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Š T A T Ú T 

mesta Banská Štiavnica 

(úplné znenie) 

 

Zmeny: 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská 

Štiavnica 

Schválený: 25. 6. 2014 uznesením č. 52/2014 

Platný od: 1. 7. 2014   

Účinnosť od: 16. 7. 2014 

 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská 

Štiavnica 

Schválený: 26. 8. 2019 uznesením č. 123/2019 

Platný od: 3. 9. 2019   

Účinnosť od: 18. 9. 2019 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica v zmysle IV. hlavy Ústavy SR v platnom znení a v zmysle §-u 

24 ods. 1 písm. c) a §-u 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

rešpektujúc požiadavky EURÓPSKEJ CHARTY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY, vyhlásenej RADOU EURÓPY 

v Štrasburgu dňa 15.10.1985   

schvaľuje tento 

Štatút mesta Banská Štiavnica. 

 

Preambula 

My, občania mesta Banská Štiavnica, hrdiaceho sa slávnou minulosťou slobodného baníckeho mesta, 

povýšeného kráľovskými výsadami v roku 1238 na významné mesto v rámci historického územia Slovenska, 

rodiska a dejiska významných osobností a činov, mesta prvej Baníckej a lesníckej akadémie na svete, 

najstaršieho baníckeho mesta  na našom území s bohatými náleziskami drahých kovov, historického mesta 

zapísaného spolu s technickými pamiatkami v jeho okolí od roku 1993 na  Zozname svetového dedičstva 

UNESCO, pamätajúc na dedičstvo našich predkov, sa prostredníctvom našich volených zástupcov uznášame na 

tomto 

ŠTATÚTE MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA. 

 

Štatút mesta Banská Štiavnica upravuje postavenie a  pôsobnosť mesta Banská Štiavnica (ďalej len „mesto“), 

orgánov samosprávy mesta,  povinnosti a oprávnenia poslancov, práva a povinnosti občanov mesta, vzťah 

miestnej samosprávy k orgánom štátnej správy,  používanie symbolov mesta, udeľovanie čestného občianstva 

a cien mesta Banská Štiavnica. 

Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho 

obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe 

medzinárodnej zmluvy. 

Mesto Banská Štiavnica tvorí súčasť priestorovej a  sídelnej štruktúry Slovenska s významným historickým i  

súčasným kultúrno-spoločenským poslaním. Prírodné predpoklady jeho územia a množstvo kultúrnych, 

prírodných a technických pamiatok sú základom pre jeho rozvoj. Rozvoj Banskej Štiavnice sa riadi a usmerňuje 

na základe Územného plánu mesta a Plánu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja s hlavným 

cieľom ochrany pamiatkového fondu, revitalizácie mesta, rozvoja cestovného ruchu a školstva.  

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Postavenie a pôsobnosť mesta 

§ 1 

Územie mesta 

(1) Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré 

majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

(2) Územie mesta je územný celok, ktorý sa skladá z nasledujúcich častí mesta, vytvárajúcich prirodzené 

urbanistické celky: 



a) časť Banská Štiavnica 

b) časť Štefultov 

c) časť Sitnianska 

d) časť Počúvadlianske Jazero 

e) časť Banky 

(3) Územie mesta Banská Štiavnica tvoria nasledovné katastrálne územia: 

a) Banská Štiavnica 

b) Banky 

(4) Časť mesta nemusí mať vlastné katastrálne územie. 

(5) Banská Štiavnica bola 11. júna 1950 uznesením vlády ČSR vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. 

(6) Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí boli dňa 11. decembra 1993 zapísané do 

Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

(7) Náležitosti týkajúce sa územia mesta upravuje § 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. 

§ 2 

Zlučovanie a rozdelenie mesta 

(1) Mesto sa môže rozdeliť, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území 

tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3000 obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami 

mesta. Mesto nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti  mesta boli vložené investície, od ktorých 

je závislé celé mesto. 

(2) Zlučovanie a rozdelenia mesta upravuje § 2a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 3 

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev, číslovanie stavieb 

(1) Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na vlastné náklady a za 

podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadení. 

(2) Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu 

orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

(3) Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb upravuje § 2b) - § 2d) Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 4 

Obyvatelia mesta 

(1) Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt. 

(2) Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä: 

a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta, 

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum), 

c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor 

a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,  

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,  

e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely, 

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste, 

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze. 

