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ČASŤ I. 
Samospráva mesta Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
MsZ pracovalo v roku 2009 v 17- člennom zložení, ktoré bolo rozdelené do 5 volebných obvodov.   
Oproti roku 2008 nedošlo v poslaneckom zbore k zmene.    
 
Zloženie podľa jednotlivých obvodov bolo nasledovné:  
Volebný obvod č. 1       

1. Ing. Juraj Čabák, SDKÚ – DS, KDH  
2. Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., SMER – sociálna demokracia 
3. Ing. arch. Peter Mravec, SDKÚ – DS, KDH  

 
Volebný obvod č. 2 

4. Ľubomír Barák, NEKA 
5. Ing. Marián Zimmermann, SMER – Sociálna demokracia 
6. Peter Ivaška, SDKÚ – DS, KDH 
7. PaedDr. Milan Klauz, NEKA   

     
Volebný obvod č. 3 

8.     Ing. Ján Mojička, SMER – Sociálna demokracia 
9.     PhDr. Peter Šemoda, NEKA 

 
Volebný obvod č. 4 
     10.   Ivan Beňo, SMER – Sociálna demokracia 
     11.   RNDr. Pavel Bačík, NEKA 
     12.   Helena Koťová, SDKÚ – DS, KDH 
     13.   Mgr. Karol Palášthy, SDKÚ – DS, KDH 
     14.   MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS 
     15.   Ing. Ondrej Michna, SDKÚ – DS, KDH 
 
Volebný obvod č. 5 
    16.   Ing. Miriam Blaškovičová, SDKÚ – DS, KDH  
    17.   Ing. Slavomír Palovič, SDKÚ – DS, KDH 
 
Počet zasadnutí MsZ v roku 2009                                    10,         z toho 3 mimoriadne zasadnutia  
Počet prijatých uznesení                         136,         v roku 2008 to bolo  274 
% účasti poslancov MsZ na zasadnutiach                 88,6       pre porovnanie rok 2008  82,9 % 
 
Účasť jednotlivých poslancov na rokovaniach MsZ: 
RNDr. Pavel Bačík 10 x (100%), Ľubomír Barák 10x (100%),  Ivan Beňo 10x (100%), 
Ing. Miriam Blaškovičová 10x (100%), Ing. Juraj Čabák 10x (100 %),  
MVDr. Stanislav Ďurkan 9 x (90%), Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. 5x (50%),  
Peter Ivaška 10x (100%), PaedDr. Milan Klauz 7x (70%), Helena Koťová 10x (100%) 
Ing. Ondrej Michna 10x (100%), Ing. Mojička 9 x (90%), Ing. arch. Peter Mravec 9x (90%),  
Mgr. Karol Palášthy 9x (90%), Ing. Slavomír Palovič 10x (100%),  
PhDr. Peter Šemoda 4x (40 %), Ing. Marián Zimmermann 10x (100%). 
 
Počet prijatých Všeobecne záväzných nariadení mesta Banská Štiavnica: 6 
VZN č. 1 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované   
                mestom Banská Štiavnica   
VZN č. 2  Štatút mesta Banská Štiavnica   
VZN č. 3 o dani z nehnuteľností  
VZN č. 4 o miestnych daniach 
VZN č. 5 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
VZN č. 6 o územnom pláne mesta Banská Štiavnica, zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  

          č. 2/2006 o záväzných častiach územného plánu mesta Banská Štiavnica        
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Počet prijatých Dodatkov k VZN: 1 
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach   
                                                  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica  
 
 Materiály prerokované v MsZ:                                                     
                                                                                                                                                Číslo uznesenia 
Ceny mesta                                                                                                                                      81/2009                                                          
Informatívna správa z Valného zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s.                                 50/2009  
Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2009                                                             91/2009 
Informatívna správa – prechod na výrobu tepla z biomasy v meste B. Štiavnica                          103/2009 
Integrovaná stratégia rozvoja územia – OZ Zlatá cesta pre Program LEADER                            135/2009 
Inventarizácia majetku mesta Banská Štiavnica                                                                              55/2009 
Investičný zámer výstavby Multifunkčného centra – Banská Štiavnica                                         15/2009 
Investičný zámer výstavby polyfunkčného domu – „Gizka“ Križovatka                                       35/2009 
 
