTP v k. ú. Banská Štiavnica. Z trvalých 
trávnych porastov tvoria 60% jednokosné lúky, na ktorých je 
produkované seno a trávne senáže a zvyšok tvoria pasienky, kto-
ré sú využívané na pastvu hovädzieho dobytka. Na ornej pôde sa 
pestujú obilniny, a to: pšenica a raž približne na 30% z výmery 
užívanej ornej pôdy. Ostatná výmera ornej pôdy je využívaná na 
pestovanie krmovín, hlavne kukurice na siláž na 35% a lucerny 
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siatej na 35% z výmery užívanej ornej pôdy. V živočíšnej výmere 
sa spoločnosť AGROCOM s. r. o., zaoberá chovom hovädzieho 
dobytka so zameraním na chov dojníc s tržnou produkciou suro-
vého kravského mlieka, objem produkcie predstavuje približne 
600 000 litrov mlieka.
Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj malí a strední podni-
katelia (farmári) a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR), ktorí 
užívajú celkovo 250 ha pôdy. 
V roku 2016 vykonávalo podnikateľskú činnosť 28 SHR. SHR 
vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárskej 
výroby:
rastlinná výroba – pestovanie obilnín, liečivých rastlín, kosenie 
a výroba sena a ovocinárstvo
- pestovanie, množenie a vrúbľovanie okrasných drevín, tráv a 
kvetov
živočíšna výroba - chov hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz, 
oviec, králikov, hydiny a včiel
iné: agroturistika
v oblasti lesnej výroby - pilčícke práce, povozníctvo, prvotné ob-
rábanie dreva, výrez nežiaducich drevín. 
Lesné hospodárstvo 
Na majetku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sú vytvorená 
dva LC a to:
v k. ú. Banky, Banská Štiavnica, Štiavnické Bane a Vyhne LJ 
vytvorený LC Mestské lesy Banská Štiavnica – Banky, v k. ú. 
Banská Hodruša je vytvorený LC Mestské lesy  Banská Štiavnica 
– Hodruša
Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s. r. 
o., Banská Štiavnica.  Ich činnosť je podrobne rozpísaná v prí-
slušnej časti.  Ďalšími užívateľmi lesov v záujmovom území je 
Stredisko odbornej praxe Strednej odbornej školy lesníckej v 
Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbeľ, Lesy SR, š. p., ktoré 
spravujú aj lesné pozemky neznámych vlastníkov.
Školské lesy sú súčasťou SOŠL v Banskej Štiavnici, s ktorou tvo-
ria jednotný pedagogický a organizačný celok.
Ich účelové poslanie spočíva v zabezpečovaní praktického vyu-
čovania žiakov SOŠL, v rozvíjaní záujmovej odbornej činnosti 
žiakov školy, v rozvíjaní odbornej a pedagogickej práce učiteľov 
školy, v zabezpečení materiálu, pomôcok a náradia pre praktic-
ké vyučovanie v objektoch ŠL, pre pedagogické potreby školy sa 
prispôsobuje samotná prevádzka ŠL, objekty zariadenia, ma-
teriálne, organizačné a personálne podmienky pre doplnenie 
účelovej funkcie sa vyčleňujú poloprevádzkové plochy pre pes-
tovnú a ťažbovú činnosť a trenažérové pracovisko, poľovný revír 
a strelnica pre praktickú výučbu predmetu poľovníctvo v réžii 
ŠL, v súlade s účelovým poslaním plnením výrobných úloh ob-
hospodarovania a efektívneho využívania zvereného majetku v 
realizácii produkcie, t.j. v obchodnej činnosti v záujme zabezpe-
čenia výnosov a zisku na krytie časti výdavkov rozpočtu zriaďo-
vateľa, v spolupráci s lesníckymi organizáciami, odbornými a vý-
skumnými inštitúciami domácimi a zahraničnými pri zavádzaní 
a šírení nových poznatkov vedy a techniky do praxe, pre potreby 
praxe a výučby slúži vlastný chov koní a rybničné hospodárstvo.
V Banskej Štiavnici má sídlo stredisko Lesníckej ochranárskej 
služby, ktoré patrí pod odbor ochrany lesa a manažmentu zveri 
Národného lesníckeho centra Zvolen.
Lesnícka ochranárska služba (LOS) vznikla v roku 1993, keď 
bol Ministerstvom pôdohospodárstva SR schválený jej štatút 
(MP SR 20. 11. 1993 pod č. 403/93-700). LOS začala v takej-
to novej forme činnosť od 1.1. 1994. Jej postavenie a rešpekt 
(tak v radoch lesníkov, ako aj v poľnohospodárskych odborných 
kruhoch) posilnilo prijatie zákona NR SR č. 285/1995 Z.z. o 
rastlinolekárskej starostlivosti novelizovaného zákonom NR SR 
č. 471/2001 Z. z., podľa ktorého NLC-LVÚ Zvolen prostredníc-
tvom LOS zabezpečuje rastlinolekársku starostlivosť v lesoch 
Slovenska. LOS každoročne spracováva správy o stave škodcov. 
Každoročne sa spracovávajú hlásenia od cca 3 000 subjektov z 
plochy 1,6 – 1,7 mil. ha, čo je cca 85% LPF. Získané informácie 
sa poskytujú zriaďovateľovi, štátnej správe, veľkým vlastníkom 
a obhospodarovateľom a všetkým záujemcom. LOS zabezpečuje 
ďalej kontrolnú, prognostickú a expertíznu činnosť z proble-
matiky ochrany lesa, navrhuje prijatie a vykonanie opatrení na 
zlepšenie zdravotného stavu v lesoch a zvládnutie kalamitných 
situácií, kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia na 
jeho nápravu.

Obchod, služby, cestovný ruch 
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského pod-
nikania: 
V roku 2015 pôsobilo v meste Banská Štiavnica stále pracovisko 
odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Žiar nad 
Hronom, kde  pracuje jeden zamestnanec.
Kontakt: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenské-
ho podnikania, Ing. Dušana Liptáková, Križovatka 4, 969 01 
Banská Štiavnica, tel 0961645783, e-mail: dusana.liptakova@
minv.sk
Úradné hodiny sú stanovené nasledovne:
Pondelok: 08:00 – 15:00 hod. 
Utorok: 08:00 – 15:00 hod. 
Streda: 08:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 08:00 – 15:00 hod.
Piatok: 08:00 – 14:00 hod.
Hlavné činnosti odboru: vydávanie osvedčení o živnostenskom 
oprávnení pre  FO aj PO, zmeny v ohláseniach, potvrdenia o 
ukončení podnikania u ohlasovacích živností, potvrdenia o po-
zastavení prevádzkovania živnosti, výpisy zo živnostenského 
registra, vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri 

nie je zápis, vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnosten-
skom registri, vydávanie náhradných osvedčení o živnosten-
skom oprávnení, vydávanie povolenia na vykonávanie funkcie 
zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni, vy-
danie dokladu o povahe a dĺžke praxe, vydávanie rozhodnutí o 
uznaní odbornej praxe, vydávanie rozhodnutia o uznaní odbor-
nej kvalifikácie občana členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je 
zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie na 
účely prevádzkovania živnosti v SR, vydávanie dokladu o tom, že 
poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie 
je obmedzené a zakázané, poskytuje službu JKM - Jednotného 
kontaktného miesta pre oznamovanie skutočností daňovému 
úradu, príslušnej zdravotnej poisťovni ako aj sociálnej poisťovni. 
Od 01.01.2016 je odbor živnostenského podnikania súčasťou 
klientskeho centra Okresného úradu v Banskej Štiavnici.
Podnikateľská činnosť, trhoviská, ambulantný predaj: 
Podľa ust. § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto, okrem 
iného, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb. Zákon oprávňuje mesto len na všeobecnú 
právnu úpravu pravidiel prevádzkového času pre podnikateľské 
subjekty. Určovanie prevádzkového času nemôže mať charakter 
individuálnej rozhodovacej činnosti podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v ktorom 
by mesto určovalo individuálnym podnikateľským subjektom 
časový rozsah výkonu podnikateľskej činnosti. Individuálna 
rozhodovacia právomoc mesta pri určovaní prevádzkového času 
nemá oporu v zákone. Mesto môže vykonať úpravu predajné-
ho, resp. prevádzkového času len prijatím všeobecne záväzného 
nariadenia, v ktorom budú upravené práva a povinnosti pre prí-
padne druhovo vymedzené, avšak konkrétne neurčené podnika-
teľské subjekty. 
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb upra-
vuje mesto Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2011 o pod-
nikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica v znení 
neskorších dodatkov (ďalej len VZN). Podľa ust. § 9 ods. 2 VZN 
je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásiť Mestu Banská 
Štiavnica určenie prevádzkového času svojej prevádzkarne naj-
neskôr 7 pracovných dní pred začiatkom činnosti prevádzkarne. 
V roku 2015 prijalo oddelenie regionálneho rozvoja a medziná-
rodných vzťahov Mestského úradu v Banskej Štiavnici nasle-
dovné podania v oblasti podnikateľskej činnosti, kultúrnych, či 
športových podujatí: 

Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov má 
vo svojej kompetencii aj vydávanie povolení na zriadenie trho-
vého miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach. Podmienky predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhových miestach v meste upravuje Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 13/2008. V roku 
2015 oddelenie vydalo spolu 457 povolení na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb. Z toho počas príležitostných trhov bolo 
vydaných v rámci podujatia Krňačky (14.02.) – 7 povolení, Veľ-
ká noc (04.-05.04.) – 5 povolení, Jar v Banskej Štiavnici (01.-
02.05.) – 10 povolení, Festival kumštu, remesla a zábavy (22.-
23.05.) – 34 povolení, Umenie na Trojici (20.06.) – 7 povolení, 
Malý jarmok lokálnych produktov (04., 18.,25.07. a 08.,22.08.) 

– 17 povolení, Štiavnický živý šach (11.07.) – 89 povolení, Ne-
zabudnuté remeslá (01.08.) – 105 povolení, Salamandrové trhy 
(11.-12.09.) – 72 povolení, Turci idú! – 14 povolení, Štyavnyc-
ký vjanočný jarmok 2015 – 55 povolení. V rámci trhoviska na 
Križovatke boli vydané spolu 4 povolenia. Ostatné povolenia 
ambulantného predaja – 38 povolení. Oddelenie organizačne 
zabezpečovalo Salamandrové trhy 2015. Správu trhoviska na 
Ulici križovatka (parc. č. C KN 4141/13) mesto zverilo do správy 
súkromnej osobe.
V oblasti ubytovacích zariadení bolo v roku 2015 zaevidovaných 
61 ubytovacích zariadení v meste, vrátane Počúvadlianskeho ja-
zera. Z toho sú 4 hotely, 22 penziónov, 21 ubytovaní v súkromí, 
8 turistických ubytovní a hostelov a 5 iných zariadení. 
Cestovný ruch - Oblastná organizácia cestovného ruchu Re-
gión Banská Štiavnica
riaditeľ: Igor Kuhn
sídlo: Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica 
Cestovný ruch patrí medzi kľúčové hospodárske odvetvia v 
meste a regióne. Turizmus v meste už niekoľko rokov každým 
rokom významne napreduje. RBŠ spolu so Združením turizmu 
odhaduje, že medziročný nárast počtu turistov a ubytovaných 
návštevníkov mesta sa pohybuje medzi 10 – 15%. 
Rok 2015 sa však ukazuje ako výnimočný. Podľa ŠÚ SR tržby 
za ubytovanie v roku 2015 v meste Banská Štiavnica dosiahli 
914 923 €, čo je 58%-ný nárast oproti roku 2015. Tržby vo 
všetkých členských obciach RBŠ narástli o 21% na 2 816 043 €. 
Na náraste má podiel väčší počet turistov a ich prenocovaní, 
ale aj zmena v cieľovej skupine, ktorá sa mení z nízkorozpoč-
tového návštevníka s batohom, na člena strednej triedy, oby-
vateľa mesta. K tejto zmene došlo na základe systematickej 
práce na imidži mesta (Banská Štiavnica spolu s Bojnicami sú 
najobľúbenejšími mestskými turistickými destináciami na Slo-
vensku - prieskum TNS 2015),  podujatiami organizovanými 
v meste a ich modernému marketingu, ale tiež vzniku nových 
ubytovacích zariadení (4 nové UZ) a služieb vyššej kategórie. 
To svedčí o dôvere investorov v rozvoj turizmu.
Návštevnosť mesta a regiónu
Počet návštevníkov mesta podľa údajov ŠÚ SR vzrástol o 45%, 
počet prenocovaní o 37%. Tieto údaje nepovažujeme za rele-
vantné, určite však svedčia o náraste. Na dani za ubytovanie 
sa v meste vybralo 24 306,5 €, čo je o 1300 € menej ako v roku 
2015. Porovnanie udajov zo ŠÚ SR a vybranej dani hovorí, že 
po výraznom náraste vybranej dane za ubytovanie v roku 2015 
(o 52% viac), platobná disciplína opäť poklesla.
Nárast návštevnosti vykazuje Turistické informačné centrum 
(8%) aj expozície SBM (8%).
V regióne prišlo tiež k prudkému rozvoju. Pribudlo celkom 10 
nových UZ, počet postelí vzrástol o 20%, počet návštevníkov o 
16%, počet prenocovaní o 12% a tržby o 21%.  
Oblastná organizácia CR Región Banská Štiavnica
Vznikla v decembri 2011 s cieľom rozvíjať cestovný ruch na 
území členských obcí. Členmi je okrem mesta Banská Štiavnica 
12 ďalších obcí a 38 podnikateľských a iných subjektov činných 
v cestovnom ruchu. Počet členských podnikateľských subjek-
tov vzrástol o 5, čo svedčí o vzrastajúcom záujme subjektov o 
spoluprácu. Organizácia má dvoch zamestnancov, v roku 2015 
zamestnávala na polovičný úväzok po dobu 6 mesiacov pracov-
níka cez projekt dobrovoľníctva Úradu práce. 
Región Banská Štiavnica v  roku 2015 naplnil všetky svoje ciele 
a dosiahol vyrovnaný rozpočet. Organizácia sa presťahovala do 
väčších priestorov a zriadila sklad tlačovín. Vzhľadom k rastu 
úloh a nové úlohy bude nevyhnutné v budúcnosti počet za-
mestnancov zvýšiť o jedného pracovníka. Existujúce zdroje sa 
tiež stávajú nedostačujúcimi, hlavne v oblasti tlačových mate-
riálov a podpory a marketingu podujatí je rozpočet organizácie 
poddimenzovaný.
Z činnosti organizácie v r. 2015
- Organizácia uviedla do praxe portál banskstiavnica.travel ako 
svoj hlavný marketingový nástroj. Stránka mala v roku 2015 
skoro 100 000 zobrazení, pomocou 10. e-marketingových 
kampaní sme pritiahli viac ako 60 tis. nových používateľov.
- Disponuje všetkými potrebnými tlačovými materiálmi na 
rozdávanie,  ktoré každoročne dotláča (cca 40 tis. ks v r. 2015), 
distribuujú sa v TIK a ubytovacích zariadeniach. Ďalej tlačí a 
distribuuje kalendáre podujatí (týždenný, mesačný, kvartálny, 
ročný), plagáty k podujatiam a pod.
- Vydala z projektu MAS bedeker Banská Štiavnica a región - 
Sprievodca lokalitou UNESCO, toto vydanie distribuovala me-
dzi svojich členov. Z vlastných zdrojov vydal 2. vydanie, ktoré 
predáva v meste a regióne, tiež prostredníctvom distribučnej 
siete IKAR a predajcu Martinus.sk. Bedeker sa stretol s veľmi 
dobrým ohlasom. 
- Osadila 4 nové informačné tabule na Červenej studni, pripra-
vila na osadenie tabuľu Banské jarky (v r. 2016) 
- Organizovala Vínnu špacírku a Sitniansku paškrtu, spoluor-
ganizovala podujatia na podporu CR, v r. 2015 spolu 16 pod-
ujatí.
- V oblasti propagácie RBŠ inzerovala v médiách, organizova-
la návštevy novinárov a bloggerov v regióne. Veľmi úspešná 
bola odozva na návštevu poľskej blogerky a nemeckého autora 
sprievodcu po Slovensku na nemeckom trhu.
- V spolupráci s mestom sme propagovali mesto na veľtrhoch v 
Bratislave, Brne, Trenčíne a Košiciach a zorganizovali tlačovú 
konferenciu Víkend v meste.
- V oblasti rozvoja infraštruktúry sme obnovili zelenú oddy-
chovú zónu na Námestí sv. Trojice, spolupracovali na údržbe 
turistického značenia a trás s Klubom slovenských turistov a 

Názov
Počet 

podaní 
v r. 2015

Ohlásenie prevádzkového času 28

Ohlásenie zmeny prevádzkového času, zmeny 
adresy prevádzky, zmeny prevádzkovateľa 

37

Ohlásenie zrušenia prevádzky 7

Žiadosti o vyjadrenie k podnikateľskej aktivite 
pre účely Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

0

Ohlásenie predĺženia prevádzkového času 
z dôvodu konania spoločenskej akcie/podujatia 
pre uzavretú spoločnosť 

13

Ohlásenie verejných kultúrnych podujatí, 
športových podujatí a pod.

8

Žiadosť o záber verejného priestranstva 15

Ohlásenia prevádzkového času prevádzkarne – r. 2015

Prevádzka (sortiment/rozsah činnosti) Počet 
ohlásení

Pohostinstvo, bar, kaviareň 5

Predajňa potravinového tovaru 1

Predajňa nepotravinárskeho tovaru 1

Predajňa odevov, textilu 5

Predajňa zmiešaného tovaru 0

Rýchle občerstvenie, bufet 2

Reštauračné služby 3

Iné služby 11

Spolu 28
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na údržbe zimných bežkárskych trás s OZ Červená studňa.
Dôležité úlohy CR v strednodobom horizonte
- Vybudovať záchytné parkovisko (cca do 4-5 rokov)
- Budovať infraštruktúru CR (hlavne horských cyklotrás, 
vstupného miesta na Červenej studni)
- Zriadiť čiastočnú pešiu zónu na Nám. sv. Trojice
- Zlepšiť spoluprácu privátnych subjektov
- Zlepšiť ľudské a finančné zdroje RBŠ