(3) Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti 

s tým je povinný: 

a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie obecné služby 

organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických 

podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,  

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste,  

c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,  

d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní 

následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste. 

(4) Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej 

živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo 

inú materiálnu pomoc. 

(5) Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto 

a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,  

b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt,  

c) má čestné občianstvo mesta. 



(6)  Práva a povinnosti obyvateľov mesta upravuje § 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Symboly mesta, ich používanie a ochrana 

§5 

Symboly mesta 

(1) Mesto má právo na vlastné symboly. Mesto, ktoré má vlastné symboly, je povinné ich používať pri výkone 

samosprávy. Symboly mesta sú erb mesta, vlajka mesta, pečať mesta, prípadne aj znelka mesta. Právnické 

osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta 

len so súhlasom mesta. 

(2) Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť 

mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora mesta. 

(3) Mesto používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta a názvom mesta na rozhodnutia, oprávnenia 

a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. 

(4) Mesto predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky. 

(5) Symbolov mesta sa týka § 1b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

(6) Mesto Banská Štiavnica používa vlastné symboly, ktorými sú: 

a) erb mesta Banská Štiavnica 

b) vlajka mesta Banská Štiavnica 

c) pečať mesta Banská Štiavnica 

(7) Vyobrazenie symbolov mesta Banská Štiavnica obsahuje príloha tohto štatútu. 

 

§ 6 

Erb mesta 

(1) Za predlohu erbu Banskej Štiavnice slúži odtlačok mestskej pečate, ktorej vznik sa datuje do prvej polovice 

13.storočia. Erb mesta Banskej Štiavnice tvorí v modrom štíte strieborné priebežné hradby s cimburím 

hradby, uprostred s otvorenou bránou vo veži, sprevádzané zlatým náradím: v hlave štítu vyrastá z veže 

doprava položený čakan, z ľavého okraja motyka, pod vežou z ľavého okraja vyrastá položené kladivo 

bijúce na klin, smerujúci do špičky štítu. (Erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod 

signatúrou B-3/91) 

(2) Erb mesta Banskej Štiavnice sa používa: 

a) na pečati mesta 

b) na insígniách primátora mesta 

c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Banská Štiavnica, ceny mesta, ceny primátora mesta 

a čestných uznaniach orgánov mesta 

d) na označenie katastrálneho územia mesta 

e) na budovách, v ktorých majú sídlo orgány mesta a iných budovách v majetku mesta, v zasadacej 

miestnosti mestského zastupiteľstva a úradnej miestnosti primátora mesta, 

f) na listinách a úradných pečiatkovadlách primátora mesta  

g) na listinách  a úradných pečiatkovadlách mesta ak tieto obsahujú nariadenia, uznesenia alebo 

rozhodnutia primátora mesta a orgánov mesta alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo 

oprávnenia. Ďalej sa používa na pracovných materiáloch, ktoré sú určené na rokovanie mestského 

zastupiteľstva, komisií a iných orgánov mesta. V bežnej administratívnej praxi a pri výkone prenesenej 

štátnej správy sa listiny a pečiatkovadlá s erbom mesta nepoužívajú. 

h) v preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta, na rovnošatách príslušníkov 

mestskej polície a mestského hasičského zboru a na označenie vozidiel mestskej polície a mestského 

hasičského zboru. 

(3) Právo používať erb mesta možno udeliť pre fyzické a právnické osoby na určitý čas a je viazané na súhlas 

Mesta Banská Štiavnica za úhradu alebo bezplatne za stanovených zmluvných podmienok. Súhlas Mesta sa 

vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie erbu uvedie v písomnej žiadosti formu 

erbu a spôsob jeho používania. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh použitia erbu, presné 

vymedzenie účelu použitia erbu a stanovenie obdobia, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia). 

(4) Za správne používanie erbu a jeho ochranu zodpovedá tá fyzická a právnická osoba, ktorá ho použila alebo 

používa. Každý je povinný na základe výzvy mesta a jeho orgánov strpieť odstránenie neoprávnene alebo 

nesprávne použitého erbu mesta Banskej Štiavnice. 