Kanalizácie v Pamiatkovej rezervácii mesta Banská Štiavnica                                                    119/2009  
Kontrola plnenia uznesení                                                                                                                 1/2009 
Kontrola plnenia uznesení                                                                                                               13/2009 
Kontrola plnenia uznesení                                                                                                               31/2009 
Kontrola plnenia uznesení                                                                                                               51/2009 
Kontrola plnenia uznesení                                                                                                               80/2009 
Kontrola plnenia uznesení  96/2009 
Kontrola plnenia uznesení                                                                                                             120/2009 
 
Modernizácia verejného osvetlenia v Banskej Štiavnici – sídlisko Drieňová                                10/2009 
 
Návrh na odloženie povinnosti platenia nájmu v roku 2009 – MsL, s. r. o.                                   57/2009  
Návrh Cenníka poskytovaných služieb TS, m. p. pre MsÚ                                                            54/2009 
„          Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve – Salamandra Resort, a. s.                                              24/2009 
„          Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta B. Štiavnica                             33/2009 
„          Dodatok č. 1 k NZ na prenájom nehnuteľností Ul. Botanická 2                                          74/2009   
„          Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2008                                                    110/2009  
„           majetkovo právneho usporiadania pozemkov pre Štefultov a Sitniansku                                - 
„           na navrátenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta B. Štiavnica                                        118/2009 
„           na odmenu primátora                                                                                                            8/2009  
„           na odmenu hlavného kontrolóra                                                                                        131/2009   
„           na odmenu poslancom MsZ                                                                                                      - 
„           na odklad povinnosti platby nájomného v roku 2009 – SOŠL                                           95/2009 
„           na odkúpenie pozemku od spoločnosti Slovak Telecom, a. s.                                            75/2009 
„           na odpredaj pozemku v k. ú. Banky (Kováčovci)                                                                5/2009  
„           „   „             „ pre spoločnosť MF Centrum, s. r. o.                                                             22/2009  
„           „   „             „ pre J. Pavúra s manželkou                                                                            40/2009  
„           „   „             „ pre M. Demočovú                                                                                         41/2009 
„           „   „             „ pre V. Kubáša                                                                                                     -  
„           „   „             „ pre R. Rückschlossa s manželkou                                                                 43/2009 
„           „   „             „ pre T. Rückschlossa                                                                                      44/2009 
„           „   „             „ pre M. Štangovú                                                                                                 - 
„           „   „             „ Radničné nám. č. 19                                                                                      45/2009  
„           „   „             „ pre J. Krátkeho s manželkou                                                                         49/2009   
„           „   „             „ pre V. Kubáša, B. Štiavnica                                                                          65/2009 
„           „   „             časti pozemku pre P. Kondača, Banská Štiavnica                                           66/2009 
„           „   „             „       „             pre MUDr. Jozefa Baláža, Banská Bystrica                             93/2009 
„           „   „             pozemku pre J. Verešíka                                                                                  67/2009 
„           „   „             „ p. č. CKN 1859 vhodného na výstavbu RD                                                  68/2009     
„           „   „             nehnuteľností pre Ing. Fremalovú a V. Slezáka                                              39/2009 
„           „   „             nebytového priestoru, Mládežnícka č. 16                                                        64/2009   
„           na prenájom nehnuteľností pre STKM Banská Štiavnica                                                   29/2009  
„           „   „             pozemku na umiestnenie vysielača Rádia Expres                                            94/2009  
„           na uzatvorenie vzájom. dohody o školskom obvode 0. ročník ZŠ                                     89/2009  
„           na vybudovanie nadstavby budovy súp. č. 52 – N. Kaník                                                 134/2009  
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Návrh   na zámenu nehnuteľností                                                                                                     27/2009 
„           na zámenu nehnuteľností                                                                                                     72/2009 
„           na zmenu uznesenia MsZ č. 127/2006 – odpredaj nehnuteľností pre Ing. Laktiša             73/2009  
„           na zrušenie uznesenia č. 231/2008                                                                                      23/2009  
„           na zvýšenie dotácií                                                                                                              58/2009 
„           Nájomnej zmluvy – Katolícke gymnázium na Ul. Kammerhofská č. 177/1                    133/2009    
„           rozpisu dotácií pre školy a šk. zariadenia na rok 2009                                                      18/2009 
„           rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2010, 2011, 2012                                           121/2009 
„           rozpočtu TS, m. p.,  B. Štiavnica na roky 2010, 2011, 2012                                           122/2009   
„           VZN o úhrade za sociálnu službu                                                                                        14/2009 
„           VZN o podnikateľskej činnosti                                                                                                - 
„           VZN – Štatút mesta Banská Štiavnica                                                                                     - 
„           VZN mesta – Štatút mesta Banská Štiavnica                                                                      62/2009  
„           VZN mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľností                                                       123/2009 
„           VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach                                                          124/2009 
„           VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za KO a DSO                                  125/2009 
„            VZN – zmeny a doplnky č. 2, Územný plán mesta Banská Štiavnica                             126/2009    
„           na vyhlásenie opakovanej dražby – odpredaj bytu Ul. Drevená 1                                         6/2009 
„           zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2002                                                      21/2009  
„           zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2004                                                     113/2009 
„           zápisu do kroniky „         „                           za rok 2008                                                     114/2009  
„           Zásad hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica                                                  128/2009  
„           Zmluvy o spolupráci PO-MA, s. r. o.                                                                              25-26/2009 
„           Zmluvy o budúcej KZ na odpredaj nehnuteľností – Mgr. Novotný                                    69/2009 
„           na uzatvorenie zmluvy o budúcej KZ – výkup pozemkov od RB                                       70/2009 
„           Zmluvy na prenájom amfiteátra pod Novým zámkom                                                        71/2009   
„           Zmluvy o budúcej zmluve pre STU Bratislava, Centrum excelencie, Rubigall                  117/2009  
 