Tretí sektor 
Občianske združenia (OZ): 
V roku 2015 bolo na území mesta registrovaných 136 občian-
skych združení, z ktorých 26 má za cieľ rozvoj regiónu a cestov-
ného ruchu, 29 šport a telovýchovu, 21 rozvoj v oblasti umenia 
a kultúry, 7 životné prostredie, 7 vzdelanie a výchovu a 2 OZ sú 
zamerané na prácu s rómskou menšinou. Sídlo v Banskej Štiav-
nici majú aj OZ, ktoré sa zaoberajú prácou s mládežou, ochra-
nou zvierat, zdravotníctvom, sociálnou oblasťou, prácou s teles-
ne postihnutými a pod. Okrem nižšie uvedených občianskych 
združení pôsobí na území mesta aj veľa ďalších (napr. Jantárová 
cesta, Informačné centrum mladých Banská Štiavnica, Fotoklub 
BLUR, Banská Štiavnica´91, Kruh, Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok a pod.). 
Združenie turizmu Banská Štiavnica, Kammerhofská 2, 969 01 
Banská Štiavnica. Cieľom združenia je najmä: podporovať rozvoj 
regiónu Banskej Štiavnice a ďalších obcí v Štiavnických vrchoch; 
podporovať svojich členov, zastupovať ich záujmy a presadzo-
vať ich názory na cestovný ruch; viesť svojich členov k etickému 
podnikaniu v cestovnom ruchu. http://www.banskastiavnica.
org/index.html
Sitnianski rytieri, Počúvadlianske Jazero 199, 969 00 Banská 
Štiavnica. Základným cieľom združenia je prispievať k podpore 
rozvoja rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho Jazera. Združenie 
bolo založené s cieľom: organizovania spoločenských, kultúr-
nych, športových a iných záujmových podujatí, podpora rozvoja 
rekreačnej oblasti Počúvadlianske Jazero, zlepšovanie materiál-
no - technických podmienok rekreačnej oblasti Počúvadlianske-
ho Jazera. 
Kalvársky fond, občianske združenie vzniklo z iniciatívy miest-
nych organizácií – Spolku Banskej Štiavnice ´91, Nadácie Baden-
-Powella a Slovenského banského múzea za účasti vlastníkov 
Kalvárskeho komplexu – rímskokatolíckej cirkvi, Mesta Banská 
Štiavnica a Štátnych lesov SR. Poslaním združenie nadväzuje na 
činnosť rovnomenného spolku (1751 až 1951) a snaží sa o celko-
vú obnovu banskoštiavnickej kalvárie so snahou interpretovať 
umenie vysokej umeleckej kvality z obdobia 18. storočia a tiež 
zabezpečenie budúceho využitia komplexu Kalvárie v Banskej 
Štiavnici. Popri zachovaní duchovného rozmeru je zámerom 
vytvárať podmienky aj pre rekreačné a náučno-vzdelávacie vy-
užitie areálu. http://www.kalvaria.org/o-nas/
Banskoštiavnický skrášľovací spolok
Ide o neformálne združenie občanov, ktoré spája obyvateľov a 
sympatizantov Banskej Štiavnice. Svojimi aktivitami prispievajú 
k zatraktívneniu verejných priestranstiev. 
Skrášľovanie Dolnej ružovej ulice bolo pilotnou aktivitou spol-
ku, pred každým domom sú vysadené teraz už vzrastlé ruže. 
Obyvatelia ulice majú ambíciu zmeniť ulicu k lepšiemu, chcú ju 
ukážkovo upraviť. Skvalitnenie podmienok bývania a kultivo-
vanie priestorov prispeje k motivácii obyvateľov neodsťahovať 
sa z centra a prilákaniu nových obyvateľov. Cieľom neformál-
nej skupiny Banskoštiavnický skrášľovací spolok  je presadenie 
mestského grantového programu na skrášľovanie verejných 
priestranstiev obyvateľmi, a samozrejme čo najširšie zapoje-
nie obyvateľov Banskej Štiavnice do starostlivosti o verejné 
priestranstvá a vzhľad mesta. 
Občianske združenie Terra Artis – združenie na podporu umenia
Je zriaďovateľom Galérie Schemnitz. Schemnitz je nová galéria 
umenia založená v roku 2013. Program galérie ponúka obraz 
aktuálnych tendencií v mladej súčasnej maľbe a kresbe. Cieľom 
je neustále mapovať umelecké dianie a predstaviť z neho to naj-
zaujímavejšie širokému publiku. Prostredníctvom pravidelných 
výstav prináša do Banskej Štiavnice výber popredných osobnos-
tí súčasnej maľby, kresby a grafiky. Portfólio spolupracujúcich 
umelcov je vyberané spomedzi etablovaných mien, ale posky-
tuje priestor aj mladým, začínajúcim autorom. Kvalita vystavo-
vaných diel je základnou podmienkou zaradenia do výstavného 
programu. Diela sú vyberané i s ohľadom na predpoklad rastu 
ich hodnoty v budúcnosti. Filozofiou galérie je budovanie pria-
teľských vzťahov medzi autormi, divákmi a zberateľmi. Pre-
mostenie sveta umenia s každodenným životom. http://www.
schemnitz.sk/galeria/

Sieťové odvetvia 
Vodovod a kanalizácia   
Mesto Banská Štiavnica nevydávalo v roku 2015 rozhodnutia na 
povolenie stavieb uvedeného druhu z dôvodu, že o ne nik nepo-
žiadal. Pre Mesto Banská Štiavnica ako stavebníka vydáva roz-
hodnutia takéhoto druhu Spoločný stavebný úrad Svätý Anton.  
Energetika 
Mesto Banská Štiavnica vydalo v roku 2015 2 rozhodnutia, ktorý-
mi povolilo zahustenie, rozšírenie a výmeny energetických sietí.

Technická infraštruktúra
Úpravy verejných priestranstiev 
Projekt: Rekonštrukcia verejných priestranstiev Botanická ulica
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 
č.1,969 01 B. Štiavnica 

Zhotoviteľ: Combin Banská Štiavnica s.r.o., Kysihýbeľská 
29,969 01 B. Štiavnica 
Termín zahájenia: 09/2015
Termín ukončenia: 12/2015
Celkový náklad stavby: 538.708,00 € vrátane DPH
Cieľ projektu: Celková rekonštrukcia Botanickej ulice, vrátane 
odvodnenia dažďových vôd a nového verejného osvetlenia
Projekt: Rekonštrukcia Budovateľskej ulice
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 B. Štiavnica 
Zhotoviteľ: CESTY NITRA a.s.
Termín zahájenia: 09/2015
Termín ukončenia: 10/2015
Celkový náklad stavby: 67.105,31 -€ vrátane DPH
Cieľ projektu: Zabezpečiť dostatočné odvodnenie dažďových vôd 
a celkovú povrchovú úpravu Budovateľskej ulice asfaltovaním
Projekt: Oprava oporného múru na Katovej ulici v Banskej Štiavnici
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 B. Štiavnica
Zhotoviteľ: Rekonbau s.r.o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica
Termín zahájenia: 11/2015
Termín ukončenia: 12/2015
Celkový náklad stavby: 4 495,87 € vrátane DPH
Cieľ projektu: Oprava oporného múru nachádzajúceho sa na 
hranici parciel č. 5751/3 a 2209/3 na Katovej ulici v Banskej 
Štiavnici podľa projektovej dokumentácie: „Oporný múr – oprava, 
časť statika, miesto stavby B. Štiavnica, Ul. Katova“, ktorú vypra-
coval Ing. Juraj Gajdoš v septembri 2015.
Projekt: Oprava oporných múrov na parcele č. 2048/3 rovnobež-
ne s Robotníckou ulicou a na parcele č. 3452/1, Horná Ružová 
ulica  – areál záhrady MŠ Nezábudka
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 
č.1,969 01 B. Štiavnica
Zhotoviteľ: Rekonbau s.r.o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica
Termín zahájenia:  07/2015
Termín ukončenia: 09/2015
Celkový náklad stavby: 13 136,64 € vrátane DPH
Cieľ projektu:
1. Oprava múru nachádzajúceho sa na parcele č. 2048/3 rov-
nobežne s Robotníckou ulicou v Banskej Štiavnici na základe 
statického posudku: „Banská Štiavnica – Robotnícka ulica, statický 
posudok oporného múru“, ktorý vypracoval Ing. Ján Ďurica v ja-
nuári 2015
2. oprava oporného múru nachádzajúceho sa na parcele č. 3452/1 
v areáli MŠ Nezábudka na Hornej ružovej ulici, a to na základe 
a podľa statického posudku: „Banská Štiavnica oporný múr na ul. 
Horná ružová, statický posudok múru v areáli MŠ na pozemku č. 
3452/1“, ktorý vypracoval Ing. Ján Ďurica v decembri 2011. 

Ochrana pamiatok
Mesto Banská Štiavnica spolu s Ministerstvom kultúry SR sa po-
dieľalo na samotnej obnove NKP v nasledovnom rozsahu:
Projekt: Dom meštiansky, Nám sv. Trojice č. 3, Banská Štiavnica, 
č. ÚZPF: 2568/0 - Obnova objektu (RUBIGALL)
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 
969 01 B. Štiavnica
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., UlicaTrate mládeže 9/A, 969 01 Ban-
ská Štiavnica 
Termín zahájenia: 11/2015
Termín ukončenia: 12/2015
Celkový náklad stavby: 52 498,00 € vrátane DPH
Poskytnuté NFP: 45 000,00 €  
Využité NFP: 45 000,00 €  
Vlastné zdroje: 7 498,00 €
Cieľom projektu bolo:
1. Obnova okien - oprava okien / výmena okien
2. Obnova dverí - oprava dverí / výmena dverí
3. Obnova schodov a schodísk
4. Obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane 
drevených a kovových konštrukcií
5. Obnova povrchov v interiéri
6. Obnova vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry  
7. Sanácia vlhkosti objektu  
8. Obnova podláh v interiéri  -  oprava podláh / výmena podláh
9. Lešenie
Projekt: Dom meštiansky, Sládkovičova ul. č. 1, Banská Štiavni-
ca, č. ÚZPF: 2503/7 - Obnova objektu (BELHÁZYOVSKÝ DOM)
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 
969 01 B. Štiavnica
Zhotoviteľ: Ing. Arch. Peter Nižňanský, Václavekovej 14, 969 01 
B. Štiavnica
Termín zahájenia: 09/2014
Termín ukončenia: 12/2015
Celkový náklad stavby: 3 350,00 € vrátane DPH
Poskytnuté NFP: 3 100,00 €  
Využité NFP: 3 100,00 €  
Vlastné zdroje: 250,00 €
Cieľom projektu bolo:
1. prípravná dokumentácia, stavebno-technické posudky, zame-
ranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky  
2. projektová dokumentácia (+ rozpočet)
Projekt: Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice č. 4, Banská Štiavni-
ca, č. ÚZPF: 2551/0 - Obnova objektu (ZUŠ-ka)
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 
969 01 B. Štiavnica
Zhotoviteľ: Drevošindel FI, s. r. o., Oravská Polhora 56, 029 47 
Oravská Polhora

Termín zahájenia: 09/2015
Termín ukončenia: 10/2015
Celkový náklad stavby: 32 346,00 € vrátane DPH
Poskytnuté NFP: 30 000,00 €  
Využité NFP: 26 156,00 €  
Vlastné zdroje: 6 190,00 €
Cieľom projektu bolo:
1. Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií – oprava alebo vý-
mena strešnej krytiny 

Stavebníctvo
V investorstve Mesta Banská Štiavnica boli v roku 2015 realizo-
vané tieto stavby: 
Projekt: Útulok pre psy - Voliéry
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 
969 01 B. Štiavnica
Zhotoviteľ: Bomstal Slovakia, s. r. o., Podbiel 2, 027 42 Podbiel 
a Norbert Píš PierCom, Dolná Ružová 227/13, 969 01 Banská 
Štiavnica
Termín zahájenia: 11/2015
Termín ukončenia: 11/2015
Celkový náklad stavby: 5 349,70 € vrátane DPH
Z toho:
- zemné práce a zabezpečenie dreva 1 848,00 €
- plechové voliéry pre psy - 10 ks 2 501,70 €
- vyhotovenie dreveného podkladu 1 000,00€
Cieľom projektu bolo:
1. zhotoviť a dodať dielo: 10 ks psích voliér
2. vyhotoviť drevený podklad pre osadenie oceľových voliér
Projekt: MŠ 1. mája č. 4, Banská Štiavnica – Oprava plochých 
striech a zateplenie – I. etapa
Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 
969 01 B. Štiavnica
Zhotoviteľ: Combin Banská Štiavnica s.r.o., Kysihýbeľská 29, 
969 01 B. Štiavnica
Termín zahájenia: 06/2015
Termín ukončenia: 07/2015
Celkový náklad stavby: 250 599,04 € vrátane DPH
Poskytnuté NFP: 200 000,00 €  
Vlastné zdroje: 50 599,04 €
Cieľom projektu bolo:
1. Obnova striech so zateplením na všetkých objektoch MŠ 1. 
mája č. 4
2. Kompletné zateplenie objektu SO 01 MŠ 1. Mája č. 4

Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečo-
vaná v súlade s platnými zákonmi o sociálnej pomoci. Sociálnu 
pomoc v meste v r. 2015  realizovali:
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici
- Mestský úrad v Banskej Štiavnici
- Zariadenie sociálnych služieb - Domov Márie Banská Štiavnica
- Sociálne stredisko SČK
- Margarétka o. z. – denný stacionár
Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti sociálnych služieb 
na území mesta Banská Štiavnica: 
- Slovenský zväz telesne postihnutých - okresné centrum, Ban-
ská Štiavnica
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – krajské stredisko 
v Banskej Bystrici s poradenskou službou v Banskej Štiavnici
Mestský úrad v Banskej Štiavnici v rámci sociálnej starostlivosti 
v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje vecnú a finančnú pomoc:
- Denným centrám (Klubom dôchodcov) v meste Banská Štiav-
nica
- Opatrovateľskú službu 
- Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych 
životných situácií do hmotnej núdze, a to formou jednorazovej 
dávky v hmotnej a náhlej núdzi, jednorazových dávok pre deti a 
sociálnych pôžičiek
- Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, poskytovaná pros-
tredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (šti-
pendiá, stravné a školské potreby)
- Dávky v hmotnej núdzi vyplácané prostredníctvom osobitného 
príjemcu dávok, rodičovských príspevkov a prídavkov na deti, 
zanedbávajúce povinnú školskú dochádzku.
Pre Denné centrá (Kluby dôchodcov) bol v r. 2015 poskytnutý 
finančný príspevok vo výške 7 511,51 € z toho:  
- Denné centrum (Klub dôchodcov) Štefultov 3 981,34 €
- Denné centrum (Klub dôchodcov) Banská Štiavnica 3 530,17 €
Transfer pre Denné centrá (Kluby dôchodcov) je používaný na 
prevádzku (el. energia, voda, telefón, poštovné, odvoz PDO), 
organizovanie a vedenie spoločenského života členov denných 
centier (klubu dôchodcov) formou posedení a poznávacích zá-
jazdov.
V mesiaci úcty k starším bol poskytnutý príspevok starším obča-
nom vo výške 1 725,00 €.
Domáca opatrovateľská služba
V r. 2015 bola poskytovaná domáca opatrovateľská služba 28 
opatrovaným občanom s celkovými výdavkami na opatrovateľ-
skú službu vo výške 88 796,00 €.
V r. 2015 boli uhrádzané čiastočné úhrady za opatrovaných vo 
výške 765,96 €, v zmysle § 73 ods. 12 Zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov.
Pohľadávky poskytovateľa sociálnej služby – domácej opatrova-
teľskej služby boli za troch opatrovaných vo výške 1 373,32 €. 
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Na úseku sociálnych vecí sa v roku 2015 vybavilo:
26 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch
Na základe žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
bolo vydaných 49 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na so-
ciálnu službu, z toho:
17 – domáca opatrovateľská služba
32 – zariadenie pre seniorov
Občanom mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situ-
áciách, boli poskytnuté jednorazové peňažné dávky v hmotnej a 
náhlej núdzi, hlavne na zabezpečenie základných životných po-
trieb, zakúpenie paliva na zimné vykurovacie obdobie, náklady 
spojené s lekárskou starostlivosťou detí, zakúpenie nevyhnut-
ného ošatenia a obuvi pre deti, základných potravín, vybavenie 
osobných dokladov (pri strate alebo ukradnutí).
Tiež boli poskytnuté sociálne pôžičky na nákup alebo opravu 
základného vybavenia domácnosti, prípadne opravu strechy, 
rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, v 
zmysle § 39 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
Počet žiadostí o jednorazové výpomoci a sociálne pôžičky bolo 
202, z ktorých bolo poskytnutých 113 jednorazových výpomocí 
a 25 sociálnych pôžičiek. 
Na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov bola po-
skytnutá bezúročná pôžička pre 25 občanov (nákup a oprava 
základného vybavenia domácnosti).
Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
bola poskytnutá sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi for-
mou osobitného príjemcu vo výške: 180 419,00 €. 
Príspevky z rozpočtu mesta:
- uvítanie detí do života 2 615,00 €
Čerpanie sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi bolo v cel-
kovej výške 25 174,84 €
Členenie čerpania bolo nasledovné:
- Pochovávanie na trovy obce 925,00 €
- Zariadenie pre bezdomovcov 287,00 €
- Rómsky klub 1 292,51 €
- Jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých (zakúpenie 
paliva, zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky, zabezpeče-
nie základných životných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobu-
tie, základné potraviny, vybavenie osobných dokladov pri strate 
alebo ukradnutí) 1 996,00 €
- Jednorazové dávky sociálnej pomoci pre deti (zabezpečenie 
lekárskej starostlivosti – lieky, zabezpečenie základných život-
ných potrieb, nevyhnutné ošatenie a zaobutie, základné potra-
viny) 130,00 €
- Pôžičky (návratné finančné výpomoci) 2 920,33 €
Sociálna výpomoc žiakom:
- hmotná núdza – strava 13 854,00 €
- hmotná núdza – školské pomôcky 3 270,00 €
- v r. 2015 bola poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej 
pomoci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
Republiky pre občianku mesta, ktorá bola poskytnutá prostred-
níctvom Mestského úradu vo výške 500,00 €
Charitatívna činnosť pri rímskokatolíckej cirkvi v Banskej 
Štiavnici 
sa začala profilovať asi pred piatimi rokmi, z individuálnych dob-
rovoľníkov pôsobiacich v teréne, najmä medzi bezdomovcami a v 
sociálne slabších rodinách, najprv z vlastných finančných a mate-
riálnych zdrojov, od roku 2013 zo zbierok od farníkov a sponzor-
skej pomoci. V súčasnosti je už zaregistrovaná aj n. o. Charita sv. 
Veroniky, ktorej rozvinutie činnosti je  naďalej podmienené získa-
ním vhodných priestorov pre  svoju prácu v meste. Podnikajú sa 
tiež už prvé kroky pre činnosť dobrovoľníkov v zdravotníckych a 
sociálnych zariadeniach v Banskej Štiavnici. 
Za uplynulé obdobie dobrovoľníckej práce, hlavne v teréne, získali 
užitočné  skúsenosti s touto sociálnou skupinou spoluobčanov, ktoré 
by chceli zužitkovať vo svojej ďalšej pomocnej činnosti, pri zmierňo-
vaní životných podmienok sociálne znevýhodnených občanov.
Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici 
Kapacita Domova MÁRIE v roku 2015 bola 150 miest. Z toho 
zariadenie pre seniorov 20 miest, domov sociálnych služieb 75 
miest, zariadenie podporovaného bývania 10 miest, špecializo-
vané zariadenie 45 miest.
V priebehu roka 2015 nastúpilo do Domova MÁRIE 37 nových 
prijímateľov sociálnej služby. Z nich do zariadenia pre seniorov 
11, do domova sociálnych služieb 7, na špecializované zariade-
nie 17 a do podporovaného bývania 2. Piati prijímatelia sociál-
nej služby sa vrátili späť do svojich domovov alebo odišli do 
iných zariadení sociálnej služby a 28 našich klientov zomrelo. 
Priemerne počas roka 2015 v Domove MÁRIE v Banskej Štiavni-
ci vo všetkých troch budovách bývalo 148 prijímateľov sociálnej 
služby. Na konci roku 2015 mal Domov MÁRIE 149 obyvateľov, 
z nich bolo 52 mužov a 97 žien. 8 prijímateľov sociálnej služby 
bolo zaradených v zariadení podporovaného bývania (priemer-
ný počet za celý rok bol 8,0), 38 v zariadení pre seniorov (prie-
mer za rok 2015 bol 35,1), 57 v domove sociálnych služieb (prie-
mer za rok 62,0) a 46 v špecializovanom zariadení (priemer za 
rok 43,5). V budove na Striebornej ulici č. 15 bývalo ku dňu 31. 
12. 2015 32 prijímateľov, na Špitálskej č. 3 45 prijímateľov a na 
Ul. L. Svobodu 72 prijímateľov sociálnej služby.
O aktivizáciu obyvateľov sa starali 4 sociálne  pracovníčky, 4 in-
štruktorky sociálnej rehabilitácie a 1 pracovná terapeutka.  
Aktivácia obyvateľov vo všetkých troch budovách zariadenia so-
ciálnych služieb Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici prebiehala 
podľa mesačných a týždenných plánov činnosti a v súlade s Plá-
nom kultúrno-záujmovej činnosti pre rok 2015.
Týždenné plány činnosti pripravujú pracovníčky sociálneho od-
delenia podľa reálneho záujmu prijímateľov sociálnej služby, ich 