(5) Vyobrazenie erbu mesta Banská Štiavnica v prílohe č. 1 tohto štatútu je záväzné. Erb mesta Banskej 

Štiavnice sa vyobrazuje farebne. V erbe možno použiť len čisté a netieňované heraldické farby, pričom zlatú 

a striebornú farbu možno nahradiť žltou a bielou farbou. Farebnosť erbu je možné nahradiť aj heraldickým 



šrafovaním (zlato–štvorčekové šrafovanie, striebro–šikmé šrafovanie zľava nadol, modrá farba – vertikálne 

šrafovanie) alebo môže byť zobrazený len v jednofarebnej linke. 

V prípade pečate mesta Banskej Štiavnice, okrúhlych pečiatkovadiel, úradných listín, tlačív a dokumentov 

sa používa zásadne jednofarebné vyobrazovanie erbu. 

Za erb mesta sa považuje aj jeho vyobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa dreva, z keramického alebo 

iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta, uvedeného v prílohe tohto štatútu. 

 

 

 

 

§ 7 

Znak UNESCO, znak svetového dedičstva 

(1) Na označenie a propagáciu mesta Banská Štiavnica ako pamiatky zapísanej v Zozname svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sa môže použiť znak UNESCO a znak svetového dedičstva 

(príloha tohto štatútu).  

(2) Znaky sa môžu používať vo farbe a veľkostiach neodporujúcim podmienkam ich použitia v závislosti na 

účele, technických možnostiach a zvážení umeleckej podstaty použitia. 

 

 

§ 8 

Grafická značka mesta (logo) 

(1) Pre účely marketingu mesta ako turistickej destinácie sa môže použiť aj grafická značka mesta (logo) – 

príloha tohto štatútu. 

(2) Grafická značka mesta (logo) sa môžu používať vo farbe a veľkostiach neodporujúcim podmienkam ich 

použitia v závislosti na účele, technických možnostiach a zvážení umeleckej podstaty použitia. 

 

§ 9 

Vlajka mesta 

(1) Vlajka mesta Banskej Štiavnice je modrá s bielym lemom. Farba mestskej vlajky vychádza z farieb erbu 

mesta. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená dvomi cípmi, zástrih siaha do jednej tretiny jej dĺžky. 

Vyobrazenie vlajky mesta a vzájomný pomer jej rozmerov obsahuje príloha tohto štatútu. 

(2) Vlajku mesta používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach 

mestského, resp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, resp. v sieňach, kde sa 

koná slávnostné zhromaždenie. Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri 

príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Výzvu na vztýčenie vlajky 

mesta vydáva primátor mesta, ktorý zároveň určí aj spôsob a trvanie výzdoby. 

(3) Pri používaní a vyvesovaní vlajky mesta sa musia dodržať tieto pravidlá: 

a) vlajka je vyhotovená z textilu a na stožiar sa vyťahuje lankom, 

b) na vlajke mesta nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak,  kytica, smútočný závoj 

a podobne, 

c) na stožiari (žrdi) okrem vlajky mesta nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka, 

d) vlajka mesta sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa tiež zväzovať do ružice 

(4) Keď sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v 

rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo. Ak sa pri výzdobe 

používa vlajka iného štátu, štátna vlajka a vlajka mesta spoločne, všetky sú umiestnené v rovnakej výške 

vedľa seba, pričom vlajka Slovenskej republiky sa umiestňuje doprostred, vlajka iného štátu z čelného 

pohľadu sa umiestňuje vľavo a vlajka mesta sa umiestňuje vpravo od vlajky Slovenskej republiky. Ak sa pri 

výzdobe použije vlajka Európskej únie, poradie z čelného pohľadu je nasledovné: zľava vlajka Európskej 

únie, vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta. Použitie viacerých vlajok sa riadi odporúčaním 

Ministerstva vnútra SR číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie 

pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v 

Slovenskej republiky. 

(5) Z vlajky mesta Banskej Štiavnice sú odvodené ďalšie mestské symboly, a to: 

a) zástava, 

b) koruhva 

Zástava mesta Banskej Štiavnice má rovnakú farebnú kompozíciu ako vlajka mesta. Pomer jej strán nie je 

záväzne stanovený. Zástava môže byť dlhšia ako vlajka, ale nesmie byť kratšia. Je vyhotovená z textilu, je 

pevne spojená so žrďou a vyvesuje sa spolu s ňou. 