Odpadové hospodárstvo v Banskej Štiavnici za I. polrok 2009                                                      90/2009  
Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2009 – 2010                                                          101/2009  
Opatrenia na riešenie hospodárskej a finančnej krízy na rok 2009                                                 86/2009    
Oprava uznesenia č. 45/2009 – Radničné nám. č. 19                                                                      78/2009 
 
Participácia Mesta B. Štiavnica na projekte - ViTo                                                                         99/2009 
Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 2009                                   76/2009 
Plán práce HK na II. polrok 2009                                                                                                     88/2009 
Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2009                                                            132/2009 
Plaváreň – návrh na ďalšie prevádzkovanie                                                                                     98/2009 
Plnenie uznesenia č. 29/2008 – starostlivosť o verejnú zeleň                                                          36/2009 
Ponuka spoločnosti Salamandra Hotels, s. r. o., na uplatnenie predkupného práva                         47/2009 
Ponuka prebytočného majetku štátu – hala + priľahlý pozemok                                                   107/2009 
Ponuka „                      „           „ – byty na Nám. sv. Trojice. č. 15                                               115/2009  
Prerokovanie správy o výsledku kontroly                                                                                       19/2009 
Prerokovanie problematiky zdravotníctva v Banskej Štiavnici                                                            - 
Program rozvoja bývania mesta Banská Štiavnica                                                                        127/2009 
Projekt „Podpora odborného rastu zamestnancov školy“                                                              111/2009  
 
Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka – úprava spolufinancovania akcie                                                     11/2009 
„                      ZŠ J. Kollára                                                                                                            56/2009   
„                      ZŠ J. Horáka – zvýšenie rozpočtu                                                                          112/2009  
Rozbor hospodárenia Mesta B. Štiavnica za rok 2008                                                                    52/2008 
Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za rok 2008                                                      53/2009 
Rozbor hospodárenia Mesta B. Štiavnica za I. polrok 2009                                                            82/2009  
Rozbor hospodárenia TS, m. p., B. Štiavnica za I. polrok 2009                                                      83/2009 
Rozhodnutie o prebytočnosti majetku, schválenie zámeru predaja, kotolňa DM II                       116/2009 
 
Slovenská železná cesta – návrh na vstup Mesta Banská Štiavnica                                                37/2009  
Správa k výzve občanov mesta B. Štiavnica, ktorí užívajú pozemky vo vlastníctve Mesta           28/2009 
„          k návrhu zmluvy PO-MA, s. r. o.                                                                                          9/2009 
„          o nemocnici v Banskej Štiavnici                                                                                           4/2009 
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Správa o systéme parkovania v meste Banská Štiavnica – návrh zmien                                         17/2009 
„          o činnosti HK za rok 2008                                                                                                   20/2009 
„          o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2009                                                                              130/2009 
„          o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2008                                                                        38/2009     
„          o systéme parkovania v meste Banská Štiavnica – návrh zmien                                         63/2009   
„          o ukončení prevádzky Plavárne                                                                                            48/2009                           
„          o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2009                                                                          87/2009 
„          o prerokovaní UŠ sídliska Drieňová, B. Štiavnica                                                                   - 
„          o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2009 – 2010                                                      102/2009 
„          o prerokovaní UŠ sídliska Drieňová, Banská Štiavnica                                                      104/2009 
„          o postupe spracovania – ÚPN zóny Počúvadlianske jazero                                                105/2009 
„          o zhodnotení stavu parkovania + doplnenie režimu parkovania v meste B. Štiavnica       129/2009      
     