schopností a zdravotného stavu s dôrazom na to, aby naši klienti 
neboli len pasívnymi prijímateľmi, ale aby sami aktívne zasaho-
vali do diania. Denné aktivity zahŕňali ergoterapiu, arteterapiu, 
biblioterapiu, terapiu s prvkami canisterapie, tréningy pamäti, 
duchovné činnosti, pohybové aktivity, vychádzky a kultúrne a 
spoločenské akcie v regióne. Väčšina z uvedených aktivít má v 
jednotlivých týždňoch svoju periodicitu a sú neoddeliteľnou 
súčasťou poskytovaných sociálnych služieb v záujme podpory 
mentálnych a pohybových schopností prijímateľov sociálnej 
služby v Domove MÁRIE. Naši klienti sa s obľubou pravidelne 
zúčastňujú tiež na službách Božích, biblických čítaniach a svä-
tých omšiach v objektoch Domova MÁRIE. 
Okrem spomínaných „všedných“ aktivít v priestoroch Domova 
MÁRIE sa naši klienti zúčastnili aj menej tradičných podujatí:
Január 2015 - stretnutie s priateľmi pri pečených jablkách, pun-
čové posedenie, posedenie a besiedka ku Dňu komplimentov 
Február 2015 - fašiangové posedenie s pampúchmi, pečenie 
„fánok“ (Strieborná, Špitálska), pochovávanie basy a fašiangová 
veselica (Svobodu), prednáška a beseda s lekárom (Svobodu)
Marec 2015 - oslava MDŽ - vystúpenia detí, Týždeň mozgu 
(prednášky, besedy, tréningy pamäte,  cvičenia - vo všetkých 
budovách zariadenia, pre deti v MŠ, žiakov ZŠ a prednáška pre 
verejnosť v mestskom kultúrnom centre), Marec - mesiac kni-
hy (prednáška, beseda a súťažný kvíz), popoludňajšie spoločné 
čítania, príprava na veľkonočné sviatky (výzdoba, pečenie, aran-
žovanie, duchovná príprava,  duchovné cvičenia, príprava ozdôb, 
aranžovanie, výroba kraslíc, pečenie zákuskov)
Apríl 2015 - Deň zeme (besedy, práca pri úprave okolia budov), 
návšteva výstavy v Bergerichte, Lesnícke dni v Botanickej záhra-
de, náučné prechádzky do prírody, návšteva výstavy o histórii 
Banskej Štiavnice v SBM
Máj 2015 - oslava Dňa matiek (vystúpenie detí), návšteva Fes-
tivalu kumštu a remesiel, prehliadka kalvárie a historického 
centra mesta s posedením, májový guláš s predsedom BBSK na  
Špitálskej ulici
Jún 2015 - oslava Dňa otcov, besiedky k svetovému dňu život-
ného prostredia, jánske grilovačky, exkurzia v obci Vyhne a pi-
vovare Steiger, vzdelávanie seniorov mesta Banská Štiavnica na 
Drieňovej
Júl 2015 - návšteva termálneho kúpaliska v Sklených Tepliciach, 
kúpanie v Kolpašskom  jazere, Deň čokolády - spoločné maškr-
tenie s prednáškou o výrobe a účinkoch čokolády, Deň rodičov 
- spomínanie 
August 2015 - ochutnávanie štiavnických zmrzlín, OSMIDIV - 
návšteva benefičného podujatia na amfiteátri v Banskej Štiav-
nici, návšteva štiavnických jazier, Deň priateľstva - rozhovory, 
spoločné záujmy, ukážky canisterapie na Špitálskej a Striebornej
September 2015 - návšteva Dní sv. Huberta vo Svätom Antone, 
účasť na Salamandrových dňoch, trhoch a sprievode, Svetový 
deň a mesiac Alzheimerovej choroby (prednáška, beseda, trénin-
gy pamäte), púť na Kalvárii v Banskej Štiavnici spojená s účasťou 
na svätej omši, návšteva Ranča NÁDEJE vo Svätom Antone s 
posedením pri haluškách
Október 2015 - Deň seniora 2015 na ZŠ Jozefa Kollára, stretnu-
tia s kultúrnym programom so študentami, žiakmi a deťmi MŠ v 
priebehu celého mesiaca úcty k starším, návšteva výstavy v Ga-
lérii Jozefa Kollára, „haruľový deň“ na Ul. L. Svobodu, realizácia 
projektu „S knihou v ruke“ – otvorenie knižnice na Striebornej,  
realizácia projektu „Keď ruky nepostoja“ na Striebornej, prednáš-
ka p. Bahúľa - Staroveký Egypt - na Striebornej
November 2015 - realizácia projektu „Máme radi hudbu“ na Špi-
tálskej, prednáška p. Bahúľa - Najväčšie vynálezy ľudstva - na 
Drieňovej, stretnutie generácií na Starom zámku, príprava via-
nočných ozdôb a výrobkov na predaj na vianočné trhy, duchovná 
príprava na Vianoce 
December 2015 - návšteva Mikuláša a čerta s posedením, - náv-
števa, predávanie a maškrtenie na Štjavnických vianočných tr-
hoch, stretnutie klientov s riaditeľkou Domova MÁRIE, Vianoč-
ný večierok a Silvestrovská zábava na Drieňovej a Striebornej.
Správa o sociálnej činnosti SČK 
riaditeľka: Katarína Senciová
sídlo: Bratská 9, Banká Štiavnica 
Opatrovateľská služba:
Vykonávanie rozvozu obedov pre dôchodcov, chorých a imobil-
ných občanov nášho mesta a okolia. V roku 2015 rozviezli 5 609 
obedov klientom v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach. Obedy 
zabezpečovali z Vinárne pod Galériou, boli chutné, klienti boli 
s kvalitou obedov spokojní. V sledovanom období zaznamena-
li mierny nárast rozvozených obedov aj napriek tomu, že túto 
službu poskytujú už viaceré organizácie, či sú to reštaurácie, 
školy, škôlky, vývarovne.
Rozvoz obedov v roku 2015 vykonávali UoZ ako dobrovoľnícke 
činnosti. Rozvoz obedov sa vykonával vozidlom CITROEN BER-
LINGO, ktoré je vyhovujúce na túto činnosť. V nasledujúcom 
roku sa pokúsia cez pojekty získať financie na novšie motorové 
vozidlo, aby rozvoz obedov bol kvalitný a včasný, nakoľko den-
nodenným rozvozom obedov sa za 7 rokov jeho technický stav 
zhoršil a vyžaduje si častejšie opravy. Finančné zdroje na hore 
uvedenú činnosť získali z úhrad za službu od klientov a  z vlast-
ných zdrojov inej činnosti Slovenského Červeného kríža v Ban-
skej Štiavnici. Cez ÚPSVaR v Banskej Štiavnici sa zapojili do Ná-
rodného projektu č. V. Aktivačná činnosť podľa § 52a  č.5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.
Domov sociálnych  služieb  pre mentálne postihnuté deti, mlá-
dež a dospelých
Slovenský Červený kríž v Banskej Štiavnici poskytuje sociálnu 

službu ambulantnou formou v zmysle § 38 zákona o sociálnych 
službách č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov už od roku 1991, kde sa vystriedalo veľké množstvo 
klientov. Zariadenie s denným pobytom navštevovalo v sledo-
vanom roku 12 klientov s mentálnym a čiastočným telesným 
postihom vo veku od 9  rokov do 41 rokov, ktorých stupeň odká-
zanosti na pomoc inej fyzickej osoby je u všetkých VI.
Zariadenie sa nachádza v prenajatých priestoroch na poschodí, 
kde je zabezpečený bezbariérový prístup pomocou schodolezu. 
V zariadení je miestnosť na pracovnú činnosť, na cvičenie, spo-
ločenská miestnosť, kancelária a priestor pre individuálne vzde-
lávanie klienta /školopovinného/, sociálne zariadenia, sprcha, 
umývadlá, kuchynka. Zariadenie je k dispozícii klientom denne 
od 6.00 hod. do 15.30 hod. a riadi sa podľa nasledovného po-
riadku:
príchod klientov je v čase od 6.00 do 8.00 hod.
od 8.00 do 8.15 hod. – sedenie (komunita)
od 8.15 do 8.30 hod. – raňajky
od 8.30 do 10.30 hod. – vyučovanie (školopovinný klient sa vy-
učuje v triede so špeciálnym pedagógom a ostatní v pracovnej 
miestnosti s opatrovateľkami.) Školopovinný klient sa vzdelával 
podľa individuálnych plánov, vypracovaných Špeciálnou školou 
v Banskej Štiavnici a v školskom roku 2014/2015 školskú do-
chádzku ukončil. Ostatní klienti pracujú podľa denných plánov, 
kde sú obsiahnuté nasledovné činnosti:
vzdelávacia – matematika, slovenský jazyk, čítanie s porozume-
ním, prírodopis, práca s počítačom, hudobná výchova, telesná 
výchova.
samoobslužná – pracovné (motorika rúk – modelovanie, maľova-
nie, strihanie, trhanie, lepenie, navliekanie, štrikovanie, varenie a 
príprava jednoduchých jedál, základné hygienické návyky)
od 10.30 do 11.30 hod. – pobyt vonku (športové hry, prechádzky)
od 11.30 do 11.45 hod. – osobná hygiena pred obedom
od 11.45 do 12.30 hod. – podávanie obeda
od 12.30 do 14.30 hod. –záujmová činnosť, relaxačné cvičenia 
(skladanie stavebníc, puzzlí, vyšívanie, čítanie, spoločenské hry, 
počúvanie hudby, tancovanie a nácvik kultúrneho programu na 
príležitostné podujatia)
Od 14.30 do 15.30 hod. – odchod klientov domov.
Počas dňa je zabezpečená strava – obedy  a pitný režim. 
Vecný rozsah a forma poskytovania služby:
- Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová for-
ma sa poskytuje ako denná služba.
Domov sociálnych služieb § 38
odborné: - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 - pracovná terapia
obslužné: -stravovanie
ďalšie činnosti: - vzdelávanie
 - záujmová činnosť
 - muzikoterapia
 - biblioterapia
 - sociálna komunikácia
 - sebaobslužné činnosti
Utvára podmienky na vzdelávanie 
Súčasťou denných aktivít v zariadení sú pracovné terapie, ar-
teterapie, muzikoterapia, pohybové aktivity, tréningy pamäte, 
sociálna rehabilitácia, relaxácie, sociálna komunikácia. Pracu-
je sa so skupinou a v zmysle zákona o sociálnych službách sa 
uplatňuje aj individuálne plánovanie poskytovaných sociálnych 
služieb, t. j. služby sú poskytované s ohľadom na individuálny 
záujem každého klienta. 
V mesiaci január 2015 - sánkovačka, guľovačka a stavanie sne-
huliakov, toto všetko sa udialo popri všetkých aktivitách v na-
šom zariadení.
V mesiaci február 2015 - tradičná fašiangová zábava pre klientov 
a zamestnancov zariadenia. (Príprava masiek a ich prezentácia), 
nevšedné stretnutie klientov s cestovateľom, filmárom a foto-
grafom, no predovšetkým bezprostredným mladým mužom Mi-
chalom Čížom. Príprava valentínskych darčekov.
V mesiaci marec 2015 - pripomenutie Medzinárodného dňa žien 
a marec Mesiac knihy besedou a návštevou mestskej knižnice na 
tému môj najobľúbenejší knižný hrdina, príprava veľkonočných 
kraslíc a dekorácií.
V mesiaci apríl 2015 - pripomenutie mesiaca lesov návštevou 
areálu Múzea vo Sv. Antone, návšteva Dielničky SBM, kde sa 
klienti oboznámili a zároveň naučili techniku maľovania na 
hodváb. Navštívili aj Bowling, kde sa väčšina klientov prvýkrát 
stretla s hrou a aj si zasúťažili. Návšteva Mini ZOO SBM zamera-
ná hlavne na tému motýľov, jašterov, hadov a pod. 
V mesiaci máj 2015 pripravovali v Dielničke SBM smaltované 
náhrdelníky ku Dňu matiek. Cestou z Dielničky sa zastavili a 
prvýkrát navštívili novootvorenú prevádzku predaja Kebabu, 
kde si klienti sami objednali aj zaplatili.
V mesiaci jún 2015 - navštívili Špeciálnu školu v Banskej Štiav-
nici, kde sa slávnostne otváralo športové ihrisko, kde si spolu 
všetci zatancovali na diskotéke. Tvorivá dielňa, kde sa klienti 
prvýkrát stretli s prácou s drôtom a odchádzali s dobrým poci-
tom a svojimi výrobkami. Trojdňový relaxačný pobyt na chate 
Asissi spojený so športovými hrami, vychádzkami do prírody, 
opekačkou, púšťaním lampiónov šťastia a diskotékou, pri ktorej  
čakalo prekvapenie od pani vedúcej Zdenky Dobišovej a perso-
nálu - torta s ohňostrojom. 
Počas mesiacov júl a august 2015 - vychádzky do okolia a cen-
tra mesta Banská Štiavnica, návšteva expozície múzea v Novom 
zámku a účasť na benefičnom koncerte Osmidiv, ktorý sa každo-
ročne koná v banskoštiavnickom amfiteátri. Sociálna rehabilitá-
cia klientov vo forme pečenia rôznych dobrôt, tréning pamäte, 
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komunikačné cvičenia. Zariadenie navštívila pani Valachyová, 
ktorá naučila klientov techniku striekaných mandal. V tomto 
čase sa celé zariadenie maľovalo, upratovalo.
V septembri 2015 - relaxačný pobyt klientov v Kúpeľoch Sklené 
Teplice - Goetheho kúpeľný dom, kde absolvovali rôzne procedú-
ry ako perličkový kúpeľ, masáže, pobyt v soľnej jaskyni. Prijatie 
nového klienta 7 ročného Jakubka.
V mesiaci október 2015  - zariadenie navštívila delegácia z Mo-
ravskej Třebovej, ktorá sa zaujímala o poskytovanie sociálnych 
služieb naším zariadením, ako aj o činnosť SČK.
V november 2015 - nácvik vianočného programu, divadielko, 
tanec, básne a piesne. Spomienka zosnulých - cintorín Svätý An-
ton. Nadácia SPP pomocou svojich programov finančne prispela 
k realizácii individuálneho plánu rozvoja našich klientov, ktorý 
bol zameraný na získaní zručností v tkaní.
V decembri 2015 - privítanie Mikuláša a čerta, Vianočný 
program, ktorí si pripravili naši klienti pre svojich rodičov a 
priateľov nášho zariadenia.
Súčasťou posilňovania sociálnych väzieb v zariadení sú spoločné 
oslavy sviatkov (meniny, narodeniny) klientov a zamestnancov. 
V nastúpenom trende poskytovania sociálnej služby pre uve-
denú skupinu klientov chceme i naďalej pokračovať jej neustá-
lym skvalitňovaním, tak ako ju vymedzuje zákon o sociálnych 
službách, ale predovšetkým s dôrazom na individuálny záujem 
každého nášho klienta.  
O klientov v DSS sa starajú: sociálny pracovník a dve opatrova-
teľky. Ďalšie posty, ako vodič, údržbár sú riešené v kombinácii s 
ÚPSVaR formou dobrovoľníckej činnosti a vlastných zdrojov z 
inej činnosti. Ekonomickú činnosť vykonávala ekonomická pra-
covníčka a riadiacu riaditeľka územného spolku SČK.
Podľa ponuky a finančných možností sa snažíme každý rok vzde-
lávať pracovníkov v rámci sociálnej práce. V roku 2015 to bol 
odborný seminár so zameraním na inovatívne metódy a formy 
práce s klientom so špeciálnymi potrebami.
Klienti sa v zariadení cítia dobre, radi ho navštevujú a vytvárajú 
sa medzi nimi kamarátske vzťahy. Tí, ktorí už prestali navštevo-
vať zariadenie, sa radi prídu raz za čas pozrieť a trochu pobudnúť 
medzi svojimi kamarátmi. Klienti, alebo ich zákonní zástupco-
via majú so zariadením zmluvy, kde sú uvedené všetky potrebné 
náležitosti a podmienky poskytovanie sociálnej služby. 
Margarétka, o. z. pre zdravotne a telesne postihnuté deti 
a ich rodiny
štatutár o. z.: Ján Koťo
sídlo: Bratská ulica č. 9, Banská Štiavnica 
Občianske združenie MARGARÉTKA so sídlom Banská Štiavni-
ca, je dobrovoľné, mimovládne a nepolitické záujmové združe-
nie, starajúce sa o rozvoj zdravotne a telesne znevýhodnených 
a ich rodiny, OZ bolo zaregistrované na MV SR 28. 7. 2003 pod 
číslom spisu VVS/1-900/90-22208 podľa Zák. č. 83/1990 Zb. v 
znení neskorších predpisov. 
Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivi-
tou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej 
republiky a platnými zákonmi. 
Cieľom OZ je zoskupovať záujemcov pre pomoc osobám zdra-
votne, telesne a sociálne znevýhodneným a ich rodinám, 
- zriaďovať sociálne zariadenia 
- poskytovať sociálne služby, 
- aktívne spolupracovať pri poskytovaní rehabilitačnej starostli-
vosti zdravotne a telesne znevýhodnených osôb 
- organizácia voľno-časových aktivít a motivácií k tvorivej čin-
nosti uvedených osôb 
- a ďalšie – súvisiace s oblasťou poskytovania služieb pre zdra-
votne a telesne znevýhodnené osoby, podľa Stanov OZ
K 31. 12. 2015 malo Občianske združenie podľa aktuálneho 
zoznamu vedeného Správnou radou 20 členov platiacich + 50 
členov neplatiacich. 
Podľa čl. 3 ods. 5 Stanov môže členstvo získať aj neplatiaci člen, 
tento nemôže voliť a byť volený do orgánov OZ a nemôže vyu-
žívať výhody platiaceho člena, pokiaľ on sám nie je zdravotne 
znevýhodnený. 
MARGARÉTKA zriadila Denný stacionár, v ktorom od roku 
2013 poskytuje sociálne služby osobám odkázaným na pomoc 
inej fyzickej osoby, ambulantnou formou, počas dňa na určitý 
čas, dospelým aj deťom. V roku 2015 bol využívaný pre 19 osôb. 
Denný stacionár, ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, 
je zaregistrovaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb 
Banskobystrického samosprávneho kraja, v zmysle § 40 Zák. č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
Zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby dňa 7. 8. 2012 
číslo registračnej karty. 245.1 
Denný stacionár je umiestnený v prenajatom objekte od Mater-
skej školy, na Bratskej ulici č. 9, 
Banská Štiavnica, v priestoroch, ktoré boli stavebne upravené na 
tento účel – poskytovanie sociálnych služieb. 
Identifikačné údaje Denného stacionára:
1. Názov právnickej osoby: MARGARÉTKA 
2. Sídlo: Bratská 9, Banská Štiavnica 
3. IČO: 37897756
4. Právna forma právnickej osoby: Občianske združenie 
5. Štatutárny orgán právnickej osoby: Ján Koťo 
6. Fyzická osoba zodpovedná za poskytované sociálne služby: 
Mgr. Mikuláš Pál 
7. Druh sociálnej služby: Denný stacionár Margarétka – DS v 
zmysle § 40 Zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
8. Kapacita zariadenia: 16 miest 
9. Forma sociálnej služby: ambulantná 
10. Čas trvania poskytovania sociálnej služby: doba neurčitá 

11. Rozsah poskytovania sociálnej služby: neurčitý čas 
Organizačné členenie denného stacionára
Prevádzku denného stacionára zabezpečujú: 
- štatutárny zástupca /predseda/ dobrovoľník bez nároku na 
mzdu 
zamestnanci 
- vedúca DS 
- inštruktor sociálnej rehabilitácie s odbornou kvalifikáciou, 
- garant poskytovaných sociálnych služieb, (sociálny pracovník) 
- dobrovoľník z ÚPSVaR, aktivačná činnosť bez nároku na mzdu
PREHĽAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY v roku 2015 
Počas roka 2015 denný stacionár zabezpečoval nasledovné čin-
nosti: 
- sociálne služby 
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ambulant-
nou formou 
- sociálne poradenstvo – základné sociálne poradenstvo 
- sociálna rehabilitácia 
- liečebná rehabilitácia fyzioterapeutom priamo v zariadení 
- stravovanie týchto osôb dovozom dodávateľmi stravy 
- pracovná terapia – výroba voskových sviečok, mydielka, rôzne 
darčekové predmety 
- záujmová činnosť – spoznávanie histórie mesta, návšteva kul-
túrnych podujatí, aj mimo mesta. 
Počet klientov v DS - Margarétka počas roka 2015 
Celkový počet klientov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 19 klien-
tov: muži 9, ženy 10, 
- vek do 20r 4 klienti: muži 1, ženy 3, 
- vek do 30r 7 klienti: muži 3, ženy 4, 
- vek do 50r 7 klienti: muži 3, ženy 4, 
- vek nad 50r 1 klient: muži 1, ženy 0, 
Diagnóza: 
- Downov syndróm 3 klienti: muži 3, ženy 0, 
- DMO 9 klientov: muž 2, ženy 7, 
- Schizofrénia 5 klienti: muž 2, ženy 3, 
- Autista 1 klient: muži 1, ženy 0, 
- po úraze ochrnutie DK 1 klient: muži 1, ženy 0, 
- Chodiaci klienti: muži 8, ženy 8, 
- Vozičkár klienti: muži 1, ženy 2

Školstvo
v školskom roku 2014/2015*
*Údaje o počte detí, žiakov a študentov v školách a školských 
zariadeniach sú k 15. 9. 2014.
Základné školy (ZŠ)
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica:
1. ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského 17
2. ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu 40
Obidve ZŠ sú plnoorganizované s ročníkmi 1-9. Súčasťou škôl sú 
školské kluby detí a školské jedálne.
Zdroje financovania ZŠ:
1) prostriedky zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR  v podobe nor-
matívneho príspevku, ktorý je súčtom mzdového normatívu 
(náklady na mzdy a odvody zamestnancov) a prevádzkového 
normatívu (na prevádzku školy bez osobných nákladov) na jed-
ného žiaka 
2) prostriedky z kapitoly ministerstva na dopravu žiakov do 
školy (doprava žiakov do obidvoch ZŠ ), príspevok pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia a mzdy a platy asistentov 
učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ J. Ho-
ráka
3) finančné prostriedky pridelené štátom na financovanie zá-
ujmového vzdelávania žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích 
poukazov 
4) finančné prostriedky pridelené ministerstvom na dofinanco-
vanie kreditových príplatkov pedagogickým zamestnancom v 
rámci dohodovacieho konania
5) finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií (fi-
nančné prostriedky poukázané školským zariadeniam z výnosu 
dane z príjmov mesta Banská Štiavnica na prevádzku školských 
klubov detí a školského stravovania) 
6) finančné prostriedky – vlastné príjmy škôl za prenájom 
priestorov a zariadenia škôl v čase, keď sa nevyužívali na vý-
chovno-vzdelávací proces
7) finančné príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 
8) príspevky a dary školám
ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského č. 17, Banská Štiavnica
Riaditeľ: Mgr. Ján Maruniak. 
Zástupca RŠ: Mgr. H. Putyrová, Mgr. R. Holičková
Predseda rady školy: Ing. M. Inglot
Počet pedagogických zamestnancov: 34, (31,88 - počet prepočí-
taný na úväzky), 4 vychovávatelia, 2 asistenti učiteľa
Ostatní zamestnanci: 14
Počet žiakov: 488 (216 v ročníku 1-4), v prvom ročníku 61 žiakov, 
z ktorých 60 absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole
Doplnkový údaj k 31. 8. 2015: počet žiakov: 492
Počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 2
Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 246
Individuálne začlenení žiaci: 17
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 43
Žiaci oslobodení od povinnosti dochádzať do školy: 3 (študujú 
v zahraničí)
Počet tried: 23  
Školský klub detí: 5 oddelení  s počtom  žiakov 137.
Vyučovanie cudzích jazykov: Aj - 477 žiakov, Nj - 103 žiakov, 
Rj - 121 žiakov.