Koruhva je zvislý typ zástavy, ktorá má textil pevne pripojený k priečnemu rahnu a spolu s ním sa vztyčuje 

na stožiar. Pomer jej strán nie je záväzne určený, ale nesmie byť menší ako je 2:4. V prípade, že sa 

zmenšenina koruhvy používa ako stolná zástavka, je pomer jej strán 2:3.  

(6) Vlajka sa na stožiar vztyčuje za pomoci lanka. Zástava sa vyvesuje spolu so žrďou, na ktorej je upevnená. 

Koruhva sa vztyčuje na stožiar za pomoci lanka spolu s priečnym rahnom, na ktoré je upevnená. 

(7) Vlajka mesta a z nej odvodené mestské symboly sú vyhotovené z textilu a používajú netieňované heraldické 

farby. Linka na oddelenie jednotlivých farebných plôch sa nepoužíva.  

(8) Spôsob použitia, špecifikáciu odvodených mestských symbolov a dobu trvania ich vyvesenia alebo použitia 

vyhlasuje primátor mesta Banskej Štiavnice. 

(9) Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a z nej odvodenými symbolmi ako aj za ich ochranu zodpovedá 

tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa. 
§ 10 

Pečať mesta 

(1) Pečaťou sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Banskej Štiavnice obkolesený 

kruhopisom s názvom mesta.  

(2) Kruhopis okolo erbu obsahuje text MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA tvorený veľkými tlačenými písmenami. 

Priemer pečate mesta je 40 mm. Vyobrazenie pečate mesta Banskej Štiavnice obsahuje príloha štatútu. 

(3) Pečatidlo mesta Banskej Štiavnice je vyhotovené v jedinom exemplári a uschováva ho primátor mesta. 

(4) Pečatidlo je určené výhradne pre použitie primátorom mesta a používa sa na: 

a) pečatenie originálov najvýznamnejších listín vydaných primátorom alebo mestským zastupiteľstvom, 

b) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Banská Štiavnica,  

c) v osobitných prípadoch schválených mestským zastupiteľstvom. 

(5) Z pečate mesta Banskej Štiavnice sú odvodené úradné pečiatkovadlá mesta Banská Štiavnica. Ich 

špecifikáciu, počet, rozmery a spôsob použitia, evidencie, ochrany a vyraďovania upravuje osobitný predpis. 

 

§ 11 

Ochrana mestských symbolov 

(1) Mestské symboly je treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Používať ich možno len 

spôsobom upraveným týmto štatútom.  

(2) Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi mesta Banskej Štiavnice a za ich ochranu zodpovedá ten, 

kto ich používa alebo použil. Zakázané je používanie symbolov mesta, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané 

alebo ktorým by sa prejavovala neúcta voči nim. Znevažovanie alebo nedôstojné zaobchádzanie s 

mestskými symbolmi je stíhané podľa osobitných predpisov. 

 

§ 12 

Insígnie primátora 

(1) Primátor mesta Banská Štiavnica používa vlastné insígnie, ktorými sú: 

a) reťaz (kolana) primátora mesta Banskej Štiavnice (vyobrazenie v prílohe tohto štatútu) 

b) štandarda primátora mesta Banskej Štiavnice (vyobrazenie v prílohe tohto štatútu) 

(2) Reťaz (kolana) primátora mesta Banskej Štiavnice je viditeľne nositeľným a neprenosným znamením, 

symbolizujúcim dočasne prepožičanú funkciu primátora mesta Banská Štiavnica.  

Skladá sa z devätnástich navzájom spojených voľných ohniviek, vyhotovených z kovu.  Desať ohniviek 

v podobe prerezávanej elipsy má do vnútorného obvodu vložené písmeno „S“, symbolizujúce historické 

pomenovanie mesta. Deväť ohniviek má kruhový tvar a sú  tvorené po obvode štyrmi k stredovému kruhu 

orientovanými prerezanými oblúkmi striedavo spájanými krúžkami a stredovým kruhom s vystupujúcim 

motívom kvetu z kryštálu. Oba druhy ohniviek  sa navzájom striedajú.  

Stred kolany je vytvorený plným kruhovým ohnivkom, do stredu ktorého je umiestnený štylizovaný kvet 

z kryštálu a po obvode ohnivka je kruhopis ZDAR BOH. Na spodnú časť ohnivka sa pripája klenot.  