Úprava rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 1                                                                                 60/2009 
Úprava rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 2                                                                               100/2009 
Úprava rozpisu dotácií pre školy a školské zariadenia                                                                    85/2009 
 
Voľba prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici                                                                   3/2009 
Voľba prísediaceho Okresného súdu v Žiari nad Hronom                                                            136/2009 
Voľby hlavného kontrolóra                                                                                                             12/2009 
Vyhodnotenie stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta za rok 2008                                2/2009 
Vyhodnotenie činnosti Informačného centra mesta Banská Štiavnica                                          108/2009 
Vyhodnotenie Salamandrových dní 2009                                                                                      109/2009 
Vymenovanie člena Komisie pre pamätihodnosti mesta Banská Štiavnica                                    92/2009 
Vyúčtovanie príspevku na plaváreň a požiadavka na zvýšenie príspevku                                      97/2009   
 
Zabezpečenie PD pre realizáciu projektu „Zhodnocovanie BRO a DSO“                                        7/2009 
Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste B. Š.                                 32/2009 
Zmena uznesenia č. 52/2009– rozbor mesta                                                                                    84/2009 
Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN mesta Banská Štiavnica                                                                   16/2009 
Zmeny v Komisii športu a mládeže                                                                                                 30/2009 
Zmeny členstva v Komisii kultúry a Komisii Z,S a B                                                                     79/2009          
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – Akutrade, s. r. o. – projekt „Zberný dvor“                             42/2009 
 
Žiadosť o odplatný prevod prebytočného majetku štátu – Areál Drieňová                                     77/2009    
Žiadosť o poskytnutie príspevku – FK Sitno Banská Štiavnica                                                      34/2009 
Žiadosť o poskytnutie príspevku – Banskoštiavnický skrášľovací spolok                                      59/2009   
Žiadosť o poskytnutie príspevku – športovým klubom                                                                    61/2009 
Žiadosť o prechodnú výpomoc na realizáciu zmeny vykurovania, Budovateľská 15                     46/2009   
Žiadosť o podanie projektu Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica                       106/2009  
 
                                                                                                               
Mestská rada (MsR) 
Mestská rada pracovala v roku 2009 v 5- člennom zložení, bez zmien oproti predchádzajúcemu roku.   
 
Členovia MsR 
1. Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – SDKÚ – DS, KDH 
2. Ľubomír Barák, poslanec MsZ – NEKA 
3. Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa  MsZ – SDKÚ – DS, KDH 
4. MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS  
5. Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – SMER – Sociálna demokracia  
 
Počet zasadnutí     12 
Počet prijatých uznesení    134 
% účasti členov MsR na zasadnutiach  100,    pre porovnanie v roku  2009 to bolo  95 % 
  
Účasť jednotlivých členov na zasadnutí MsR: 
Ing. Juraj Čabák        12x 100 % 
Ľubomír Barák                        12x  100 % 
Ing. Miriam Blaškovičová      12x  100 % 
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MVDr. Stanislav Ďurkan        12x 100 % 
Ing. Marián Zimmermann       12x 100 % 
 
Komisie MsZ 
V roku 2009 pracovalo pri MsZ 8 stálych komisií: 

 
Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

Predseda: Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ  

Podpredseda:  Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 
Členovia komisie: Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ,  Ing. Eduard Rada, Ing. Peter  Múdry,  CSc., Mgr. Martin 
Macharik, Ján Petrík 
Zapisovateľka: Sidónia Kiripolská, zamestnankyňa MsÚ 
 

Komisia ekonomická 

Predseda: nie je vymenovaný 

Podpredseda: Ing. Miriam Blaškovičová, poslanec MsZ 
Členovia komisie: Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ,  Ing. Miroslav Belovický, Ing. Igor Demian,  
Ing. Gabriela Maďarová    
Zapisovateľka: Lýdia Heilerová, zamestnankyňa MsÚ 
 