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: účasť a vynikajúce 
výsledky vo výtvarných, hudobných, športových súťažiach. 
Popredné umiestnenia v matematických, fyzikálnych, geogra-
fických, biologických, chemických, technických, literárnych, 
dejepisných a jazykových olympiádach a súťažiach na úrovni 
okresnej, regionálnej, krajskej aj celoslovenskej. 
Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená:
„Implementácia“ Premena tradičnej školy na modernú 
Partnerstvo B. Štiavnica-Hünenberg
Tvorba digitálneho obsahu Digi škola
Planéta vedomostí
Let´s Get to Know the World Heritage – projekt pre žiakov 4 
európskych miest svetového dedičstva 
Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach:
Areál školy tvoria štyri budovy s 32 učebňami, z toho 10 odbor-
ných, športový areál 
V školskom roku 2014/15 - ďalšie zlepšenie priestorových pod-
mienok vybudovaním dvoch odborných učební: tabletová učeb-
ňa digi škola  a učebňa etiky.
Údaje o vzdelávacích poukazoch (VP): škola vydala 488 VP, pri-
jala 26 VP.
Záujmová činnosť bola organizovaná prevažne prostredníctvom 
CVČ.
ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40
Riaditeľka školy: PaedDr. Nadežda Sámel –Dobrovičová
Zástupca RŠ: Mgr. V. Bačíková, PaedDr. Ľ. Ďurovičová
Predseda rady školy: Mgr. Ján Kružlic
Počet pedagogických zamestnancov: 23, z toho 3 vychovávatelia.
Ostatní zamestnanci: 11
Počet žiakov: 241 (117 v ročníku 1-4)
Žiaci učiaci sa náboženskú výchovu: 121
Individuálne integrovaní žiaci: 12
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 30
Počet tried: 13 z celkových 20 učební používaných školou.
Školský klub detí: 3 oddelenia, s počtom žiakov 81. Počet vy-
chovávateľov: 3.  
Vyučovanie cudzích jazykov: anglický – 241 žiakov, nemecký - 
64 žiakov, ruský – 32, 
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
Pytagoriáda, Archimediáda, Živé lego, olympiády cudzích ja-
zykov, dejepisné, prírodovedné, recitačné, literárne, športové, 
výtvarné a iné súťaže.
Údaje o niektorých projektoch, do ktorých bola škola zapojená: 
Infovek, Detský čin roka,  Komparo, Recyklohry, Otvorená škola 
športu, Ďalšie vzdelávanie učiteľov pre primárne vzdelávanie v 
predmete informatika, Zelená škola.
Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach 
školy: Moderná, priestranná 16 triedna škola je členená na pa-
vilóny, ku ktorým patrí školská kuchyňa a jedáleň a telocvičňa. 
Škola má veľký športový areál s futbalovým ihriskom, futbalové 
miniihrisko s umelým trávnikom, tenisový kurt, basketbalové 
ihrisko, volejbalové ihrisko. Externé priestory školy sú vybavené 
kamerovým systémom(8 kamier)
Údaje o vzdelávacích poukazoch(VP): škola vydala 241 VP, pri-
jala 95 VP, všetci žiaci absolvovali 60 hodín záujmového vzde-
lávania
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská 
Štiavnica
Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Riaditeľka školy: Mgr. Irena Chovanová 
Zástupca RŠ: Mgr. K. Tuhárska (hudobný odbor), Mgr. M. Kne-
zovičová (skupinové odbory)
Predseda rady školy: Mgr. Perla Perpetua Voberová
Počet pedagógov: 21
Nepedagogickí zamestnanci: 4 
Počet žiakov: 378, z toho 204 v individuálnom a 174 v skupi-
novom štúdiu
Počet žiakov k 31. 8. 2015: 371
Odbory (počet klientov): tanečný (45), hudobný (204), výtvar-
ný: (93), lit.-dramatický (36)
Počet učební: 19
Financovanie školy: finančné prostriedky v rámci originálnych 
kompetencií (finančné prostriedky poukázané školským zaria-
deniam z výnosu dane z príjmov  mesta Banská Štiavnica )
Prezentácia školy na verejnosti: - koncerty, výstavy a tradičné 
celoškolské akcie ako Vianočný koncert, výchovné koncerty, 
škola spoluorganizovala  Festival peknej hudby, Capalest a mno-
hé iné. K najvýznamnejším, a čo do rozsahu najväčšou aktivitou 
školy bola celoslovenská výtvarná a spevácka súťaž s duchov-
ným posolstvom kalvárie pre súčasnosť „Duchovný a umelecký 
odkaz banskoštiavnickej kalvárie“ 
Škola zabezpečovala základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie, 
pripravovala žiakov na štúdium odborov vzdelávania umelec-
kého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách a pri-
pravovala na štúdium na VŠ s pedagogickým, alebo umeleckým 
zameraním.
Žiaci školy sa zúčastňovali mnohých súťaží a prehliadok vo vý-
tvarnom, hudobnom, literárno-dramatickom aj tanečnom odbo-
re, na ktorých získali viacero významných ocenení
Údaje o vzdelávacích poukazoch(VP): počet vydaných VP: 0, 
počet prijatých VP: 20, všetci žiaci absolvovali 60 hodín záuj-
mového vzdelávania
Priestorové a materiálno-technické podmienky ZUŠ
Vyučovalo sa v kmeňovej budove a pobočke ZUŠ v Banskej Belej. 
Priebežne sa dopĺňali materiálno-technické pomôcky pre všetky 
odbory. Vzhľadom k niekoľkým vlámaniam do budovy v minu-
lom období, škola inštalovala zabezpečovacie zariadenie a osadi-
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la mreže na okná budovy. 
Z dôvodu nevyhovujúceho stavu strešnej krytiny, mesto ako 
zriaďovateľ a vlastník budovy školy podalo žiadosť Minister-
stvu kultúry SR v rámci výzvy Obnov si svoj dom o pridelenie 
finančných prostriedkov na jej obnovu. Žiadosť bola úspešná 
a k realizácii sa pristúpilo začiatkom nového školského roka, v 
septembri 2015. Z celkovo preinvestovanej sumy 32 346 € sa 
mesto Banská Štiavnica na tejto obnove šindľovej krytiny po-
dieľalo sumou 6 190 €. 
Centrum voľného času, L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica
Zriaďovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Riaditeľ: Mgr. Jana Machilová
Predseda rady školy: Mgr. Ivana Kopálová
Počet klientov: 524, z toho 19 nad 15 rokov
Počet pedagogických zamestnancov: 1,5 
Počet externých vedúcich záujmových útvarov: 24
Počet záujmových útvarov: 35
Záujmové útvary pracovali okrem CVČ zväčša na ZŠ, na ktorých 
pôsobili vedúci záujmových útvarov – učitelia.
Údaje o aktivitách a prezentácii CVČ na verejnosti:
Okrem pravidelnej záujmovej činnosti, v školskom roku  
2014/15 CVČ zorganizovalo 72 príležitostných podujatí, z toho 
12 v čase sobôt a nedieľ, na ktorých sa zúčastnilo spolu 3070 
účastníkov, z toho 1372  do 15 rokov. Tanečná skupina Aplause 
bola účastníkom mnohých tanečných vystúpení. Tanečný krú-
žok pod vedením T. Hudecovej získal na regionálnej okresnej 
prehliadke 1. miesto a v krajskom kole získali hlavné ocenenie. 
Hudobno-dramatický krúžok Permoník pre predškolákov vystu-
poval pri rôznych oslavách v rámci mesta.
CVČ bolo organizátorom okresných kôl olympiád, regionálnych 
okresných súťaží pre ZŠ a SŠ, ktoré vyhlásilo Ministerstvo škol-
stva ,vedy, výskumu a športu SR a organizátorom víkendových 
športových akcií pod záštitou primátorky mesta v rámci projek-
tu „Drieňová mládeži“.
Letná prázdninová činnosť: uskutočnili sa 2 týždňové turnusy 
prímestského letného tábora a letný pobyt pri mori v Chorvát-
skom Drveniku .
Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach
CVČ sídli v priestoroch ZŠ Jozefa Kollára, má k dispozícii 2 kan-
celárie, počítačovú učebňu, tanečnú sálu so zrkadlami, šatňu. 
CVČ využíva aj telocvičňu a multifunkčné ihrisko.
Údaje o vzdelávacích poukazoch: počet vydaných VP: 0, počet 
prijatých VP: 406, 21 žiakov neabsolvovalo 60 hodín záujmo-
vého vzdelávania.
Centrum voľného času zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, 
záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 
30 rokov v ich voľnom čase.
Materské školy 
Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom 3 materských škôl s 
vlastnými školskými jedálňami.
Materské školy boli financované :
1. v rámci originálnych kompetencií (z rozdelenia výnosu dane 
z príjmu mesta)
2. zo štátneho rozpočtu, z kapitoly MŠVVaŠ SR ako príspevok 
na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré mali  jeden 
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 
3. príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
dieťaťa v MŠ (okrem poberateľov dávky v HN a príspevkov k 
dávke v HN)
4. vlastné príjmy MŠ (prenájom priestorov)
Materské školy poskytovali  predprimárne vzdelávanie deťom 
od 3 do 6 rokov (výnimočne aj deťom do 3 rokov) s možnosťou 
poldenného a adaptačného  pobytu  a deťom s odloženou povin-
nou školskou dochádzkou od 6 do 7 rokov. 
Materská škola, Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
Školský vzdelávací program: „Detský raj“ – zameraný na envi-
ronmentálnu výchovu a na upevňovanie povedomia o tradíciách 
mesta a baníctva 
Riaditeľka školy: Mgr. Alexandra Bóková
Zástupca RŠ: Mgr. Andrea Pauková
Predseda rady školy: Bc. Blanka Konopková
Počet detí: 152, z toho 20 do 3 rokov, 56 detí - predškolákov sa v 
3 triedach pripravovalo na povinnú školskú dochádzku.
Počet tried: 7, z toho 1 v MŠ Štefultov – elokované pracovisko
Počet zamestnancov: 25, z toho 15 pedagogických zamestnancov 
Záujmová činnosť: hudobno-dramatický krúžok Permoník, vý-
tvarný a plavecký krúžok.
Údaje o niektorých projektoch, v ktorých bola škola zapojená: 
Permoník – projekt zameraný na vytváranie národného povedo-
mia, regionálnu výchovu a rozvoj regionálnych tradícií 
Zbieraj body za odpad –spolupráca s TS mesta
Aktivity a prezentácia na verejnosti:
Deti MŠ sa pravidelne a s veľkým úspechom zapájajú do kultúr-
no-spoločenských aktivít ako Salamandrový sprievod, Spievaj 
si vtáčatko, Tvorivé dielne, Zelený svet a pod. Pekné výsledky 
dosahujú vo výtvarných, speváckych, hudobno-dramatických 
súťažiach a to aj v celoslovenskom meradle.
Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach 
školy:
Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v hlavnej budove na Ul.1. 
mája a v elokovanej triede mestskej časti Štefultov, kde deti vy-
užívali krásne prírodné prostredie na turistiku, Šarkaniádu, ale 
aj tradičné aktivity tejto miestnej časti, ako vynášanie Moreny, 
Tekvicové parády a pod.
Vďaka projektu, ktorý podalo mesto ako zriaďovateľ MŠ sa po-
darilo zatepliť ďalšie pavilóny škôlky, vrátane kompletnej rekon-
štrukcie striech. Taktiež sa zrenovovali 2 sociálne zariadenia. 

V elokovanej triede – m. č. Štefultov  sa v rámci projektu „Elek-
tronizácia vzdelávacieho systému“ (MŠVVŠ SR) inštalovala počíta-
čová zostava, interaktívna tabuľa, trieda je pripojená na internet
Materská škola, Bratská č. 9, Banská Štiavnica
Školský vzdelávací program: „Čistinka“- filozofiou MŠ je šťastné 
a na život v spoločnosti pripravené dieťa s dôrazom na podporu 
environmentálneho povedomia. 
Riaditeľka školy: Bc. Jana Kruteková
Zástupca RŠ : Mgr. Andrea Konôpková
Predseda rady školy: Zdenka Hullová
Počet detí: 111, z toho 37 v prípravnej triede na povinnú školskú 
dochádzku. 
Počet tried: 5
Počet zamestnancov: 21, z toho 11 pedagogických
Údaje o niektorých projektoch, v ktorých je škola zapojená
Škola budúcnosti 1 – oboznamovanie sa s cudzími jazykmi, Ze-
lená škola,
Tajcholand –poznávacie aktivity, My sa nevieme sťažovať na-
hlas, Vesmír očami detí, Živnostenské pastelky a iné. 
Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy:
MŠ je 5 triedna, umiestnená v dvoch účelových budovách. V MŠ 
je zriadená environmentálna učebňa, a samostatná učebňa pre 
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorá 
spĺňa priestorové a materiálovo technické parametre pre posky-
tovanie služieb pre deti so ŠVVP. 
MŠ získava vlastné príjmy na dofinancovanie prevádzky mater-
skej školy čiastočným prenájmom priestorov. V MŠ sídli aj OZ 
Margarétka
Materská škola, Mierová č. 2, Banská Štiavnica
Školský vzdelávací program: „Usilovní mravčekovia“, zameraný 
na ekológiu a zdravý životný štýl.
Riaditeľka: Janka Trilcová
Predseda rady školy: Jana Dulajová
Počet detí: 40, z toho 19 v prípravnej triede na povinnú školskú 
dochádzku
Počet tried: 3
Počet zamestnancov: 8, z toho 4 pedagogickí 
Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená
Národná sieť škôl podporujúca zdravie – Zelená materská škola
MŠ svojou polohou ( Botanika, Kalvária) má dobré podmienky 
pre plnenie úloh projektu ekologickej a environmentálnej vý-
chovy, pričom v tejto oblasti spolupracovala aj so SOŠ lesníckou.
MŠ má dlhoročnú dobrú spoluprácu s Dobrovoľným hasičským 
zborom B. Štiavnica pri prezentácii v oblasti požiarnej ochrany.
Deti si jedenkrát v týždni osvojovali základy anglického jazyka 
s kvalifikovanou lektorkou. MŠ zorganizovala pre deti plavecký 
výcvik, saunovanie.
Priestorové a materiálne podmienky školy
MŠ sídli v dvojposchodovej budove bývalého bytového domu s 
vlastnou kotolňou a školskou jedálňou. Herne, spálne a umyvár-
ne MŠ sú štandardne vybavené. MŠ má vlastný školský dvor s  
trávnatou plochou na pohybové hry a cvičenie a pieskoviskom. 
Školský vzdelávací program deti napĺňajú aj poznávaním a sta-
rostlivosťou o školskú záhradu.
Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia na území 
mesta
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavni-
ca, Gwerkovej-Gölnerovej 9
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy 
Zástupca RŠ: pre GMN: Mgr. H. Chovanová, ZŠ: Mgr. E. Jasová,  
MŠ: E. Bartková
Duchovný správca školy: Mgr. Tomáš Štefina
Počet žiakov:
Materská škola: 61
Základná škola:179
Gymnázium: 31
Počet žiakov v ŠKD: 65
Centrum voľného času: 193 žiakov v 12 záujmových útvaroch
Počet tried:12 + 7 odborných učební
Počet pedagogických zamestnancov: 32, 2 kňazi, 1 rehoľná sestra  
Centrum voľného času pri KSŠ: poskytovalo záujmové vzdeláva-
nie 198 žiakom v 13 záujmových útvaroch
Údaje o niektorých projektoch, do ktorých je škola zapojená:
„Modernizácia vyučovacieho procesu na Katolíckej škole v B. Štiav-
nici“, „Premena školskej záhrady na školskú triedu v prírode“ a iné.
Katolícka spojená škola dosiahla mimoriadne úspechy v stavbe a 
programovaní robotov, keď žiaci a študenti školy na robotických 
súťažiach obsadili popredné miesta, napr. celosvetová súťaž RO-
BOCOP v Brazílii, alebo v Chorvátskom Varaždíne.
Deti, žiaci a študenti školy sa počas roka zúčastňovali matema-
tických, geografických súťaží a olympiád v cudzích jazykoch, 
mnohých speváckych, výtvarných, recitačných súťažiach, ale 
dobré výsledky dosiahli aj v súťažiach spoločenských tancov a 
na ME v streľbe zo vzduchových zbraní v Holandsku.  
Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy:
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiav-
nici pôsobí v zrekonštruovaných priestoroch na Ulici A. Gwer-
kovej-Göllnerovej 9, ktorá je v tichom prostredí prírody Štiav-
nických vrchov a zároveň je len 5 minút od centra mesta. Patrí 
pod správu Banskobystrickej diecézy, katolícku formáciu žiakov 
zabezpečuje duchovný správca školy. Je zložená z materskej ško-
ly, základnej školy a gymnázia.
V tomto školskom roku si škola dobudovala školské ihrisko.
Súkromná materská škola, Dolná ružová 22
Zriaďovateľ: OZ KRUH - organizácia zameraná na prácu s deťmi, 
mládežou, rodinou a komunitou.