Klenot má podobu kruhu s priemerom 90 mm. Na averze je umiestnené plastické vyobrazenie súčasného 

platného erbu mesta Banskej Štiavnice, po obvode je kruhopis MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA. Na 

reverznej strane je umiestnené plastické vyobrazenie historického erbu mesta, ktoré sa používalo od 16. do 

18. storočia. Obvod klenotu je zdobený plastickým prerezávaným ornamentom v podobe girlandy.  

(3) Reťaz (kolana) primátora mesta je vyrobená v jedinom exemplári a je uschovaná u primátora mesta. 

(4) Reťaz (kolanu) primátor používa pri všetkých významných verejných vystúpeniach, a to predovšetkým na 

slávnostných zasadaniach mestského zastupiteľstva, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitostiach 

významných osláv v meste, pri rokovaniach s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pri 

príležitostiach, kedy je potrebné verejne prezentovať funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice. 

(5) Štandarda primátora mesta Banskej Štiavnice je osobným znamením primátora mesta. Vychádza z 

heraldickej vlajky mesta, na rozdiel od nej je však doplnená o lem vo farbách mesta. 



(6) Štandarda primátora mesta je vyhotovená z textilu luxusnejšou technikou a je vyhotovená v jedinom 

exemplári. Je uschovaná u primátora mesta.  

 

TRETIA ČASŤ 

Verejné ocenenia a kronika mesta. 

§ 13 

Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica 

Podmienky a spôsob udeľovania 

(1) Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica (ďalej len čestné občianstvo) možno udeliť fyzickej osobe, ktorá 

nie je občanom mesta Banská Štiavnica a významným spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho 

dobrého mena v SR a v zahraničí. 

(2) Čestné občianstvo je možné udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, za predpokladov uvedených 

v predchádzajúcom odseku. 

(3) Čestné občianstvo mesta udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici na základe návrhu primátora 

mesta Banská Štiavnica, podnet môže podať ktorýkoľvek občan SR alebo inštitúcia. 

(4) O udelení čestného občianstva sa vydáva osvedčenie a symbolický kľúč od brán mesta, ktoré  podpíše 

primátor mesta a prednosta MsÚ. Osvedčenie opatrí  pečaťou mesta. Ak sa udelí čestné občianstvo 

cudziemu štátnemu  príslušníkovi, osvedčenie sa vyhotoví v dvojjazyčnej mutácii  tak, že okrem 

slovenského znenia sa vyhotoví i jeho preklad v jazyku pocteného. 

(5) Slávnostné odovzdanie osvedčenia poctenému sa zásadne vykonáva  na mimoriadnom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Banskej  Štiavnici. Čestný občan mesta sa pri tejto príležitosti zapisuje do Pamätnej knihy 

mesta. 

(6) V osobitných prípadoch môže MsZ poveriť primátora mesta, alebo  jeho zástupcu a prednostu MsÚ 

odovzdaním osvedčenia aj v bydlisku pocteného. 

(7) O udelení čestného občianstva bude vykonaný zápis do kroniky  mesta. 

(8) Administratívne veci udelených čestných občianstiev mesta  spravuje MsÚ. 

(9) Každý, kto obdrží čestné občianstvo mesta, má právo využívať  všetky výhody ako občan mesta. Pokiaľ by 

bol čestný občan  mesta pochovaný v Banskej Štiavnici, jeho hrobové miesto  bude zaradené do zoznamu 

pamätných hrobov. 

 

§ 14 

Zrušenie čestného občianstva mesta 

(1) Čestné občianstvo mesta možno zrušiť len v prípadoch hodných  osobitného zreteľa. 

(2) Čestné občianstvo mesta možno zrušiť aj cudzím štátnym  príslušníkom. 

(3) Čestné občianstvo zrušuje Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici na základe návrhu primátora mesta 

Banská Štiavnica z podnetu ktoréhokoľvek občana alebo inštitúcie SR. 

 

§ 15 

Udelenie ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica 

(1) Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta možno  udeliť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili  o záchranu hodnôt kultúrneho dedičstva v regióne mesta Banská  Štiavnica a rozvoj 

mesta Banská Štiavnica. 

(2) Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta je možné  udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom za 

predpokladov  uvedených v predchádzajúcom odseku. 