Komisia zdravotná, sociálna a bytová 

Predseda:  PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ 

Podpredseda: Helena Koťová, poslankyňa MsZ 
Členovia komisie: Ivan Beňo, poslanec MsZ,  MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ,  PhDr. Peter Šemoda, 
poslanec MsZ, Richard Vén,  Mgr. Melita Bosáková,  MUDr.  Ivan Vojtáš, Ivan Madara, Irena Píšová    
Zapisovateľka: Oľga Nigríniová, zamestnankyňa MsÚ.    

 

Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu 
Predseda: nie je vymenovaný 

Podpredseda: Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ 
Členovia:  Ľubomír Barák, poslanec MsZ, PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ, Ing.  Peter Múdry, CSc.,  
Ľudmila Blašková,  Marián Čierny, Marek Kapusta  
Zapisovateľka: Ing. Ivana Nikolajová, zamestnankyňa MsÚ 
 

Komisia športu a mládeže 

Predseda: Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ 

Podpredseda: Ivan Beňo, poslanec MsZ 
Členovia: Ľubomír Barák, poslanec MsZ, Ing. Ján Mojička, poslanec MsZ, Mgr. Karol Palášthy, Ondrej Binder 
do 25. 2. 2009, od tohto dátumu ho nahradil Bohuslav Melicherčík,  Karol Melcer,  Ing. Marián Adamský, 
Ing. Ľubomír Lužina 
Zapisovateľka: Mgr. Viktória Michalská, zamestnankyňa MsÚ.     
 

Komisia ochrany verejného poriadku 

Predseda: MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ        

Podpredseda: nie je vymenovaný        
Členovia: PhDr. Peter Šemoda, poslanec MsZ, Mgr. Vladimír Kratoš, Vladimír Auder, Vladimír  Poprac, Ivan 
Koreň, Mgr. Peter Kovanda  
Zapisovateľka: Martina Bačíková, zamestnankyňa MsÚ 
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Komisia školstva 

Predseda: Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ  

Podpredseda: prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., poslanec MsZ 
Členovia:  RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ,  Marián Palášthy,  
Mgr. Pavol Michal,  Mgr. Ján Maruniak, Jana  Kruteková 
Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková, zamestnankyňa MsZ  
 

Komisia kultúry 

Predseda: Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 

Podpredseda: Peter Ivaška, poslanec MsZ 
Členovia: PhDr. Jozef Labuda, Mgr. Mária Petrová, Pavol Macák, RNDr. Naďa Kvaková, RNDr. Ján Roháč,  
Norbert Kaník    
Zapisovateľka: Katarína Kissová, zamestnankyňa MsÚ 
 
Komisie sú zložené z poslancov MsZ a odborníkov z radov občanov mesta. Komisie prerokovávali v rámci 
okruhu svojej pôsobnosti všetky najdôležitejšie 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 potrebné prijať odborné stanovisko príslušnej komisie. 
 
Primátor mesta  
Funkciu primátora mesta zastával Mgr. Pavol Balžanka, ktorý bol do funkcie primátora zvolený 
v komunálnych voľbách v decembri 2006. Primátor mesta plnil úlohu najvyššieho výkonného orgánu, 
štatutárneho orgánu v majetkovoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych vzťahoch mesta a funkciu 
správneho orgánu v administratívnoprávnych vzťahoch mesta. Najbližšími spolupracovníkmi primátora mesta 
v plnení náročných úloh sú zástupca primátora Ing. Juraj Čabák a prednostka MsÚ Mgr. Nadežda Babiaková, 
ktorý spolu tvoria vedenie Mesta. 
 