Riaditeľka SMŠ: Veronika Buzalková
Počet detí: 23
Počet tried: 2
Počet učiteľov: 3
Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy:
Súkromná materská škola sídli  na Dolnej ružovej ulici v cen-
tre Banskej Štiavnice v autentickom  prostredí pamiatkovo 
chráneného domu. V členitej záhrade s výhľadom na historické 
centrum mesta sú drevené preliezačky, hojdačky, šmykľavka, 
domček, pieskovisko, zeleninový a kvetinový záhon. Blízka bo-
tanická záhrada ponúka ďalšie možnosti pre aktivity vonku.
SMŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 
6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V 
prípade záujmu rodičov poskytuje aj poldennú formu výchovy 
a vzdelávania. 
Súkromná materská škola Guliver
Zriaďovateľ: TIDLY SLOVAKIA, a.s., Dolná 5, 96901 Banská 
Štiavnica  
Štatutár: Janka Tynkovan, Lintich 1800/2A, 96901 Banská 
Štiavnica  
Riaditeľka MŠ: Mgr. Anežka Slančíková
Počet detí: 28, k 31. 8. 2015 -38
Počet učiteľov: 6
Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach školy:
Súkromná materská škola začala svoju činnosť v septembri 
2014, súčasťou sú súkromné jasle a výdajná školská jedáleň. MŠ 
je trojtriedna, jasle jednotriedne. Deti využívajú aj vlastnú telo-
cvičňu, bazén, saunu. Prevádzka materskej školy a detských jaslí  
je umiestnená v účelovej budove s veľkým, trávnatým areálom 
a parkoviskom. Jednopodlažná budova s prízemím, má bezba-
riérové výstupy na terasu z každej triedy MŠ vedúce priamo do 
záhrady. 
Medzi niektoré aktivity a podujatia patria: –Šarkaniáda, Vyrezá-
vanie tekvičiek, Privítanie Mikuláša, Vianočný večierok, Zimná 
Gulimpiáda, Valentín, Fašiangy, Karneval, Vynášanie Moreny, 
Páračky, Veľkonočná oblievačka, Návšteva knižnice, Deň narci-
sov, Deň matiek, Stavanie mája, Turistické vychádzky  s rodičmi 
detí, Exkurzie do blízkeho okolia a iné.
Súkromná základná školy BAKOMI
Zriaďovateľ: občianske združenie Bakomi, Mgr. Lýdia Vencelová
Počet žiakov: 18
Údaje o projektoch:
Školské tvorivé dielne pre rodičov
Sme do kníh, Malí chránia kúsok - keď vyrastú ochránia kus
Tvorba inovatívneho šlabikára pre prvákov
Údaje o priestorových a materiálovo-technických podmienkach 
školy
Škola sídli v priestoroch SPŠ Samuela Mikovíniho na Akademic-
kej ulici 13 v Banskej Štiavnici, v budove bývalých chemických 
laboratórií.
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová č. 12
Škola vyhodnotená ako najlepšia SOŠ v BBSK a druhá najlepšia 
na Slovensku v odbornom vzdelávaní a príprave pre trh práce 
v roku 2014
Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Riaditeľka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Zástupca riaditeľa školy: PhDr. Soňa Ostricová
Údaje o počte žiakov: 97
Študijné odbory: 
Hotelová akadémia – 5 ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ
Manažment hotelov a cestovných kancelárií – denné 3 ročné  
vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl
Údaje o zamestnancoch 
Počet pedagogických zamestnancov: 8 interných, 4 externí 
Ubytovanie žiakov: Školský internát pri Spojenej škole, Kolpaš-
ská ulica. 
Priestorové zabezpečenie školy:
V objekte školy sa nachádza vlastná reštaurácia pre 35 osôb a ka-
viareň pre 15 osôb, ubytovanie rôzneho štandardu pre 50 osôb, 
banketová miestnosť pre 90 o a salónik pre 20 – 25 osôb. 
Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená:
Leonardo da Vinci “Increase the Quality of Services in Hotel, 
Restaurant and Catering through language skills”, Comenius.
Študenti absolvovali počas štúdia učebnú, odbornú a prázdninovú 
prax v školskej reštaurácii a rovnako aj platenú zahraničnú prax 
v prvotriednych hoteloch v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, 
Rakúsku, V. Británii, Írsku, Grécku, Turecku a na Cypre a Kréte.
Škola bola Úradom vlády SR vyhodnotená ako najlepšia SOŠ v 
BBSK a druhá najlepšia na Slovensku v odbornom vzdelávaní a 
príprave pre trh práce.
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja
Gymnázium Andreja Kmeťa, A. Gwerkovej -Göllnerovej 6, 969 
17 Banská Štiavnica
Riaditeľka školy: PhDr. Renata Mikulášová
ZRŠ: Mgr. Ľubica Herdová
Počet žiakov školy k 15. 09. 2014: 338
Počet tried: 14
(10 tried päťročného štúdia, 4 triedy štvorročného štúdia)
GMN: 1-4 ročník: 69 žiakov
GMN bilingválne – anglická sekcia 1-5. ročník: 269 žiakov
Počet pedagogických zamestnancov: 33
Žiaci školy boli aj v tomto roku účastníkmi mnohých regionál-
nych, krajských aj celoslovenských olympiád, seminárov, výstav, 
besied, ale aj zahraničných poznávacích zájazdov. 
Niektoré projekty, v ktorých je škola zapojená:
Erasmus, Škola Unesco; Skúšobné centrum British Council - 
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škola sa stala skúšobným centrom Examination Centre British 
Council a dáva možnosť žiakom školy priamo na pôde gymnázia  
vykonať potrebné skúšky na získanie medzinárodne uznáva-
ných jazykových certifikátov Cambridge certificate.
Škola pokračovala vo svojich významných celospoločenských 
aktivitách ako Biela pastelka, Deň narcisov- týždeň boja proti 
rakovine, Letná škola ekonómie a iné.
Údaje o priestorovom zabezpečení:
Škola sídli v dvoch prepojených budovách, z ktorých jedna je 
majetkom VÚC Banská Bystrica a druhá je majetkom Rímsko-
-katolíckej cirkvi. Gymnázium Andreja Kmeťa v nej má prena- 
jatú časť priestorov. V budove samotného gymnázia, ktorá je 
majetkom BBSK, sú učebne, kancelárske priestory, riaditeľstvo 
školy, zborovňa, kabinety, laboratóriá, učebne chémie a biológie,  
učebne slúžiace na výučbu IKT, 2 multimediálne učebne, gym-
nastický telocvičný priestor, posilňovňa, šatne, školský bufet. V 
roku 2013 škola získala do správy školskú budovu na Kolpašskej 
ulici 9.  Budova po pomerne náročnej oprave by mala v budúcom 
školskom roku už slúžiť na výchovu a vzdelávanie.
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská 
Štiavnica
Riaditeľ školy: Ing. Miroslav Ďurovič
Zástupcovia RŠ: Mgr. Soročina, Ing. Diviak, Ing. Kotlár
Počte žiakov školy: 248
Študijné odbory: 
maturitný odbor Lesníctvo v dvoch odborných zameraniach - 
Lesnícka prevádzka, Krajinná ekológia , Bioenergetika - expe-
riment 
Pomaturitné Vyššie odborné štúdium –odbor Lesníctvo  - zame-
ranie lesnícky manažment
Počet zamestnancov školy: 81, z toho 37 pedagógov.
Aktivity smerom k verejnosti.
Dni sv. Huberta vo Svätom Antone a v Pliešovciach, Salaman-
drové dni.
INCHEBA v Bratislave, výstavy Poľovníctvo a príroda v Nitre a 
Lesnícky deň vo Zvolene, Lesy deťom – Počúvadlo. Medzinárod-
ná súťaž poľovníckych trubačov v Malackách
Údaje o niektorých projektoch 
Internet pre učiteľov SOŠ lesníckej v B. Štiavnici
Rozvoj stredného odborného vzdelávania -zvýšenie kvality od-
borného vzdelávania a prípravy
Erasmus+, Manažment Európskeho lesa - žiaci v rámci školy vy-
cestovali do zahraničia, získali nové poznatky, zručnosti.
Údaje o priestorových podmienkach školy
Okrem 12 klasických tried  a odborných učební k škole patrí aj 
Botanická záhrada, Školské lesy Kysihýbeľ s vyše 2600 ha po-
ľovného revíru, školský internát s telocvičňou, sokoliarsky areál, 
školská záhrada na pestovanie lesných drevín a ovocia
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 
13, 969 15 Banská Štiavnica
Riaditeľ školy: Ing. Ján Totkovič
Zástupca RŠ: Mgr. Božena Kyselová, Ing. Miroslav Jausch
Študijné odbory: biotechnológia a farmakológia; propagačné vý-
tvarníctvo; geodézia kartografia a kataster; životné prostredie; 
konzervátorstvo a reštaurátorstvo- omietky a štuková výzdoba,  
papier staré tlače a knižné väzby,  odevný dizajn, dizajn grafický 
a priestorový, propagačná grafika,
Počet žiakov: 289
Počet tried: 15
Počet zamestnancov: 49, z toho 40 pedagogických  
Údaje o niektorých aktivitách školy:
Salamandrový sprievod, Slávnostný šachtág, Festival kumštu 
remesla a zábavy, Akademici v B. Štiavnici, Orange- zbierka 
starých mobilov, Biela pastelka, mapovanie inváznych rastlín v 
rámci OZ Vysoké Tatry, Umenie na Trojici, spolupráca s Pohron-
ským OS a mnohé iné.
Študenti sa zúčastňovali početných predmetových olympiád, 
športových, dizajnérskych súťaží, výrazný úspech dosiahli v 
rámci fóra mladých vedcov, odevných súťažiach a prezentáciách 
vedomostí a zručností.
Údaje o niektorých projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
Premena tradičnej školy na modernú –„Učíme sa pre prax“, Era-
smus + : Mobilita – lepšia príležitosť pre Európsky trh práce.
Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
Škola sídli v troch budovách v areáli Botanickej záhrady, v 
ktorých sú okrem kmeňových a odborných učební aj knižnice, 
kabinety, laboratóriá, dielne, aula, administratívne priestory, 
telocvičňa, bufet, výdajňa obedov a ubytovacie priestory s prí-
slušenstvom
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 
Banská Štiavnica
Riaditeľka školy: PhDr. Viera Gregáňová
Zástupcovia RŠ: Ing. V. Hlinková, Ing. F. Šimon, Mgr. M. Sen-
tineková
Počet žiakov: 366
Počet zamestnancov školy: 97, z toho pedagogických zamest-
nancov: 61
Školský internát: počet ubytovaných: 361, počet stravníkov: 298
Študijné a učebné odbory: Operátor lesnej techniky, Manažment 
regionálneho cestovného ruchu, Obchod a podnikanie, Mecha-
nik opravár, Murár, Mechanizátor lesnej výroby, Kaderník, Hos-
tinský, Výroba konfekcie, Stavebná výroba, Lesné hospodárstvo, 
Mechanizátor poľnohosp. a lesného hospodárstva, Spoločné 
stravovanie, Podnikanie v remeslách a službách.
Ďalšie študijné a učebné odbory zaradené v sieti školy: 23 odbo-
rov, napr. cukrár, krajčír, kachliar, autoelektrikár. 
Niektoré projekty, do ktorých bola škola zapojená:

Premena tradičnej školy na modernú: Inováciou ku kvalitnejšie-
mu vzdelávaniu 
Inštitucionálny štipendijný program EEA/EHP granty: Nech žije 
les, Odborná prax a jazyková zdatnosť, Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť, Digipédia: Elektronizácia vzdel. systé-
mu regionálneho školstva: Moderné vzdelávanie pre všeobecno-
-vzdelávacie predmety
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:
Škola sídli v zrekonštruovanom modernom školskom areáli, 
ktorý poskytuje dostatočný priestor pre teoretické vyučovanie 
a praktické vyučovanie školy. Školský internát poskytuje ubyto-
vanie a stravovanie pre všetky stredné školy v Banskej Štiavnici.
Školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného 
úradu – odbor školstva Banská Bystrica
Špeciálna základná škola, Novozámocká č. 11
Riaditeľka: Mgr. Beata Rafajová
Počet žiakov: 30, 4 triedy
Počet pedagogických zamestnancov: 6, 2 vychovávateľky, 2 asis-
tentky učiteľa
Stravovanie žiakov: v školskej jedálni pri Spojenej katolíckej ško-
le sv. Františka Assiského
Škola poskytovala vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami.  Väčšina žiakov, ktorí ukončili školu 
pokračovali v štúdiu na OU Viliama Gaňu v Banskej Bystrici.
Projekty: Modernizácia vzdelávacieho procesu
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a preven-
cie - CPPPaP Dolná č.2
Riaditeľka : PaedDr. Mária Ivica Moravčíková
Počet  zamestnancov: 5, z toho 4 odborní zamestnanci 
Zariadenie poskytovalo odbornú starostlivosť klientom /MŠ, 
ZŠ, ŠZŠ, GMN, SOŠ/ s v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnost-
ného a profesijného vývinu detí a mládeže ako aj prevencie soci-
álno-patologických javov.
Odborní zamestnanci poskytovali svoje služby jednak priamo v 
CPPPaP, ako aj v školách a školských zariadeniach.
Vysoké školy
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Botanická 2, 
Banská Štiavnica, odborná vysoká škola (HUAJA)
Odborná VŠ
Poskytuje kvalitné odborné umelecké a umelecko-vedecké vzde-
lávanie. Výchovno - vzdelávací proces sleduje predovšetkým 
rozvíjanie talentu formou praktického i teoretického tréningu 
študentov jednotlivých umeleckých špecializácií, ktorý si vyža-
duje individuálnu formu výučby, pričom sa predpokladá rozvoj 
aj kolektívnych foriem podľa najnovších trendov európskom 
hudobnom školstve. Jej kvalitu zabezpečujú najmä významné 
umelecké osobnosti s bohatou umeleckou pôsobnosťou. Škola 
poskytuje dva bakalárske programy v dennej a externej forme v 
odbore Hudobné umenie a dva magisterské študijné programy:
Bakalárske študijné programy: Hudobná interpretácia a teória, 
Hudobná tvorba a teória 
Magisterské študijné programy: Hudobná teória a interpretácia,  
Hudobná teória a tvorba
Správna rada vysokej školy:
Riadiaci orgán Správnej rady HUAJA je štatutárny orgán –ko-
natelia Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta -Banská 
Štiavnica, s.r.o.
Predseda: prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. 
Členovia: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ľudovít Kaník, Ing. Ju-
raj Čabák, Mgr. Jana Valašťanová
Najvýznamnejšie aktivity HUAJA v roku 2014:
viaceré umelecké a vedecké podujatia: 13. Medzinárodný semi-
nár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení, 3. Medziná-
rodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS,
Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry, viaceré workshopy, 
koncerty a vzdelávacie aktivity s medzinárodnou účasťou. Peda-
gógovia HUAJA pravidelne koncertujú a aktívne vystupujú na 
konferenciách a sympóziách doma a v zahraničí. Edičné oddele-
nie HUAJA v akademickom roku 2014 vydalo vedecký a umelec-
ký časopis Ars ProToto, tri monografie.
V rámci programu ERASMUS+ sa na HUAJA uskutočnili pred-
nášky hosťujúcich zahraničných pedagógov: z Talianska, Českej 
republiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektú-
ry: Detašované pracovisko – Vzdelávacie a vedecko-výskumné 
centrum, Radničné námestie 2, Banská Štiavnica
Zodpovedný vedúci pracoviska: Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Cieľ vedecko-výskumného centra Banská Štiavnica: rozvoj, ino-
vácie a progresívne formy vzdelávania a vedeckého výskumu v 
odborných oblastiach činnosti fakulty. Ďalej aktivity, založené 
na multidisciplinárnej spolupráci domácich a zahraničných škôl 
a inštitúcií pri riešení vedecko-výskumných úloh a konkrétnych 
regionálnych problémov. Centrum organizuje aj podujatia ko-
rešpondujúce s rozvojom miestneho cestovného ruchu. Vo svo-
jich činnostiach využíva unikátny potenciál historickej Banskej 
Štiavnice – lokality zapísanej na Listinu svetového a kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Pracovisko zorganizovalo viacero konferen-
cií a workshopov nielen pre študentov a ich pedagógov, ale aj pre 
širokú verejnosť. Pracovisko nesie významný podiel na príprave 
a realizácii revitalizácie banskoštiavnickej kalvárie.
Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný 
rozvoj - integrálna súčasť Fakulty ekológie a environmentalisti-
ky Technickej univerzity Zvolen
Sídlo: Belházyovský dom, Sládkovičova 1, Banská Štiavnica
Vedúci katedry: Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
Katedra indikuje príslušnosť k medzinárodnému programu 
siete katedier UNESCO, zastrešuje výučbu prierezových a ná-

zorotvorných predmetov z oblasti ekologizácie spoločenského 
rozvoja, implementácie princípov  trvalo udržateľného rozvoja, 
riadenia a správy životného prostredia (ŽP), legislatívy ŽP, eko-
logickej optimalizácie priestorovej organizácie krajiny, regionál-
neho rozvoja, integrovaného manažmentu povodí a krajiny, atď.
Garantuje študijný odbor „Environmentálny manažment”, štu-
dijný program „Environmentálny manažment“ pre bakalársky aj 
inžiniersky stupeň. Štúdium v študijnom programe Environ-
mentálny manažment prebieha v dennej prezenčnej aj v exter-
nej forme.
Katedra Udržateľného rozvoja Fakulty sociálnych vied Univerzi-
ty Cyrila Metoda v Trnave (program: Verejná politika) – 3 ročné 
externé bakalárske štúdium
Vedúci katedry: prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.
Počet študentov: 15
Fakulta bola z interných organizačných dôvodov zrušená a štu-
denti pokračujú v štúdiu na Trnavskej univerzite. 
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a preven-
cie, Dolná 2/A, 969 01 Banská Štiavnica
V školskom roku 2014/2015 bola poskytnutá odborná starostli-
vosť odbornými zamestnancami CPPPaP 358 evidovaným klien-
tom. Najväčší počet klientov tvorili žiaci ZŠ – 142 (poruchy uče-
nia, správania) a deti MŠ – 116 (školská spôsobilosť, narušená 
komunikačná schopnosť).
CPPPaP bolo zapojené do Národného projektu: Komplexný po-
radenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patolo-
gických javov.
Metodicky sme usmerňovali výchovných poradcov a koordiná-
torov prevencie sociálno - patologických javov na školách.

Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v Nemocnici v Banskej Štiavnici na Brat-
skej ulici 17 do 31. 12. 2014 poskytovala Nezisková organizácia 
Nemocnice a polikliniky Bratislava, a. s., Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom. Od 1. 1. 2015 
bola nemocnica zaradená do siete nemocníc „Svet zdravia“ 
Riaditeľmi nemocnice boli Ing. Rastislav Kubáň do 31. 3. 2014, 
Ing. Ivan Mokrý od 1. 4. 2014 – 2. 11. 2014 a od 3. 11. 2014 je 
riaditeľkou Ing. Eva Páleníková.  
Zdravotnú starostlivosť poskytovala nemocnica nasledovne:
lôžková časť: gynekológia a pôrodnica, interné oddelenie, jedno-
dňová chirurgia, oddelenie dlhodobo chorých,  dom ošetrovateľ-
skej starostlivosti a oddelenie intenzívnej medicíny
ambulancie: gynekologická, chirurgická, interná, pľúcna, kožná, 
oftalmologická, 
špecializačné odbory: vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, 
gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, anestéziológia a intenzív-
na medicína, neonatológia, jednotka intenzívnej starostlivosti 
v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, jednotka intenzív-
nej starostlivosti v špecializačnom odbore chirurgia
Zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek v odbore klinická 
biochémia  od 28. 08. 2015 prevádzkuje Alpha medical, s.r.o. so 
sídlom Záborského 2, 036 01 Martin. 
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v od-
bore hematológia a transfúziológia od 21.12.2015 prevádzkuje 
Alpha medical, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin.
Praktickí lekári pre dospelých
MUDr. Hana Gubricová
MUDr. Adamovicová, s. r. o. Prenčov
MUDr. Dana Kindernayová
MUDr. Dana Žemberová
Praktický lekár pre deti a dorast
MUDr. Alica Kubinská
MUDr. Katarína Višňovská
Špecializované privátne ambulancie:
MB FEMINA, s.r.o. – gynekologická ambulancia – MUDr. Bros-
ková Martina
ALEX 1. s. r. o – gynekologická ambulancia
MUDr. Marcela Mačajová – všeobecná otorinolaryngológia, le-
kárska imunológia
MUDr. Magdaléna Vojtášová – všeobecná oftalmológia
MUDr. Ivan Vojtáš – dermatovenerologická ambulancia 
NEUROPET, s. r. o., MUDr. Eva Petrášková – všeobecná neuro-
lógia
PhDr. Anna Štetinová, CSc., s. r.o.  – klinický psychológ
MUDr. Renáta Koreňová – gastroenterologická ambulancia   
MUDr. Ján Dúžek – všeobecná psychiatria – Ulica križovatka
V objekte na Bratskej ulici 17 sa nachádza Lekáreň BS, s.r.o. – 
Lekáreň Dr. Max
Medi. farm centrum – MF Centrum na sídlisku Drieňová, na Uli-
ci energetikov 1, kde ordinujú praktickí lekári MUDr. Eva Luptá-
ková (Vitael, s.r.o.) a MUDr. Oľga Ferjančíková (PlusCare, s.r.o.) 
a nachádzajú sa tu ďalšie odborné ambulancie:
- DiaInt., s. r. o. – diabetológia, poruchy látkovej premeny a vý-
živy, vnútorné lekárstvo – v ambulancii  vykonával prax MUDr. 
Jaroslav Kalivoda. 
- MUDr. Ildikó Paálová – imunológia a alergológia – ordinuje 
každý utorok
- MUDr. Slávka Urbančeková - MED - DERM, s. r. o., Dermatove-
nerológ – ordinuje každý piatok
- MUDr. Eduard Gemza, Tegmen, s. r. o. – privátna psychiatrická 
ambulancia – ordinuje každú stredu popoludní
- MUDr. Cvejkuš – MUDr. Cvejkušová, s. r. o. –urologická am-
bulancia
V objekte sa nachádza Lekáreň MIMA.
Stomatologická starostlivosť
v ambulanciách na Bratská 17 (budova nemocnice):



26
MUDr. Mozolová Valéria - v máji 2015 svoju prax ukončila, 
MUDr. Gürtler Ervín, MUDr. Jančiová Alžbeta, MUDr. Kramer 
Rudolf, MUDr. Piteková Alžbeta  
MUDr. Dušan Hric – Mládežnícka ulica 6
MDDr, MUDr. Lucia Kminiaková – MF Centrum, Energetikov 1 
Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých – pre okres Ban-
ská Štiavnica je vo Zvolene
Prevádzkovateľ: MUDr. Monika Poliaková, Slávikova 17, Dobrá 
Niva
Miesto výkonu: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen (PLK), tel.: 
045/5201395
LSPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Zvolen
Prevádzkovateľ: MUDr. Martin Olej, s. r. o., M. R. Štefánika, 
Krupina
Miesto výkonu: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen (PLK), tel.: 
045/5201802
LSPP stomatologická – pre okres Banská Štiavnica je vo Zvolene
prevádzkovateľ: VK STOM, s.r.o., Štefánikova 24, Lutila
Miesto výkonu: Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Ambulancia rýchlej zdravotníckej pomoci – dve pozemné 
ambulancie RZP prevádzkuje: 
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba so sídlom Antolská 
11, 850 07 Bratislava
AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOS-
TI Banská Štiavnica
ADOS – ŽIVOT, Mgr. Darina Lalíková, Bratská 17, Banská Štiav-
nica.