(3) Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta pozostáva  z pamätnej medaily a diplomu. 

(4) Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta udeľuje  Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici 

na základe návrhu primátora mesta Banská Štiavnica. Podnet na udelenie ceny môže podať  ktorýkoľvek 

občan alebo inštitúcia SR. 

 

§ 16 

Udelenie výročnej ceny mesta Banská Štiavnica 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici môže každoročne  udeliť na návrh primátora mesta výročnú cenu 

mesta Banská Štiavnica občanom mesta, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta alebo šírenie 

jeho dobrého mena v SR alebo v zahraničí. 

(2) Výročná cena mesta pozostáva z pamätnej medaily a diplomu. 

(3) Slávnostné odovzdanie výročnej ceny poctenému sa vykoná na  zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici. O udelení výročnej ceny mesta Banská Štiavnica sa vykoná zápis  do Pamätnej knihy 

mesta. 

 

§17 



Udelenie ceny primátora mesta Banská Štiavnica 

(1) Primátor mesta môže udeliť cenu primátora mesta osobám , ktoré sa výrazným spôsobom angažovali vo 

verejnom živote mesta. 

(2) Cena primátora mesta pozostáva z diplomu.  

(3) Slávnostné odovzdanie ceny primátora mesta vykoná primátor mesta. O udelení ceny primátora mesta sa 

vykoná zápis do Pamätnej knihy mesta. 

(4) Primátor mesta pred udelením ceny podá informáciu mestskému zastupiteľstvu o ocenených osobách 

 

§ 18 

Kronika mesta 

(1) Kronika mesta sa vedie v slovenskom jazyku. 

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. Zápisy chronologicky 

dokumentujú fakty zo spoločensko-politického a hospodárskeho vývoja mesta a sú bezprostredným 

svedectvom o dobe. 

(3) Jednotlivé ročné zápisy do kroniky schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

(4) Zápisy do kroniky spracováva mestský kronikár, ktorého vymenováva mestské zastupiteľstvo. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Samospráva mesta 

§ 19 

Samospráva  
(1) Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky 

záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona 

nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 

(2) Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta 

a) orgánmi mesta, 

b) hlasovaním obyvateľov mesta, 

c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta 

(3) Výkon samosprávy mesta upravuje § 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

 

§ 20 

Vzťah štátu a mesta 

(1) Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom 

racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné 

materiálne prostriedky. 

(2) Vzťah štátu a mesta upravuje § 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 21 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

(1) Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore 

s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými 

vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom. 

(2) Povinnosti mesta pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení upravuje § 6, § 6a), § 6b) Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

§ 22 

Hlasovanie obyvateľov mesta a verejné zhromaždenie obyvateľov mesta 

(1) Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta (miestne referendum), ak ide o: 

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce,  ako aj zmenu názvu obce,  

b) odvolanie primátora (§ 13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení),  

c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov. 

(2) Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov 

mesta alebo jeho časti. 

(3) Hlasovanie obyvateľov mesta a verejné zhromaždenie obyvateľov mesta upravuje § 11a), § 11b) Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.   

 

PIATA ČASŤ 

Postavenie orgánov mesta 



§ 23  

Mestské zastupiteľstvo 

(1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách 

obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie mestského 

zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. 

(2) Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské 

zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení.  

(3) Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok mestského 

zastupiteľstva. 

(4) Pôsobnosť mestského zastupiteľstva upravuje § 11  a  § 24 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení. 

§ 24 

Poslanec mestského zastupiteľstva 

(1) Poslanec mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) je povinný najmä: 

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,  

b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,  

c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,  

d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov. 

(2) Poslanec je oprávnený najmä: 

a) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,  

b) interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, 

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených vysvetlenie vo veciach 

týkajúcich sa ich činnosti,  

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste 

podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,  

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú 

orgány mesta, 

f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej 

funkcie. 

(3) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva. 

(4) Povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva upravuje § 25 a § 26 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 25 

Primátor 

(1) Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná 

funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby 

primátora upravuje osobitný zákon. 

(2) Primátor skladá zákonom predpísaný sľub. 

(3) Primátor 

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia, 

b) vykonáva mestskú správu,  

c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,  

d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené 

mestskému zastupiteľstvu. 