V roku 2009 primátor mesta plnil najdôležitejšie úlohy súvisiace s výkonom samosprávy, rozvojom mesta 
a úlohy, ktoré mu odporučilo MsZ.  Rokoval s poslancami Národnej rady SR, členmi vlády, predstaviteľmi 
štátnej správy, samosprávy, podnikateľskými subjektmi a investormi, predstaviteľmi tretieho sektora a 
zástupcami politických strán a ďalších orgánov a organizácií, v súvislosti so zabezpečením úloh týkajúcich sa 
rozvoja a prosperity mesta Banská Štiavnica. Primátor mesta zastupoval mesto v ZMOS, kde pracoval aj ako 
člen Sekcie medzinárodných vzťahov ZMOS a v Združení historických miest a obcí SR, ktorého je predsedom. 
Ďalej pracoval ako člen komisie pre spoluprácu s miestnou samosprávou pri BBSK. 
17. septembra 2009 bol  ministrom kultúry Marekom Maďaričom vymenovaný za člena Komisie na koordináciu 
úloh lokalít svetového kultúrneho dedičstva, ktorá je medzirezortným poradným, iniciatívnym, konzultačným 
a koordinačným orgánom ministra kultúry slovenskej republiky.    
Primátor mesta počas celého roka prijímal významné návštevy a delegácie. Medzi najdôležitejšie patrili: prijatie 
veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Helmuta Wesseleho,  prijatie veľvyslankyne SR na Cypre 
PhDr. Anny Tureničovej, CSc., prijatie veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky v SR Hassana El Laithyho, 
prijatie veľvyslanca Kubánskej republiky v SR Davida Paulovicha Escalonu, prijatie veľvyslankyne Nórskeho 
kráľovstva Trine Skymoen a ďalšie. Počas uplynulého roka sa primátor mesta zúčastnil na niekoľkých 
pracovných stretnutiach s  J.E. Josefom Areggerom, veľvyslancom Švajčiarska v SR, najmä v súvislosti 
so Švajčiarskym finančným mechanizmom. Medzi významné osobnosti, ktoré navštívili Banskú Štiavnicu, patrí 
J.E. prezident SR I. Gašparovič, bývalý prezident SR Rudolf Schuster a minister pôdohospodárstva SR Vladimír 
Chovan.    
Treba spomenúť aj prijatie čínskej delegácie - podnikateľov v oblasti rozvoja cestovného ruchu a hotelierstva, 
ktoré sa uskutočnilo pod gesciou Obchodno – ekonomického oddelenia Generálneho konzulátu SR v Šanghaji.  
K významným a pre vývoj v meste potrebným patrili aj opakované stretnutia s  podpredsedom NR SR p. 
Miroslavom Čížom a p. Milanom Hortom, podpredsedom vlády p. Dušanom Čaplovičom a p. Jánom 
Mikolajom, s poslancami NR SR M. Dzurindom, I. Radičovou, I. Miklóšom, M. Vášáryovou, E. Kukanom, M. 
Fedorom, P. Frešom, J. Golianom, L. Mikloszom, V. Novotným, P. Markovičom, L. Žitnanskou, J. Mikušom, I. 
Štefancom, K. Cibulkovou, J. Izákom, J. Chrbetom, J. Slotom, T. Cabajom, M. Jureňom, M. Kotianom, Z. 
Kramplovou, Ľ. Muškovou, M. Urbánim, M. Froncom, P. Hrušovským, J. Burianom, J. Demianom, J. 
Laššákovou, T. Lebockým, E. Mullerovou, P. Obrimčákom, V. Jánošom, s EÚ komisárom J. Fígeľom 
a poslancom Európskeho parlamentu p. P. Šťastným.  
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V roku 2009 sa uskutočnilo aj veľké množstvo pracovných rokovaní  na jednotlivých ministerstvách na úrovni 
ministrov, štátnych tajomníkov a generálnych riaditeľov sekcií. Pre mesto k najvýznamnejším patrili rokovania 
s ministrom školstva Jánom Mikolajom, s  ministrom kultúry Marekom Maďaričom, s ministrom 
pôdohospodárstva Stanislavom Becíkom a následne Vladimírom Chovanom, s  ministrom zdravotníctva 
Richardom Rašim, s ministrom životného prostredia Viliamom Turským a následne Jozefom Medveďom a 
rokovania na ministerstve financií, ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstve práce, sociálnych 
vecí a rodiny a ministerstve hospodárstva.  
Je treba spomenúť aj dôstojné prijatia delegácií z partnerských miest Hünenberg (Švajčiarsko), Šopron 
(Maďarsko), Olsztynek (Poľsko) a Ptuj (Slovinsko).  Primátor mesta spolu s ďalšími predstaviteľmi samosprávy 
sa zúčastnil na priateľských návštevách partnerských miest Ptuj (Slovinsko), Moravská Třebová (ČR) a Šopron 
(Maďarsko).  
V uplynulom roku sa primátor mesta ako delegát ZMOSu zúčastnil na medzinárodnej konferencii v rámci 
európskeho projektu Dial up: Dialóg pre Európu, ktorá sa uskutočnila v meste Ariccia, provincia Rím 
(Taliansko) a na Kongrese miest svetového dedičstva v Rakúskej lokalite UNESCO Hallstatt. 
Medzi významné udalosti patrilo recipročné podpísanie Dohody o partnerstve medzi mestami Banská Štiavnica 
a Šopron primátormi oboch miest v rámci podujatia Akademici 2009.  
Najvýznamnejším  ocenením pre prácu samosprávy nášho mesta bolo prevzatie ceny „Zlatý Fénix - Kultúrna 
pamiatka roka 2009“ z rúk ministra kultúry SR v Bratislave za komplexnú pamiatkovú obnovu národnej 
kultúrnej pamiatky centrum mesta Banská Štiavnica. 
Pod záštitou primátora mesta sa v roku 2009 uskutočnili v našom meste okrem iných mnohých aj dve významné 
podujatia, jubilejné 140. putovné zhromaždenie Krajinského lesníckeho spolku a jubilejné 50. rokovanie pléna 
Slovenskej rektorskej konferencie. 
Práca primátora bola koncepčná aj operatívna. Koncepčná časť práce sa riadila najmä Programovým vyhlásením 
primátora mesta Banská Štiavnica na roky 2007 – 2010.    
Zo zámerov a cieľov programového vyhlásenia bolo za doterajšie funkčné obdobie splnené: 