Požiarna ochrana
Hasičský a záchranný zbor
OR HaZZ Žiar nad Hronom, hasičská stanica  Banská Štiavnica
Ochranu pred požiarmi mesta Banská Štiavnica zabezpečoval 
HaZZ  z hasičskej stanice na Pletiarskej ulici pod vedením mjr. 
Ing. Milana Hrudku. Stálu službu zabezpečoval s 18 príslušníkmi 
hasičskej stanice v troch zmenách s dostupnou hasičskou techni-
kou. AHZS Mercedes G 209 GDT, AHZS Mercedes Atego, Tatra 
815-7CAS-30 – cisternové vozidlo, PV3S ARS 12 CH1 cisternové 
vozidlo, automobilová plošina AP-27 na podvozku T-815.
V roku 2015 zasahovali príslušníci hasičskej stanice Banská 
Štiavnica v okrese 205 krát.  
K požiarom 43 krát, k dopravným nehodám 69 krát, technická 
pomoc 77 krát, cvičenia 3 krát, ekologické havárie a nebezpečné 
látky 12 krát, iné zásahy 1 krát.
Dobrovoľné hasičské zbory mesta 
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 117/2015 zo dňa 
21.10.2015 bol schválený Požiarny poriadok mesta.
Mestské zastupiteľstvo zriadilo:
- Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica so sídlom 
na hasičskej zbrojnici na Ulici A. Sládkoviča č. 15, veliteľ Anton 
Golian 
- Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Štiavnica – Štefultov 
so sídlom na hasičskej zbrojnici Ulica požiarnická č. 8 v miestnej 
časti Štefultov, veliteľ Vladimír Jarábek 
Technické vybavenie tvorili dve požiarne Avie A 30 s hasičskými 
striekačkami PPS 12 s hadicovým vedením, štyri genfovaky, lo-
paty a hasiace zariadenie HIRO.
V rámci zaradenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Ban-
ská Štiavnica a Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská 
Štiavnica – Štefultov (ďalej len DHZM) do celoplošného roz-
miestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území 
Slovenskej republiky boli poskytnuté prostriedky vo vlastníctve 
štátu, a to požiarne vozidlo Iveco CAS 15 a súprava protipovod-
ňovej záchrannej služby.
Oba DHZM boli zaradené v celoplošnom rozmiestnení síl a pro-
striedkov hasičských jednotiek do kategórie B.
V nedeľu 23. 8. 2015 vo večerných hodinách bolo mestu sláv-
nostne odovzdané hasičské vozidlo Iveco Cas 15 a súprava pro-
tipovodňovej záchrannej služby. Odovzdávania sa zúčastnili vý-
znamní predstavitelia Slovenskej republiky, a to predseda NR SR 
Peter Pellegríni, podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert 
Kaliňák, podpredseda NR SR Miroslav Číž, prezident Hasičské-
ho a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý, generálny sekre-
tár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Vendelín Horváth, predseda 
ÚzV v Žiari nad Hronom Vladimír Slezák a ostatní hostia. Mi-
nister vnútra Róbert Kaliňák odovzdal hasičskú techniku veli-
teľovi DHZM Vladimírovi Jarábekovi  ml. Techniku požehnal p. 
farár Norbert Ďurdík. 
Zásahová činnosť
DHZM zasahovali pri likvidácii požiarov: rodinný dom na Ulici 
Horná Resla (20. 5. 2015), lesné požiare na lokalite Šobov (30.6. 
a 3.7.2015), lúčny požiar na Pažitiach (22.6.2016), lesný požiar 
nad Belianskym tajchom a požiar rodinného domu na Ulici na 
Matej štôlňu (17. 9. 2015).
Preventívna činnosť
Preventívne protipožiarne kontroly v meste organizoval 
požiarny technik a preventivár mesta Jozef Borský, kontro-
ly vykonávali členovia DHZM. Mesto  má šesť kontrolných 
skupín. Bolo realizovaných 180 kontrol. Preventívne proti-
požiarne kontroly boli zamerané na dodržiavanie zákona NR 
SR.č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov a podľa § 23 dodržiavania povinností ustanove-
ných v tomto zákone. Boli zamerané na kontrolu povalových 
priestorov, striech, komínov, pivníc, drevární a garáží.
Kontrolné skupiny preventívne pôsobili na občanov, odporúčali 
pravidelné čistenie komínov a dymovodov, ich tesnosť (možnosť 
úniku CO) a pravidelnú kontrolu plynových a elektrických roz-
vodov a zariadení.

Členovia DHZM zabezpečovali protipožiarnu asistenčnú službu na 
podujatiach organizovaných mestom. (napr. Nezabudnuté remeslá, 
Salamandrové dni, Štiavnické trhy, Turecké boje, Živý šach.)
Informovanie o možnostiach vzniku požiaru
Na základe žiadostí KR HaZZ a OR HaZZ sa publikovali aktuálne 
informácie o ochrane pred požiarmi v Štiavnických novinách, na 
webe mesta, v informačných tabuliach a v mestskom rozhlase.
Dobrovoľná požiarna ochrana
V roku 2015 v meste Banská Štiavnica pokračovali v činnosti dva 
Dobrovoľné hasičské zbory (ďalej len DHZ)
- DHZ Banská Štiavnica, predseda Vladimír Poprac, veliteľ zboru 
Patrik Dobrota, počet členov 70,
- DHZ Banská Štiavnica - Štefultov, predseda Jozef Ďurica, veli-
teľ zboru Vladimír Jarábek ml., počet členov 125
Odborná spôsobilosť
Vo výcvikovom centre HaZZ Lešť absolvovali v dňoch 14. - 15. 
11 2015 členovia DHZM Dušan Beránek a Tomáš Zábudlý ško-
lenie Protipovodňová ochrana pre DHZO. Základnú odbornú 
prípravu absolvoval a získal Vladimír Jarábek st..
Cvičenia a športová činnosť
DHZ Banská Štiavnica - Štefultov na územnom kole Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany v Prenčove obsadila 1. miesto a postúpila 
do krajského kola. Kvôli pracovným povinnostiam niektorých 
členov družstva sa ho nemohlo zúčastniť. Zbor sa zapojil aj do 
súťaže v Tekovsko-Hontianskej hasičskej lige, kde obsadilo 3. 
miesto. V DHZ Banská Štiavnica - Štefultov v tomto roku zalo-
žili aj družstvo mladých hasičov. Po príprave sa rozhodli súťažiť 
v Sitnianskej hasičskej lige PPS 12, v ktorej obsadili 5. miesto.
DHZM Banská Štiavnica a DHZM Banská Štiavnica – Šteful-
tov spoločne absolvovali cvičenie, pri ktorom sa oboznámili so 
súpravou povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky.
Súťaž o putovný pohár primátorky mesta sa z organizačných 
dôvodov neuskutočnila.
Práca s mládežou
Aj tento rok v rámci činnosti DHZ Banská Štiavnica pod vede-
ním Júlie Popracovej a Pavla Popraca sa do súťaže Plameň zapo-
jilo 14 mladých hasičov, kde obsadili 4. miesto.
Brigádnická činnosť
Členovia DHZM a DHZ a mladí hasiči sa zúčastnili na brigádach: 
pri čistení tajchov, na údržbe hasičskej techniky a hasičských 
zbrojníc mesta. Na hasičskej zbrojnici na Ulici A. Sládkoviča uro-
bili nový poter na balkóne, z ktorého zatekalo do garáže, práce 
realizovali Miroslav Krkoška, Pavol Poprac, Zdeno Soldan. Na 
hasičskej zbrojnici na Požiarnickej ulici sa zateplili dvere a okná 
na garáži, práce vykonali Vladimír Jarábek ml., Jozef Jarábek, 
Marek Zigler.

Kultúra a šport
Mestský úrad: Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komuni-
kácie
Hlavnými úlohami, ktoré zabezpečoval Mestský úrad – oddele-
nie kultúry, športu a mediálnej komunikácie v roku 2015:
- Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí
- Prevádzka kina Akademik
- Prevádzka Mestskej knižnice 
- Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry (najmä budovy Kul-
túrneho centra a kina Akademik)
- Príprava a realizácia žiadostí o granty v oblasti kultúry a športu
- Tvorba a distribúcia Štiavnických novín
- Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou oddelenia (vrá-
tane vysielania v mestskom rozhlase)
Organizovanie kultúrnych podujatí
Rok 2015 bol bohatý na kultúrne podujatia organizované alebo 
spoluorganizované Mestským úradom. Prvým väčším poduja-
tím, ktoré pripravilo oddelenie kultúry, športu a mediálnej ko-
munikácie v uvedenom období bola februárová one man show 
legendy českého divadla Miroslava Donutila Cestou necestou. V 
rovnakom mesiaci sa konalo aj šieste Zimomravenie s bohatým 
programom, v ktorom bola hlavnou hviezdou populárna Fíha. 
Apríl otvoril Veľkonočný koncert Jána Berkyho Mrenicu ml. 
s jeho orchestrom Diabolské husle, v máji potešili milovníkov 
dobrej hudby Kandráčovci a priaznivcov ľahšej ženskej literatú-
ry diskusia s Evitou Urbaníkovou. 
Júnový program patril okrem iného Budeniu sitnianskych rytie-
rov pri jazere Počúvadlo, ktoré bolo určené najmä deťom. Leto 
na námestí otvorilo Umenie na Trojici s Petrom Konečným, 
Martinom a Mariánom Geišbergovcami či Fats Jazz Band. No-
vinkou letných mesiacov bol Biograf na Počúvadle, najväčším 
júlovým podujatím Štiavnický živý šach za účasti špičkových 
veľmajstrov (S. Movsesian porazil P. Michalíka), ale aj štyroch 
šarmantných herečiek (D. Kavaschová, J. Horváthová, K. Haydu 
a J. Lieskovská). Samozrejme vrcholom bola partia živého šachu, 
avšak celý program bol verejnosťou hodnotený ako jeden z naj-
vydarenejších v histórii.
Augustové Nezabudnuté remeslá s témou kvety a bylinky potešili 
vysokou návštevnosťou a príjemným programom vo folklórnom 
duchu. September bol na kultúru nezvyčajne bohatý. Okrem 
Salamandrových dní (okrem samotného sprievodu boli pre náv-
števníkov pripravené koncerty o. i. Tambores, Ploštín Punk či The 
Backwards, ale aj sobotný detský program. Poprední slovenskí 
herci do Štiavnice o týždeň na to priniesli výbornú divadelnú ko-
médiu Štyria na kanape. Akcia Turci idú márne bojovala svoju bit-
ku s nepriaznivým počasím, ktoré ohrozovalo účastníkov natoľko, 
až muselo dôjsť k jej predčasnému ukončeniu.
V októbri zavítalo do Štiavnice Divadlo J.G. Tajovského s pred-
stavením Svet (podľa) Urbana a výborná alternatívna kapela 
Čisté tvary, v novembri motivátor Pavol Hirax Baričák a jeho 

hosť Juraj Hnilica. Výnimočnou a neohlásenou udalosťou bol 
koncert Hrana, ktorý využil prítomnosť partie skvelých muzi-
kantov v našom meste počas skúšania u Oskara Rózsu. Ďalšou 
výnimočnou novembrovou udalosťou bola premiéra filmu Eva 
Nová, o ktorej píšeme v časti o kine Akademik. Rok uzavrel tra-
dične Mikuláš v Kultúrnom centre a divadelné vystúpenie Pa-
radájz Pikčr.
Oddelenie každoročne vo väčšej či menšej miere spolupracuje 
s množstvom podujatí, ktoré sa konajú v meste. Medzi naj-
významnejšie spolupráce v roku 2015 patrili:
Štyavnyckje krnačke, Zimné 4 živly, Festival peknej hudby, Let-
né 4 živly, Capalest.
Kultúrne centrum ako miesto stretávania
Jednou z úloh oddelenia je aj zabezpečovať poskytovanie 
priestorov pre verejno-prospešné aktivity a pre nájmy. V roku 
2015 išlo o množstvo aktivít, pričom vo viacerých prípadoch išlo 
o aktivity po bežnej pracovnej dobe, ktoré bolo potrebné zabez-
pečiť jedným alebo viacerými zamestnancami oddelenia.
Príklady organizácií, ktoré v roku 2015 využívali priestory KC 
na kultúrne a iné aktivity: Živena, BŠHBS, Únia nevidiacich, 
Slovo života, školy (materské, základné, stredné), Fotoklub Blur, 
Šachový klub Opevnenie, OOCR Región Banská Štiavnica, Po-
hronské osvetové stredisko, Paradájz Pikčr a ďalší.
Prevádzka Kina Akademik
Digitalizácia kina Akademik koncom roka 2013 prináša svoje 
ovocie. Stúpajúci trend návštevnosti presviedča o nutnosti ino-
vovať, pretože bez inovácie nie je možný ďalší progres.
V roku 2015 prevádzkovateľ okrem bežného premietania po-
núkli niekoľko projektov, ktoré oživili komerčné či klubové 
premietania. Najzaujímavejšie z nich v kine Akademik: Projekt 
100, Týždeň rozprávok počas jarných prázdnin, premietania no-
viniek zo sveta filmu a reklám so špeciálnym komentárom Petra 
Konečného, šéfredaktora  filmového portálu Kinema.sk. Expe-
dičná kamera a Snow Film Fest- najzaujímavejšie outdoorové 
filmy, Majstrovstvá sveta v hokeji, kde kino zaznamenalo peknú 
návštevnosť. Ocenené európske snímky boli uvedené v rámci 
prehliadky Be2Can, v kine sa konali Letné a zimné 4 živly, ako 
aj cyklus premietania výstav svetoznámych maliarov, ktoré sa 
stretlo s nebývalým záujmom, a preto v nich bude kino pokračo-
vať naďalej. Pekný nárast zaznamenali aj premietania pre školy. 
Koncom roka ako jedno z mála kín dostalo štiavnické prednosť 
v uvedení  predpremiéry slovenského filmu Eva Nová za účasti 
pani Emílie Vašáryovej a tvorcov filmu M. Škopa, J. Meliša a F. 
Krahenbiela. Vysoká účasť nás donútila premietať titul dvakrát 
v jednom dni.
Špecialitou programovania v roku 2015 bolo premietanie filmov 
na pláži Počúvadlianskeho jazera, kde sa premietalo v cykle Bio-
graf na Počúvadle celkovo 6 titulov a v rámci spolupráce s Vino-
centrom na akcii Na terase kino uvidelo na schodoch za kinom 
Akademik 3 tituly.
Medzi najúspešnejšie tituly za rok 2015 patrili detské tituly: Mi-
moni, Konečne doma, oscarový V hlave, Hotel Transylvánia 2 
a hrané rozprávky Sedem zhavranelých bratov a štiavnická špe-
ciálna Ako baník k zlatu prišiel, ktorá pokorila návštevnosťou 
všetky tituly. Najúspešnejšie blockbustery roka boli 50 odtieňov 
sivej, Hry o život: Drozdajka 2, Rýchlo a zbesilo 7.
Pri príležitosti druhého výročia otvorenia zdigitalizovaného 
kina 18. 12. 2015 bol na prvom poschodí otvorený vlastný bu-
fet, ktorý sa stretol so spokojnosťou návštevníkov. 
Počet premietnutých predstavení: 332
Návštevnosť: 11.834 ľudí
Tržby: 41.865,10 € (vr. kupónov a kultúrnych poukazov)
Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry
Oddelenie vykonávalo svoju činnosť v budove Kultúrneho cen-
tra. Táto sa stala za niekoľko rokov svojej existencie centrom 
množstva podujatí, ktoré organizuje Mesto, prípadne iné orga-
nizácie, inštitúcie či jednotlivci počas celého roka. V budove zá-
roveň prebieha bohatý klubový život – svoje aktivity v nej úplne 
alebo čiastočne realizujú šachisti, milovníci jogy, bojových ume-
ní, Živena, Klub zdravia a iní. V roku 2015 došlo k vykonávaniu 
bežnej údržby na objektoch Kultúrneho centra a kina Akademik. 
V roku 2015 pokračovala spolupráca so spoločnosťou IMT Smile 
Media, s.r.o., ktorá si prenajala priestory Amfiteátra pod Novým 
zámkom a v uvedenom roku v ňom realizovala úpravu a výmenu 
pódia. Dlhodobá zmluva zaväzuje spoločnosť k investíciám do 
majetku, ale zároveň aj k realizácii kultúrnych aktivít. Prenájom 
bol dôležitým momentom najmä z pohľadu, že rozpočet mesta 
neumožňuje investície do areálu a zároveň ani neposkytuje dosť 
prostriedkov na realizáciu dostatočného počtu aktivít v ňom. 
Vzhľadom na dlhodobé otázky týkajúce sa nájmu došlo k pre-
hodnoteniu zmluvy. Napriek tomu platí, že areál je aj po roku 
2015 nie vinou prenajímateľa v stave, v ktorom potrebuje gene-
rálnu rekonštrukciu viacerých objektov.
V roku 2014 vyvrcholili problémy v objekte Kultúrneho domu 
Štefultov, v roku 2015 ostal naďalej v havarijnom stave. Vzhľa-
dom na neexistujúcu projektovú dokumentáciu bolo v roku 
2015 rozhodnuté o jej spracovaní v nasledujúcom období.
Naďalej platí, že všetky objekty vo vlastníctve mesta potrebujú 
pravidelné „dávky“ na údržbu a rozvoj. Pozitívne informácie sa v 
tejto oblasti dotýkajú objektu Rubigall, ktorého čiastočná rekon-
štrukcia realizovaná v uplynulom roku umožní znovu sprevádz-
kovanie knižnice v roku 2016.
Ďalšie aktivity v oblasti kultúry
Medzi ďalšie aktívne skupiny v oblasti kultúry (okrem tých, kto-
rým je vyhradená špeciálna časť tejto kapitoly) patrili najmä OZ 
Štokovec, priestor pre kultúru, realizujúci pestré spektrum ak-
tivít súčasného umenia najmä v priestoroch železničnej stanice 
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(rezidencie, výstavy, workshopy, sympóziá a iné – viac na www.
banskastanica.sk), Pivovar ERB so svojimi divadelnými predsta-
veniami, Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok so za-
meraním na tradičné podujatia spojené s baníctvom a kaviarne 
Art Café, Trotuar Café a Archanjel s pravidelnými kultúrnymi 
podujatiami najmä hudobného zamerania. Svoju popularitu si 
udržiava letný festival Sitnoblues pri Počúvadlianskom jazere, 
okolie jazera je počas leta oživované aj ďalšími koncertmi finan-
covanými miestnymi podnikateľmi. 
V roku 2015 uviedlo už tradične svoju novú hru Priebežne aj zo-
skupenie Paradajz Pikčr, vo svojej činnosti pokračovali spevokol 
Štiavničan, dychová hudba Sitňanka a ďalšie kultúrne spolky a 
združenia. Viacerými zaujímavými koncertmi prispeli do kul-
túrneho života mesta aj žiaci, pedagógovia a hostia Hudobnej 
akadémie Jána Albrechta. 
Vo svojej činnosti pokračoval projekt tvorivých dielní Terra 
Permonia, ktorý už od svojho vzniku púta záujem verejnosti. 
Významným prvkom na kultúrnej mape mesta je galéria Schem-
nitz, venovaná súčasnému slovenskému umeniu. Rok 2015 
osviežili aj viaceré aktivity pod hlavičkou Antikvariátik (okrem 
pravidelných „čítačiek“ slovenských autorov aj Noc literatúry). 
Zvláštnu úlohu majú v rozvoji kultúry cirkvi, ktoré poskytujú 
svoje priestory, organizujú alebo spoluorganizujú rôzne podu-
jatia, ako aj Základná umelecká škola, ktorá nielen vzdeláva, ale 
aj prezentuje výsledky svojej práce na množstve podujatí. Úlohu 
v štiavnickej kultúre zohráva aj prenajímateľ Amfiteátra IMT 
Smile media s.r.o., v ktorého priestoroch sa konali vystúpenia 
Lúčnice, Lenky Filipovej či Ivana Mládka.
Je podstatné, že štiavnický kultúrny život sa formuje vo viace-
rých úrovniach z pohľadu organizátorov i veľkosti akcií, a tým 
vytvára predpoklady pre ďalší rast záujmu oň nielen u domácich 
obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. 
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici
Knižný fond ku koncu roku 2015 tvorilo 27801 knižných jed-
notiek. Odbornej literatúry pre dospelých bolo 7829 kníh, be-
letria pre dospelých tvorila 13341 kníh, odborná literatúra pre 
deti 871 titulov a 5760 beletrie pre deti.  Ročný prírastok v roku 
2015 bol 590 kníh, z toho 57 kníh dostala knižnica darom. V 
minulom roku knižnica uskutočnila 27852 výpožičiek kníh. Be-
letria pre dospelých činí 14372 a odborná literatúra pre dospe-
lých tvorí 4310 kníh. Na detskom oddelení sa vypožičalo 1839 
odbornej literatúry a 4506 beletrie. Prezenčne sa vypožičalo v 
minulom roku 6631 kníh v priestoroch knižnice. O odbornú 
literatúru prostredníctvom medziknižničnej služby požiadali 
zamestnankyne knižnice v roku 2015 26 krát. Knižnica odoberá 
aj 10 periodík, z ktorých sa v roku 2015 vypožičalo prezenčne 
aj absenčne 2825. 
Aktívnych používateľov knižnice v minulom roku bolo 826, z 
toho detských čitateľov bolo 325. 
Knižnica počas roku 2015 pripravila, resp. spoluorganizovala 
95 podujatí väčšieho aj menšieho rázu. Z toho 74 boli výchov-
no-vzdelávacie podujatia a v tom 9 bola informačná príprava pre 
deti a 21 tvorili kultúrno-spoločenské podujatia. V celkovom 
počte podujatí je 12 takých, ktoré boli zamerané na znevýhod-
nené skupiny obyvateľov. Ako každý rok najväčší počet podujatí 
knižnica urobila v mesiaci marec. Medzi najzaujímavejšie patrili 
Ak vieš - odpovieš, súťaž v scrable, Noc s Andersenom, či literárna 
súťaž pre seniorov v Dome Márie na Drieňovej, prezentácie kníh, 
Pasovačky za čitateľov pre prvákov štiavnických základných škôl a 
pod. Obľubu si získava aj pravidelný Čitateľský klub detí.
Štiavnické noviny
V roku 2015 vyšlo spolu 45 čísiel Štiavnických novín, v týžden-
nom náklade 1 350 ks (do 30. 4.) a 1 150 ks (od 7. 5.) v rozsahu 
12 strán. Štiavnické noviny vychádzajú pod vedením redakto-
ra Mgr. Michala Kríža pravidelne vo štvrtok popoludní okrem 
redakčných prestávok 2 krát počas roka v letnom a zimnom 
období. Cena novín sa v roku 2015 nezvýšila, ostala na 0,40 €/
výtlačok. Cena za vyhotovenie čísla ŠN sa nezvýšila, práve nao-
pak, zo 178,20 € sa znížila od mája minulého roku na 165,60 € 
s DPH bez príloh, čím sa znížili náklady na tlač o 12,60 €/číslo. 
Tlač Štiavnických novín zabezpečuje naďalej tlačiareň Nikara, 
Krupina. Štiavnické noviny sa distribuujú do viac ako 30 predaj-
ných miest v Banskej Štiavnici a okolí. Žiadne z doposiaľ distri-
buovaných predajných miest sa nezrušilo. Priemerná predajnosť 
Štiavnických novín v roku 2015 bola 807 ks/týždeň.
ŠN prinášajú informácie z činnosti samosprávy mesta Banská 
Štiavnica, informácie z oblasti spoločenského, kultúrneho a 
športového diania v meste Banská Štiavnica a okolí. V ŠN sú 
rubriky: Z programu primátorky, Spoločenská kronika, Ponuka 
práce, Kam v BŠ a okolí?, Kino Akademik, Krížovka, Ankety, Z 
vlastnej tvorby, Kultúra, Šport a Inzercia.
V roku 2015 pribudlo množstvo súťaží o zaujímavé ceny a vstu-
penky na kultúrne podujatia, ktoré si našli svojich čitateľov. Mi-
moriadna pozornosť bola venovaná Referendu o ochrane rodiny, 
ktorému bola vytvorená Špeciálna príloha. Ďalšími témami boli 
napr.: Zachovanie banskoštiavnickej pôrodnice a nemocnice, 
Digitalizácia banskoštiavnickej kalvárie, Dotovanie prímestskej 
autobusovej dopravy, Mestská krytá plaváreň, Rekonštrukcia 
strechy ZUŠ, Budovateľská ulica, Richňavský tajch, Modernizá-
cia verejného osvetlenia, Vzdelávanie seniorov, Projekty Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny, Nezamestnanosť v našom okre-
se, Nový zákon o odpadoch, Nový zberný dvor, Nové tváre VIO 
TV, Nájomné byty, Digitalizácia Kina Akademik, Behy Trate mlá-
deže, Úspešní Atleti BS, Nové detské, športové a multifunkčné 
ihriská, Salamandrové dni, Petícia občanov (hracie automaty) a 
ďalšie spoločensko-kultúrne a športové podujatia.
Najviac čitateľov si prečítalo ŠN č.1, 25 a 45 s témami Novoroč-