(4) Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch 

zamestnancov mesta; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 

(5) Náležitosti týkajúce sa funkcie primátora upravuje § 13, § 13a, § 24  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení.  

 

§ 26 

Zastupovanie primátora 

(1) Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého 

spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor, a to do 60 dní od zloženia sľubu primátora 

mesta. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len 

poslanec mestského zastupiteľstva.  Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor 

odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu 

primátora. 

(2) Náležitosti týkajúce sa zastupovania primátora upravuje § 13 b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení. 



§ 27 

Komisie 

(1) Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány. 

(2) Ďalšie náležitosti upravuje § 15 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

§ 28 

Mestský úrad 

(1) Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Mestský úrad zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených 

mestským zastupiteľstvom. 

(2) Pôsobnosť mestského úradu upravuje § 16 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 29 

Prednosta mestského úradu 

(1) Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. 

(2) Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.  

(3) Náležitosti týkajúce sa funkcie prednostu mestského úradu upravuje § 17 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení.  

§ 30 

Hlavný kontrolór 

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. 

(2) Postavenie a ostatné náležitosti funkcie hlavného kontrolóra § 18, § 18a) – 18g) Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 31 

Mestská polícia 

(1) Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje Zákon  č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov.  

 

ŠIESTA ČASŤ 

Financovanie mesta, majetok mesta a zásady hospodárenia s ním, rozpočet mesta 

§ 32 

Financovanie mesta 

(1) Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších 

zdrojov. 

(2) Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových 

peňažných fondov. 

(3) Náležitosti týkajúce sa financovania mesta upravuje § 7 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení.  

 

§ 33 

Majetok mesta 

(1) Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. 

(2) Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta. 

(3) Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený 

zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

(4) Náležitosti týkajúce sa majetku mesta upravuje § 8 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení 

 

§ 34 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

(1) Mestské zastupiteľstvo na základe osobitného zákona schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom mesta, 

ktoré upravujú najmä: 

a) a)práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto založilo alebo zriadilo, pri správe majetku mesta, 

b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto založilo alebo zriadilo, 

c) postup prenechávania majetku do užívania, 

d) nakladanie s cennými papiermi, 

e) úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi mesta 

 



§ 35 

Rozpočet mesta 
(1) Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného 

kalendárneho roka. 

(2) Náležitosti týkajúce sa rozpočtu mesta upravuje § 9 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení, zákon SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákon SNR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov.  

 

SIEDMA ČASŤ 

Spoločné ustanovenia 

§ 36 

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami 

(1) Mesto v záujme rozvoja mesta spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť na území mesta. 

(2) Mesto v záujme svojho rozvoja a zvyšovania občianskej vybavenosti spolupracuje s občanmi mesta a 

organizáciami. Konkrétnu spoluprácu budú určovať samostatné Pravidlá zapojenia občanov do riešenia 

rozvojových problémov mesta. 

 

§ 37 

Spolupráca s politickými stranami, politickými hnutiami a občianskymi združeniami 
(1) Mesto v záujme  rozvoja mesta spolupracuje s registrovanými politickými stranami, politickými hnutiami 

(najmä pri príprave komunálnych a parlamentných volieb), občianskymi zduženiami, cirkvami 

a inštitúciami starajúcimi sa o rozvoj vzdelanosti, kultúry, duchovného života, charity, športu a zdravia, 

ktoré vyvíjajú činnosť v meste. 

 

§ 38 

Spolupráca miest a obcí 

(1) Mesto môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo 

činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa 

osobitného zákona.16b) 

(2) Formy a zásady spolupráce upravuje § 20 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

§ 39 

Zmluvy 

(1) Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na 

neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je 

neplatná. 

(2) Náležitosti týkajúce sa uzatvárania zmlúv v oblasti spolupráce upravuje § 20a) Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 40 

Združenie obcí 

(1) Obce môžu zriaďovať združenia obcí. 

(2) Náležitosti týkajúce sa združovania obcí upravuje § 20b) – 20f)  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení. 

 

§ 41 

Medzinárodná spolupráca 

(1) Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi 

iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia 

územných celkov alebo územných orgánov. 

(2) Náležitosti medzinárodnej spolupráce upravuje § 21 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. 