- Zavádzanie programového rozpočtovania v samospráve na základe stanovených konkrétnych cieľov 
a indikátorov, ktoré boli pre mesto v roku 2009 záväzné. Na základe úspešne realizovaného programu 
bolo mesto zaradené do národného projektu MF SR.  

- Uskutočnilo sa školenie zamestnancov mesta s cieľom zmeniť zamestnancov MsÚ na moderných 
manažérov a úradníkov.  V rámci zmluvy na realizáciu projektu pod názvom „Mystery Public Acting“ 
pokračuje monitoring zamestnancov samosprávy.      

- Skvalitňovanie činnosti Kancelárie prvého kontaktu – Klientske centrum, ako základný pilier 
zefektívnenia komunikácie a výkonu niektorých samosprávnych činností vo vzťahu občan – úrad.  

- Realizovaný je postupný prechod MsÚ na nový informačný systém a digitálnu správu agendy.   
- Pripravil sa projekt modernizácie mestského rozhlasu a rozšírenie prostriedkov informovanosti občanov 

prostredníctvom SMS Info kanála mesta Banská Štiavnica.    
- Uskutočnilo sa 17 stretnutí primátora, poslancov a manažérov mesta s  obyvateľmi mesta a mestských 

častí a niekoľko ďalších stretnutí v rámci záujmových skupín a združení.  
- V roku 2009 bola rozšírená nová internetová stránka mesta, ktorá poskytuje informácie pre širokú 

verejnosť. 
- Pracovalo sa s prípravou projektu k vybudovaniu vysokorýchlostného pripojenia na internet a optickej 

metropolitnej siete v Banskej Štiavnici a regióne. 
- Na základe vykonaného auditu odpadového hospodárstva v meste a v zmysle platnej legislatívy 

sa intenzívne pokračovalo v riešení celkovej problematiky odpadového hospodárstva v meste Banská 
Štiavnica. Po úspešnom uchádzaní sa o prostriedky na rekultiváciu skládky odpadov získalo mesto a 
Technické služby, m. p., finančné prostriedky vo výške 1.807.285,- eur a pracovalo sa na samotnom 
procese rekultivácie.  

- Mesto Banská Štiavnica bolo úspešné v žiadaní o nenávratné finančné prostriedky z EÚ a získalo 
3.633.515,- eur na zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov a vybudovanie nového 
zberného dvora pre zneškodňovanie odpadov, súčasťou ktorého bude priestor na uloženie biologicky 
rozložiteľného a stavebného odpadu.   

- V záujme zavedenia efektívneho systému separovaného zberu boli zakúpené ďalšie nádoby na triedenie 
odpadov, ktoré boli rozmiestnené na území mesta.   