né stretnutie, Kultúrne leto a Vianočné číslo.
V roku 2015 bola vydaná špeciálna príloha ŠN: Referendum 
2015 s predajom 814 ks, Správa o stave mesta s predajom 832 
ks, Kultúrne leto s najvyšším predajom 984 ks a Vianočné číslo 
s predajom 969 ks.
Jazykovú úpravu Štiavnických novín robila Mgr. Tatiana Protopo-
pová 3 hodiny týždenne, v stredu popoludní (13:00 - 16:00 hod.). 
Grafické spracovanie vykonávala grafička Mgr. Mária Sisková, 
počas dvoch dní (utorok, streda), spolu cca 15 hodín. Štiavnic-
ké noviny sa spracovávajú v programe Adobe InDesign, fotky sa 
upravujú v Adobe Photoshop. Redakčná rada Štiavnických novín 
zasadá vždy v pondelok o 14:00 hod. v redakcii ŠN (budova Kul-
túrneho centra, Kammerhofská 1 v Banskej Štiavnici).
1. februára 2016 sa konalo slávnostné vyhodnotenie Štiavnic-
kých novín za rok 2015. Každoročne sa dáva viazať knižná väzba 
pre archiváciu novín. Štiavnické noviny čitatelia nájdu aj na we-
bovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk, v sekcii Štiavnic-
ké noviny, Archív.
Nová redakčná rada Štiavnických novín (7 členov) bola schvále-
ná na MsZ 4. 2. 2015 Uznesením č. 6/2015 v zložení: Mgr. Na-
dežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Ivan Beňo, Janka 
Bernáthová, Filip Golian, Mgr. Ingrid Kosmeľová a Mgr. Zuzana 
Paškayová.

Slovenské banské múzeum
Riaditeľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc. 
Sídlo: Kammerhofská ulica č. 2, Banská Štiavica 
Slovenské banské múzeum (SBM) ukončilo rok 2015 s vyrovna-
ným hospodárskym výsledkom. 
V porovnaní s rokom 2014, keď návštevnosť múzea bola 104 
213 návštevníkov, sa počet návštevníkov v roku 2015 zvýšil o 
8 532 a dosiahol celkový počet 112 745. Tento priaznivý nárast 
návštevnosti mal za následok aj priaznivý rast tržieb. Tržby z 
návštevnosti zaznamenali nárast o 19 038,06 €. Tento nárast 
bol spôsobený hlavne tým, že návštevníci SBM uprednostňova-
li expozície, ktoré sú drahšie ako napr. Starý zámok a Banské 
múzeum v prírode. Múzeum zaznamenalo aj vyššiu návštevnosť 
zahraničných návštevníkov v počte 17 109. 
Rok 2015 bol však úspešný aj z hľadiska organizovania rôznych 
podujatí, ktorými SBM prispieva nielen k  zviditeľňovaniu svo-
jich expozícií, ale aj k rozvoju kultúry na území celého mesta. 
Pracovníci SBM pripravili rôzne výstavy: Podzemie Spiša a 
opálové bane vo fotografiách Miloša Greisela, /Ne/zabudnutí 
aušusníci, Jozef Lackovič – Genius loci, My sa nevieme sťažo-
vať nahlas – Príroda = živá učebnica, Osud Židov v Bulharsku 
v 1940-1944, Juraj Florek/Juraj Toman – Von do mesta, Mini 
ZOO v múzeu VIII, Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiav-
nickej kalvárie, Farba a lesk štiavnických minerálov, Krajina v 
obrazoch Ľubomíra Tyčiaka, Reset 2015/XI. Trienále malého 
objektu a kresby, Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku, 
Výstava obrazov 2. maliarskeho sympózia, K dejinám drôtených 
lán/Zur Geschichte der Drahtseile, Gwerk 120, Neobyčajné prí-
behy obyčajných vecí a Eva B. Linhartová - Maliarske spomienky. 
SBM organizovalo medzinárodné vedecké sympózium – ERBE 
13. ročník, zamerané na dejiny baníctva a montánnych vied v 
Európe. SBM sa zapojilo do medzinárodnej akcie Noc múzeí a 
galérií netradičnou nočnou prehliadkou expozície v Kammerho-
fe, GJK a Nového zámku, ktorú navštívilo 626 návštevníkov a 
aj do Noci kostolov prostredníctvom Starého zámku. Súčasťou 
zahájenia LTS v SBM sa každoročne stal Festival kumštu remesla 
a zábavy, ktorý sa konal v areáli Starého zámku s návštevnos-
ťou 1 713 návštevníkov. SBM počas kultúrneho leta v Banskej 
Štiavnici organizovalo nočné prehliadky na Starom zámku, v 
spolupráci s Historicko hudobným a divadelným združením 
TORMEN a Šermiarmi z juhovýchodnej bašty RICASSO, ktoré 
navštívilo 686 návštevníkov. Neodmysliteľnou súčasťou letnej 
turistickej sezóny v Starom zámku sú aj Netradičné víkendy, 
ktoré sa v roku 2015 uskutočnili pod názvom MUŠKETIERI a 
potešili 3116 návštevníkov. 
SBM sa taktiež podieľalo na organizovaní letných podujatí, 
ktoré už neodmysliteľne patria k Banskej Štiavnici – Festivalu 
peknej hudby, európskeho festivalu poézie, hudby a výtvarného 
umenia Cap á ľ Est a aj podujatí počas celého roka: Zimomrave-
nie, Noc kostolov, Rozlúčka so školským rokom, Noci z Nového 
zámku, Turci idú!, Týždeň vedy a techniky, Stretnutie generácií, 
Dušičky z Nového zámku a samozrejme Štjavnycký vjanočný 
jarmok. Všetky tieto kultúrne podujatia sa stretli s vynikajúcim 
ohlasom od návštevníkov. 
Aktivity Školy v múzeu si udržiavajú  stálu priazeň návštevní-
kov, v roku 2015 ich bolo 3 368. Potešujúca je stála návštevnosť 
detí materských škôl (871) a žiakov základných škôl (1017). 
Okrem remeselno-výtvarných tvorivých dielní vyššiu návštev-
nosť detských návštevníkov zaznamenali aktivity zamerané na 
históriu baníctva, banské meračstvo a techniku spojené s atrak-
tívnym ryžovaním zlata v expozícii Baníctvo na Slovensku. Túto 
možnosť využilo 2 967 - detí MŠ, žiakov, školákov ale aj rodín s  
deťmi. Stálych priaznivcov si zachováva aj Letná škola v múzeu, 
ktorú navštívilo 863 detí.
SBM sa okrem aktivít smerujúcich k uspokojovaniu potrieb svo-
jich návštevníkov, muselo prioritne venovať aj svojmu základné-
mu muzeálnemu poslaniu, ktorým je získavanie, konzervovanie, 
sprístupňovanie a ochrana zbierok. SBM priebežne pracovalo aj 
na postupnej úlohe digitalizácie svojho zbierkového fondu, ale 
aj jeho revízii a záchrane. SBM má partnerstvo v projekte Digi-
tálne múzeum  a v rámci Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti SBM vykonávalo v roku 2015 digitalizáciu zbierok. 
Archeologickými prácami na vrchu Glanzenberg sa realizovala 

II. etapa projektu Glanzenberg, Staré mesto - obnova torzálnej 
architektúry v spolupráci s OZ Kruh.
SBM pokračovalo aj v roku 2015 v snahe získať finančné pro-
striedky prostredníctvom viacerých projektov, z ktorých naj-
významnejším bol Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne, 
ktorý sa v tomto roku realizoval.  

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, 
pracovisko Banská Štiavnica 
Samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH: Mgr. Mária Petrová
Sídlo: Námestie sv. Trojice 7, Banská Štiavnica (sídlo v ZH: Duk-
lianskych hrdinov 21) 
Pohronské osvetové stredisko (ďalej POS) - Pracovisko Banská 
Štiavnica realizuje voľnočasové aktivity pre všetky vekové ka-
tegórie predovšetkým v meste Banská Štiavnica a v okolitých 
obciach (ale ako súčasť regionálneho osvetového strediska aj 
v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica). Činnosť POS bola aj 
v roku 2015 zameraná na rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti 
(ďalej ZUČ) detí i dospelých formou kultúrno-spoločenských, 
výchovno-vzdelávacích aj odborných podujatí, formou súťaží, 
prehliadok, výstav i klubovej činnosti. Do podujatí zapája auto-
rov a interpretov umeleckého slova, hudby, spevu, tanca, výtvar-
níkov, fotografov a ďalších záujemcov - jednotlivcov i kolektívy. 
POS pripravue podujatia k významným výročiam, prednášky, 
besedy, autorské večery, prezentácie nových kníh, zaoberá sa 
edičnou činnosťou, archivuje nehmotné kultúrne dedičstvo. K 
najvýznamnejším podujatiam POS – Pracovisko Banská Štiavni-
ca v roku 2015 v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica (často aj 
s inými spoluusporiadateľmi) patrili:
Štiavnické impresie – vernisáž, autorská výstava fotografií Fran-
tiška Prefertusa, v spolupráci s KC Banská Štiavnica. Miesto:  
Kultúrne centrum BŠ / január
Láska nie je len slovo – valentínska prezentácia tvorby členov 
Autorského klubu (AK) literátov, hudobníkov a výtvarníkov v 
Banskej Štiavnici, v spolupráci s AK v Banskej Štiavnici. Miesto: 
Reštaurácia Gallery Banská Štiavnica / február
ART PÓDIUM mladých – prezentácia záujmovo-umeleckej čin-
nosti a tvorby mládeže, v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica 
a Školským internátom pri SOŠ služieb a lesníctva. Miesto: ŠI 
pri SOŠ služieb a lesníctva / marec
Salamander očami detí a mládeže – vyhodnotenie regionálnej 
výtvarnej súťaže, výstava, v spolupráci s mestom Banská Štiav-
nica. Miesto: ZUŠ BŠ / marec
Štiavnický permoník – nesúťažná prehliadka v prednese umelec-
kého slova s baníckou tematikou a tematikou Mesta BŠ a pod-
sitnianskeho regiónu, v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica. 
Miesto: ZUŠ Banská Štiavnica / marec
Veselosti... a iné – prezentácia knihy M. Petrovej s ilustráciami 
Stanislava Remeselníka, v spolupráci s Mestom BŠ. Miesto: SOŠ 
služieb a lesníctva BŠ / apríl
Sládkovičova Štiavnica – regionálna súťaž v umeleckom prednese 
poézie, postup na krajské kolo. Miesto: ZUŠ Banská Štiavnica / 
apríl
My sa nevieme sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž 
so zahraničnou účasťou, vyhodnotenie, vernisáž, výstava. V 
spolupráci so SBM a Mestom BŠ. Miesto: Galéria J. Kollára Ban-
ská Štiavnica / apríl
Ekodeň so sokoliarmi
Koncert spevokolu Štiavničan – pri príležitosti 43. výročia vzni-
ku spevokolu, v spolupráci so spevokolom Štiavničan. Miesto: 
Kostol nanebovzatia Panny Márie BŠ / apríl
Náckova Štiavnica - súťažná prehliadka v prednese Náckových 
vtipov, príhod, anekdot, hlavný usporiadateľ BŠHBS, v spolu-
práci s mestom Banská Štiavnica. Miesto: KC B. Štiavnica / apríl
Spevom hovorí Slovan k svetu – nesúťažná prehliadka v speve ľu-
dových piesní pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra, v spolupráci s 
ECAV a Mestom B. Štiavnica. Miesto: Evanjelický kostol BŠ / máj
Paberky – prezentácia tvorby básnika Daniela Šovca, v spolu-
práci s ECAV a Mestom BŠ. Miesto: Evanjelický kostol Banská 
Štiavnica / jún
Významné osobnosti nášho regiónu – A. Sládkovič, P. Dobšin-
ský, E.B.Lukáč – poeticko-hudobné pásmo o živote a diele spiso-
vateľov, ktorých osudy sú spojené s Banskou Štiavnicou. V spo-
lupráci s ECAV a Mestom BŠ, miesto: Evanjelický kostol BŠ / jún
Cestička lásky – po stopách Sládkoviča a Maríny v Banskej Štiav-
nici, v spolupráci s ECAV, za rok 2015 celkom 6x
Seniorské talentárium – nesúťažná prehliadka záujmovo-ume-
leckej činnosti seniorov, v spolupráci s Klubom dôchodcov a 
Mestom BŠ. Miesto: Kino Akademik BŠ / september
Poetické mosty 1 – stretnutie členov Autorského klubu v BŠ a 
členmi literárneho klubu Dúha v Leviciach, prezentácia tvorby. 
V spolupráci s AK a Mestom BŠ / október
Poetické mosty 2 - stretnutie členov Autorského klubu v BŠ so 
spisovateľmi zo Šale, prezentácia tvorby. V polupráci s AK a 
Mestom BŠ / október
Hlasy slávnych nezaniknú – poeticko-hudobné pásmo o živote a 
diele Ľudovíta Štúra, pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra. V spo-
lupráci s ECAV a Mestom BŠ. Miesto: Evanjelický kostol Banská 
Štiavnica / podujatie sa konalo dvakrát – v októbri pre širokú 
verejnosť, v novembri pre študentov SŠ a starších žiakov ZŠ
Banskoštiavnickí interpreti sa prezentovali s týmto pásmom aj 
v ZH a v Kremnici
Ľudská tvár vo výtvarnom prejave doby kamennej – prezentácia 
knihy Milana Augustína v rámci cyklu podujatí Autori nášho re-
giónu. V spolupráci s Mestom BŠ a Múzeom vo Svätom Antone / 
október
Najkrajšia dovolenková fotografia – celoslovenská fotografická 
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súťaž, vyhodnotenie, výstava, vernisáž. 18. ročník, v spoluprá-
ci s Mestom Banská Štiavnica a Múzeom vo Svätom Antone. 
Miesto: Múzeum vo Svätom Antone / november
My Štiavničania 3 – prezentácia knihy Vladimíra Bártu a au-
torského kolektívu, knihu prezentovala p. Milka Vášáryová. 
Miesto: SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica / november
Zimné vyznania – prezentácia knihy M. Petrovej a Ľubomíra 
Lužinu, v spolupráci s mestom BŠ a AK. Miesto: ZŠ J. Kollára 
Banská Štiavnica / december
Pri POS pôsobí Autorský klub literátov, hudobníkov a výtvarní-
kov v Banskej Štiavnici, má 18 členov, ktorí sa stretávajú raz za 
mesiac, okrem toho členovia klubu úspešne reprezentovali naše 
mesto na súťažiach či kultúrno-spločenských podujatiach v re-
gióne i na celom Slovensku ako súťažiaci, recitátori, moderátori, 
spoluorganizátori.
Keďže POS v Banskej Štiavnici nemá vlastné priestory, ďakuje-
me za ústretovosť a pomoc Mestu Banská Štiavnica a pani pri-
mátorke. Taktiež ďakujeme Klubu dôchodcov v BŠ, ECAV, ZUŠ, 
Autorskému klubu, Kultúrnemu centru v BŠ, ale aj ďalším spo-
luusporiadateľom a sponzorom, vďaka ktorým sme mohli pri-
praviť toľko zaujímavých a hodnotných podujatí pre obyvateľov 
Banskej Štiavnice i návštevníkov mesta.