 

ÔSMA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 42 

Zrušuje sa: 



a) Štatút mesta Banská Štiavnica schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 18/1992 zo dňa 

27.2.1992. 

b)  Štatút mestskej  polície v Banskej Štiavnici, schválený uznesením MsZ č. 38/1991 zo dňa 30. 5. 1991. 

c) VZN mesta č. 4/1995 o používaní a ochrane mestských symbolov a podmienkach udeľovania čestného 

občianstva mesta Banská Štiavnica schválené uznesením mestského zastupiteľstva číslo 67/1995 zo dňa 

21.6.1995 a jeho Doplnok č. 1 schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 41/1997 zo dňa 

13.5.1997. 

Štatút mesta Banská Štiavnica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici na svojom zasadnutí dňa 10. 

júna 2009 uznesením číslo 62/2009.  Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavol Balžanka, v. r. 

     primátor mesta 

 

Dátum vyvesenia: 19.6.2009 

Dátum zvesenia: 3.7.2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 

SYMBOLY MESTA 
 



 

Erb mesta Banská Štiavnica       Erb mesta, Znak UNESCO, Znak Svetového dedičstva 
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INSÍGNIE PRIMÁTORA MESTA 
 



Reťaz (kolana) primátora mesta 
 

 

           

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štandarda primátora mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 

 Štatút mesta Banská Štiavnica 

 



Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v zmysle § 6  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

sa uznieslo na tomto  

 

Dodatku č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská 

Štiavnica 

 

Čl. I 

Predmet dodatku  

 

Predmetom dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 2/2009 Štatútu mesta Banská Štiavnica 

(ďalej len VZN) je zmena niektorých ustanovení v Tretej časti § 17 a Piatej časti § 25, ďalšia zmena sa týka 

prečíslovania § 17 až § 42, ktoré sa po zmene budú označovať ako § 18 až § 43. 

 

Čl. II. 

Zmeny v ustanoveniach 

 

1.V prvej časti Postavenie a pôsobnosť mesta § 1 bod (2) odsek d) sa mení  text znenia: 

d) časť Počúvadlianske jazero  

a nahrádza sa textom tohto znenia: 

d)  časť Počúvadlianske Jazero 

2. Doterajší § 17 až  § 42 sa označujú ako §18 až  § 43.  

3. V tretej časti Verejné ocenenia a kronika  mesta § 13 ods. (1) sa ruší text znenia: 

(1) Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica /ďalej len čestné  občianstvo/ možno udeliť osobám, ktoré sa 

významným spôsobom  zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena v SR a  v zahraničí. 

a nahrádza sa textom tohto znenia: 

(1Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica (ďalej len čestné občianstvo) možno udeliť fyzickej osobe, ktorá 

nie je občanom mesta Banská Štiavnica a významným spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho 

dobrého mena v SR a v zahraničí. 

4.V tretej časti Verejné ocenenia a kronika  mesta doplnený § 17 znie:  

Udelenie ceny primátora mesta Banská Štiavnica 

(1) Primátor mesta môže udeliť cenu primátora mesta osobám , ktoré sa výrazným spôsobom angažovali vo 

verejnom živote mesta. 

(2) Cena primátora mesta pozostáva z diplomu.  

(3) Slávnostné odovzdanie ceny primátora mesta vykoná primátor mesta. O udelení ceny primátora mesta sa 

vykoná zápis do Pamätnej knihy mesta. 

(4) Primátor mesta pred udelením ceny podá informáciu mestskému zastupiteľstvu o ocenených osobách 

 

5.Vpiatej časti § 26 zastupovanie primátora sa ruší pôvodný text znenia: 

 

(1)Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na 

návrh primátora na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie mestské zastupiteľstvo z poslancov 

mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.  

(2)Náležitosti týkajúce sa zastupovania primátora upravuje § 13 b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení.  

 

a nahrádza sa textom tohto znenia:  

 

(1) Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého 

spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor, a to do 60 dní od zloženia sľubu primátora 

mesta. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len 

poslanec mestského zastupiteľstva.  Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá 

zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora. 

(2)Náležitosti týkajúce sa zastupovania primátora upravuje § 13 b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 



1. Na  Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta 

Banská Štiavnica sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici uznesením číslo 52/2014  dňa 

25.6.2014 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica  a 

účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica. 

 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

 primátorka mesta 

 

 

 
 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli: 1.7.2014 

 

Zvesené z úradnej tabule: 15.7.2014 