Činnosť športových klubov v Banskej Štiavnici v roku 
2015
Športová činnosť v BŠ svojim rozsahom a úspešnosťou v roku 
2015 nadviazala na dobré výsledky z predchádzajúceho obdo-
bia. Napriek finančnej kríze a nepriaznivému obdobiu pre rozvoj 
športu, šport. kluby dosahujú dobré výsledky a reprezentujú BŠ 
aj za hranicami štátu.
Športový klub ATLETI BS Banská Štiavnica
Klub vznikol 17. 4. 2015, momentálne má klub 52 členov, z toho 
je žiakov ZŠ a SŠ 45. Má troch reprezentantov Slovenska: Hanka 
Hudecová, Jozef Gibala a Ján Marko. V roku 2015 na MS získa-
li: 5 bronzových medailí: Hudecová (3000 m - dorast), Marko 
(1500 m - junior, beh do vrchu), Gibala (5000 m - junior), Ursíny 
(horský crostriathlon); striebornú medailu: Marko (1500 m pre-
kážok - starší žiaci); zlatú medailu: Marko (1500 m - starší žiaci). 
Z MSO (BB a ZA kraj) sme priniesli 2 zlaté (Marko a Hudecová), 
striebornú (Červenák a Liba) a bronzovú medailu Barbora Šven-
ková. V roku  2015 klub  reprezentoval mesto na 46 pretekoch 
po celom Slovensku. Spolu získali bezmála 100 umiestnení na 
stupňoch víťazov v cestných behoch, cezpoľných behoch, be-
hoch do vrchu, na dráhe, atď. Okrem bežeckých pretekov sa čle-
novia klubu zúčastňujú taktiež pretekov na horských bicykloch 
a náročných pretekov Spartan race.
Plavecký klub Banská Štiavnica
Plavecký klub Banská Štiavnica mal v roku 2015 celkom 58 čle-
nov, z toho 31 aktívnych plavcov. Plavci klubu sa v roku 2015 
zúčastňovali súťaží tak v blízkom regióne, ako aj v zahraničí. 
Zúčastnili sa tiež Majstrovstiev Slovenska vo všetkých vekových 
kategóriách.
Na úrovni regiónu Banskobystrického kraja sa už tradične 
úspešne zúčastňujú celosezónnych 5 kolových pretekov o Ban-
skobystrický pohár 2015. Za rok 2015 tento pohár vyhrali vo 
svojich kategóriách Timea Potančoková za juniorky, Matej Er-
nek za juniorov a Ján Čamaj v kategórii mužov. 2. bol u junio-
rov Šimon Ernek a u žiačok A Barbora Michalová, 3. skončil 
Andrej Berlanský v kategórii žiakov B. Celkom na 5 pretekoch 
tejto súťaže zvíťazili 124-krát, 82-krát vybojovali 2. miesto a 
95-krát 3. miesto, čo bolo najviac zo všetkých zúčastnených 
klubov.
Na úrovni Stredoslovenskej oblasti (kraj Banská Bystrica, Ži-
lina a časť Trenčín) sme získali celkom 24-krát 1. miesto, 27-
krát 2. miesto a 30-krát 3. miesto. 
Úspešní boli plavci nášho klubu aj na Majstrovstvách Slovenska, 
keď získali 27 umiestnení do 10 miesta. Najúspešnejší bol Mar-
tin Borguľa, ktorý v kategórii žiakov C v disciplíne 50 m prsia 
získal 3. miesto a tým aj bronzovú medailu. Celkom 8 plavcov 
nášho klubu malo na Majstrovstvách Slovenska umiestnenie 
do 10. miesta: Matej Ernek, Šimon Ernek, Timea Potančoková, 
Martin Borguľa, Patrik Maruniak, Nikola Domaníková, Andrej 
Berlanský, Samuel Macharik. Najvýkonnejší plavci klubu sa 
zúčastnili pretekov v júli v Slovinsku v Kamniku: Matej Ernek 
(100m motýlik, 1. miesto, 50m motýlik 2. miesto, 100m voľný 
spôsob 3. miesto), Šimon Ernek (100 m znak, 3. miesto) a Timea 
Potančoková. 
V závere roka 2015 postihla klub tragická udalosť, keď nás na-
vždy opustil jeden z našich mladých talentov, 4-násobný majster 
Stredoslovenskej oblasti Ján Mojička. Jeho pamiatka zostane 
navždy v našich srdciach.
KMT Banská Štiavnica - triatlonový klub a PO SITNO Ban-
ská Štiavnica - plavecký klub
V roku 2015 sa členovia aktívne zúčastnili pretekov v plávaní: 
Letné MS (Košice), Zimné MS (Dolný Kubín), MSO (Žilina), Pre-
teky BB pohára (BS, RS, ZH, VK, BR); v triatlone: preteky Slo-
venského pohára v triatlone, Senec 3NT triathlon, Mikrotriat-
lon Dvory nad Žitavou, Žilina Garmin Triathlon, Triatlon pre 
všetkých TRIAXX Bratislava, Triathlon Hurbanovo; v atletike: 
ČSOB Maratón Bratislava, Beh Devín - Bratislava.
Klub v roku 2015 viedol plavecký výcvik pre deti v krytej plavár-
ni Banská Štiavnica, spoluorganizoval plavecké hry určené pre 
deti „Vodníkov svet“ a organizačne i účasťou podporil tretí ročník 
Banskoštiavnického horského triatlonu na Kolpašskom tajchu. 
OZ Červená studňa
Občianske združenie Červená studňa vzniklo z podnetu obča-
nov tohto mesta a jeho cieľom je hlavne podpora športovej čin-

nosti širokej verejnosti, a to na amatérskej ale i profesionálnej 
úrovni. Občianske združenie má záujem vytvárať materiálne, 
technické a finančné podmienky pre uspokojovanie športových 
a rekreačných potrieb čo najširšej verejnosti, podporovanie 
turizmu, zdravého životného štýlu a hlavne propagácia ban-
skoštiavnického regiónu. Súčasťou týchto činností je aj údržba 
tratí na bežecké lyžovanie v lokalite Červená studňa – Veterné 
sedlo – Sedlo Pleso. Údržba tratí je vykonávaná v závislosti od 
snehových podmienok, minimálne však 1x týždenne. Súčasťou 
udržiavania tratí je aj ich čistenie, vypiľovanie náletových dre-
vín, popadaných stromov a pod. Celkový rozsah je približne 30 - 
35 km bežeckých tratí. Návštevnosť v zimnom období v prípade 
priaznivých snehových podmienok je počas pracovného týždňa 
za deň 20 – 30 bežkárov, cez víkend je návštevnosť 100 – 150 
bežkárov. V sezóne 2014/2015 bola odhadovaná návštevnosť 
na úrovni cca 2000 návštevníkov. Ak sú podmienky dobré, na-
vštevujú tieto trate nielen štiavnickí športovci, ale aj priaznivci 
bežeckého lyžovania zo širokého okolia (Levice, Zvolen, Žiar nad 
Hronom, Nitra...).
Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica
Športový klub stolného tenisu začal svoju činnosť až v druhom 
polroku 2015 a preto je zhodnotené len toto obdobie. ŠKST sa 
pred začiatkom súťažného obdobia zúčastnil na troch turnajoch 
v Martine, Dudinciach a Mútnom. Vo všetkých sme obsadili 
prvé miesto. Oddiel hrá v 4. lige región Žiar nad Hronom. V 
prvej polovici súťaže odohral jedenásť zápasov, z ktorých deväť 
vyhral a len dva prehral a patrí mu pekné druhé miesto. Najlep-
ším hráčom bol Dobrovič Martin. Veľmi dobré výkony podávali 
aj D. Marko, M. Farbiak, M. Buzalka a J. Maďar.
Bedmintonový klub Sitno
Bedmintonový klub BK SITNO Banská Štiavnica sa venuje 
predovšetkým práci s mládežou. Členskú základňu tvoria žiaci 
banskoštiavnických ZŠ a SŠ vo veku 9 – 19 rokov. Každoročne 
sa zúčastňujú okresných a regionálnych súťaží v bedmintone, 
kde žiaci v kategórii chlapcov a dievčat dosahujú veľmi pekné 
výsledky. Bedmintonový klub pracuje pod Centrom voľného 
času Banská Štiavnica. Tréningu sa v roku 2015 zúčastňovalo 
25 – 35 žiakov, 2x týždenne v telocvični ZŠ J. Kollára a SOŠ SaL 
Banská Štiavnica. 
Dňa 24. 11. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žia-
kov ZŠ a SŠ. Víťazmi a postupujúcimi do regionálneho kola sa 
stala v kategórii žiačok ZŠ J. Horáka (Simona Petrášková a Lola 
Soldanová) a v kategórii  žiakov rovnako ZŠ J. Horáka (Richard 
Žember so Samuelom Mihalčíkom). Zo stredných škôl postúpili  
hráčky Gymnázia Banská Štiavnica Nina Herianová s Denisou 
Lakoštíkovou a chlapci zo SOŠ služieb a lesníctva Dávid Greguš 
so spoluhráčom Jakubom Halajom.
Regionálne kolo sa uskutočnilo 03. 12. 2015 v telocvični SOŠ 
OaS v Žiari nad Hronom. O postup do krajského kola bojovali 
v kategórii ZŠ žiaci a žiačky ZŠ Horáka, v kategórii SŠ hráčky 
Gymnázia A. Kmeťa a študenti SOŠ SaL. Do krajského kola, kto-
ré sa bude konať vo februári 2016 vo Zvolene postúpili žiaci a 
žiačky ZŠ J. Horáka. 
Bedmintonový oddiel organizuje 2 turnaje ročne, jeden pri príle-
žitosti MDD a druhý Mikulášsky turnaj. Na týchto turnajoch sa 
zúčastňujú nielen deti zo základných a stredných škôl z Banskej 
Štiavnice, ale aj z blízkeho okolia. Účasť na turnajoch je cca 40 – 
50 hráčov. Súčasťou turnajov je aj kategória dospelých. 

Spolupráca so zahraničím 2015
Svetové dedičstvo očami detí 
21. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy detských výtvar-
ných prác z miest zapísaných v Zozname svetového dedičstva 
UNESCO, ktorú každoročne organizuje mesto Banská Štiavnica 
pod záštitou Organizácie miest svetového dedičstva. Je to súťaž 
žiakov škôl všetkých miest vyhlásených za svetové dedičstvo, či 
už toho, v ktorom žiaci žijú, alebo hociktorého iného na svete. 
Tento rok sme do súťaže dostali 953 prác z viac ako 40 škôl v 
25 mestách svetového dedičstva v 16 krajinách (Albánsko, Čes-
ká republika, Maďarsko, Lotyšsko, Malajzia, Mexiko, Poľsko, 
Ukrajina, Estónsko, Rusko, Nemecko, Taliansko, Bosna a Herce-
govina, Portugalsko, Španielsko a Slovensko). Vernisáž výstavy 
víťazných prác sa uskutočnila dňa 16. 6. 2015 v Terra Permonii.
Medzinárodný projekt Let´s Get to Know the World Heritage
Tak sa volal projekt určený pre žiakov základných škôl zo šty-
roch európskych miest svetového dedičstva (Banská Štiavnica, 
Budapešť, Kutná Hora, Krakov), ktorý sa uskutočnil v dňoch 
13. – 17. 5. 2015 v Kutnej Hore. Projekt bol financovaný Or-
ganizáciou miest svetového dedičstva. Let´s Get to Know the 
World Heritage bolo voľným pokračovaním projektu „Výchov-
ný vzdelávací kurz zameraný na svetové dedičstvo a spoluprá-
cu mládeže základných škôl v Banskej Štiavnici a Budapešti“ z 
roku 2013, ktorého sa zúčastnili žiaci ZŠ J. Horáka z Banskej 
Štiavnice a ZŠ Pála Harrera z Budapešti. Tento krát sa projekt 
rozšíril o ďalšie mestá svetového dedičstva – Kutnú Horu a 
Krakov. Každé mesto v projekte reprezentovali 4 žiaci ZŠ. Ban-
skú Štiavnicu v projekte zastupovali žiaci ZŠ J. Horáka Lau-
rencia Bačíková, Šimon Kulišek, Samuel Mihalčík a Veronika 
Tekulová, s pani učiteľkou Mgr. Miroslavou Breznoščákovou. 
Deti v rámci zaujímavého programu spoznali kultúrne dedič-
stvo zúčastnených miest svetového dedičstva, spoznali mestá 
svetového dedičstva UNESCO v strednej a východnej Európe, 
precvičili si angličtinu a nadviazali nové priateľstvá. V Kutnej 
Hore prešli cez uzučkú striebornú baňu, odhalili pôvod kut-
nohorských baníkov, ktorí sú súčasťou aj Salamandrového 
sprievodu, a to, prečo máme v Banskej Štiavnici Kutnohorskú 
ulicu, objavili tajomstvo stredovekých alchymistických dielní, 

dokonca ochutnali dezert ozdobený zlatom, opekali si medzi 
magickými kameňmi. V ZŠ Kamenná stezka v Kutnej Hore vi-
sia štyri plagáty o každom zúčastnenom meste, ktoré vytvorili 
žiaci jednotlivých základných škôl. Bývalá koordinátorka Re-
gionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového dedičstva 
(OMSD) pre členské mestá strednej a východnej Európy Dr. Ka-
talin Kiss deťom vysvetlila úlohu, ktorú zohrávajú UNESCO a 
OMSD pri ochrane svetového kultúrneho dedičstva. 
Akademici v Banskej Štiavnici
Pri príležitosti  14. výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov 
duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Banskoštiav-
nicko-hodrušským baníckym spolkom, Strednou priemyselnou 
školou S. Mikovíniho a Strednou odbornou školou lesníckou  
zorganizovali už 10. ročník tradičného podujatia „Akademici 
v Banskej Štiavnici 2015“, ktoré začalo pri historickej radnici a  
pokračovalo vo vestibuloch Alma mater príhovormi predstavi-
teľov nástupníckych univerzít a fakúlt. 
13. svetový kongres Organizácie miest svetového dedič-
stva v Arequipe (Peru)
Banská Štiavnica ako mesto svetového dedičstva UNESCO je 
spolu s Bardejovom členom Organizácie miest svetového de-
dičstva (OMSD). Táto organizácia, so sídlom v Quebecu (Ka-
nada), združuje mestá svetového dedičstva z celého sveta. 
OMSD každé dva roky organizuje svetový kongres v jednom z 
miest svetového dedičstva, na ktorom sa diskutuje na hlavnú 
tému kongresu a jeho podtémy. Tento rok sa svetový kongres 
uskutočnil v peruánskom druhom najväčšom meste Arequipa, 
ktoré bolo zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 
v roku 2000 v dňoch 3. – 6. 11. 2015. Hlavnou témou tohto-
ročného 13. svetového kongresu OMSD boli Mestá svetového 
dedičstva – pružné mestá. Na jednotlivé podtémy prezentovali 
vybrané mestá svoje projekty. Zástupcovia miest diskutovali na 
túto tému a vymieňali si svoje skúsenosti a poznatky.  Súčasťou 
kongresu bolo aj odovzdávanie Ceny Jeana-Paula L´Alliera za 
najlepší projekt zachovania, ochrany a manažmentu svetového 
dedičstva. Banská Štiavnica na cenu nominovala rekonštruk-
ciu ulíc Kammerhofská a Mierová a rekonštrukciu Starého 
zámku. Cena však putovala španielskemu mestu Córdoba za 
obnovou historického centra mesta. Účastníci kongresu volili 
aj nových členov do Rady riaditeľov OMSD, ako aj usporiadate-
ľa 14. svetového kongresu OMSD, ktorý sa bude konať v roku 
2017. Prítomní si zvolili mesto Kjongdžu (Južná Kórea). V 
rámci programu sa uskutočnilo aj regionálne stretnutie miest. 
Banská Štiavnica patrí do Regiónu pre členské mestá stred-
nej a východnej Európy, sídlo Regionálneho sekretariátu je v 
Budapešti. Na regionálnom stretnutí prítomné členské mestá 
prezentovali svoje aktivity súvisiace s ochranou, zachovaním 
a manažmentom svetového dedičstva za posledné dva roky 
(2014 – 2015). Samozrejme, svoje aktivity a projekty prezento-
vala aj samotná OMSD. Uskutočnilo sa aj Valné zhromaždenie 
OMSD, na ktorom prítomných oboznámili so svojou činnosťou 
všetky regionálne sekretariáty. Všetky zúčastnené mestá mali 
pripravené stánky, v ktorých sa mohli prezentovať ostatným 
účastníkom kongresu, ako aj obyvateľom mesta Arequipa. 
Medzinárodný projekt JoyNeet
V roku 2014 sa Mesto Banská Štiavnica zapojilo do medzi-
národného projektu „JoyNeet - Job Opportunities for Youth 
with the NEtwork of European Towns“ (JOY-NEET: Príležitosti 
zamestnania pre mládež prostredníctvom siete európskych 
miest). Myšlienkou projektu je poskytnúť mladým nezamest-
naným príležitosť chopiť sa šance a zmeniť svoj život. Cieľom 
projektu je usporiadať 4 veľtrhy zamerané na mladých ľudí a 
miestnych predstaviteľov z oblasti samosprávy, neziskových 
organizácií, podnikateľov, škôl atď. Počas týchto veľtrhov 
budú účastníci prezentovať svoje aktivity, výrobky, služby, za-
tiaľ čo mladí ľudia sa budú snažiť získať prácu, zaškolenie ale-
bo dobrovoľnícku aktivitu v inom členskom štáte EU. Takisto 
budú mať príležitosť konzultovať svoje podnikateľské plány 
so skúsenými podnikateľmi. Veľtrhy sú príležitosťou naplniť 
stratégiu Európa 2020, zameranú na mládež. Vedúcim part-
nerom projektu a žiadateľom je mesto Castrignano del Capo. 
Ďalšími partnermi sú mestá: Pieta (Malta), Kistarska (Maďar-
sko), Pajares de Adaja (Španielsko), Dabrowa (Poľsko), Sadovo 
(Bulharsko), Postira (Chorvátsko), Carnikava (Lotyšsko), Ban-
ská Štiavnica, Baicoi (Rumunsko), Corfu (Grécko), Gondomar 
(Portugalsko), Plovdiv (Bulharsko). V roku 2015 sa uskutočnili 
3 stretnutia k projektu, a to v máji v Gondomare/Porte (PT), 
v septembri v Dabrowe (PL) – poľnohospodársky jarmok, na 
ktorom sa prezentovali spoločnosti z partnerských miest, kto-
ré majú záujem o stážistov a mladí ľudia, ktorí majú záujem o 
stáž v zahraničí a v novembri v Taurisane (IT) – jarmok kultúry 
a cestového ruchu. Na obidvoch jarmokoch sa prezentovala aj 
Banská Štiavnica, a to Slovenský zväz včelárov – základná or-
ganizácia Banská Štiavnica a OOCR Región Banská Štiavnica.
Partnerské mestá 
V roku 2015 sa uskutočnilo niekoľko návštev medzi partner-
skými mestami. V apríli navštívila delegácia z Banskej Štiav-
nice mesto Moravská Třebová pri príležitosti 20. ročníka Dní 
slovenskej kultúry. V júni sa banskoštiavnickí bežci v zložení 
Bohuslav Melicherčík, Daniel Matis, Roman Šlúch a Michal 
Valkovič  zúčastnili Behu partnerských miest, ktorý sa koná 
každé dva roky v Ptuji a v kategórii štafiet obsadili 2. miesto. 
V júli 2015 navštívila delegácia z Hünenbergu Banskú Štiav-
nicu, počas ktorej spoznala krásy Banskej Štiavnice a okolia, 
navštívila aj podujatie Štiavnický živý šach. Tohto podujatia sa 
zúčastnila aj delegácia z Moravskej Třebovej. MsÚ