- V roku 2009 sa uskutočnili tradičné kultúrne podujatia: Salamander, Živé šachy, Cap a ´lest, Festival 
kumštu a remesla, Festival peknej hudby. Okrem toho sa uskutočnili mnohé menšie kultúrne 
a spoločenské podujatia v rámci Banskoštiavnického kultúrneho leta ako aj mimo letnej sezóny, na 
ktoré sa podarilo prilákať mnoho divákov a získať významnú sumu finančných prostriedkov vo forme 
sponzorského. 
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- Na základe úspešných rokovaní sa podarilo udržať generálneho sponzora - Pivovar Steiger Vyhne 
takmer všetkých kultúrnych podujatí organizovaných mestom.  

- Mesto pokračovalo v udržiavaní kultúrno-spoločenských a baníckych tradícií v meste. 
- V rámci grantového systému mesta sa v roku 2009 podporili kultúrno-spoločenské a športové podujatia 

pre deti, mládež a dospelých, a to na vrcholovej aj rekreačnej úrovni.    
- Zo získaných finančných prostriedkov v rámci uznesenia z výjazdového zasadnutia vlády SR sa 

realizovala rekonštrukcia mestských kúpeľov - plavárne a futbalového štadióna. 
- V oblasti vzdelávania sa podarilo etablovať Hudobnú akadémiu Jána Albrechta a jednoznačne sa 

potvrdila správnosť racionalizácie základného školstva. 
- V rámci celoživotného vzdelávania dospelých a seniorov boli vytvorené v kluboch dôchodcov PC 

centrá, ktoré sú využívané obyvateľmi mesta.  
- Na základe úspešného projektu získalo Mesto 1.145.780,- eur zo štrukturálnych fondov a bola 

realizovaná rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ J. Horáka a Mesto sa taktiež úspešne uchádzalo 
o eurofondy na zateplenie a modernizáciu ZŠ J. Kollára v sume 693.096,- eur.. Pri oboch projektoch sa 
plánuje s ukončením prác v septembri 2010.  

- V oblasti kvality života vyčlenených skupín obyvateľov, začleňovania zdravotne a telesne postihnutých 
ľudí do normálneho života, bola mestom podporená činnosť OZ Margarétka. 

- Mesto Banská Štiavnica podporovalo voľnočasové aktivity mládeže aj prostredníctvom podpory 
činnosti Informačného centra mladých. 

- Mesto podporuje aktivity rómskych občanov a ich činnosť hlavne v lokalite Šobov, pričom práve v tejto 
komunite sa v roku 2009 podarilo zrealizovať niekoľko veľmi konkrétnych iniciatív a mesto získalo finančné 
prostriedky z Úradu vlády na prvú etapu rekonštrukciu komínov.    

- V oblasti rozvoja mesto podporilo pokračovanie budovania a otvorenia Salamandra rezortu, ktoré je 
veľmi dôležitým  aspektom pre ďalší rozvoj mesta v oblasti cestovného ruchu.  

- Mesto podporilo všetky aktivity podnikateľov vedúce k ekonomickému a spoločenskému rozvoju 
mesta. 

- Mesto Banská Štiavnica bolo začlenené do Miestnej akčnej skupiny, ktorá je vytvorená z Mikroregiónu 
Hontianka, Mikroregiónu Južné Sitno,  Mikroregiónu Konkordia a Regiónu Sitno.  

- V roku 2009 sa uskutočňovali pravidelné stretnutia primátora a zástupcov mesta so zástupcami 
Združenia turizmu Banská  Štiavnica. 

- Mesto získalo prostriedky na opravu  interiérov a fasády radnice, ďalej finančné prostriedky na rekonštrukciu 
objektu Rubigall, na vypracovanie projektovej dokumentácie na objekty A. Kmeťa č. 5 a Akademická č. 1. 
Mesto tiež získalo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu k projektu Infraštruktúra pre kultúru 
a konferenčný turizmus – KAS.  

- Mesto získalo finančné prostriedky na nové vydláždenie Kammerhofskej ulice, čím sa rozšírilo historické 
jadro. 

- Prebieha  príprava k vytvoreniu  základnej platformy v meste pre koordináciu rozvojových projektov, neustále 
vzájomné sa informovanie projektových manažérov a investorov v meste a zvyšovanie pripravenosti aktérov 
rozvoja využiť rozvojové príležitosti. Na tieto aktivity získalo Mesto nenávratné finančné prostriedky vo výške 
179.776,- eur v rámci programu Interreg – projekt Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest ako 
regionálnych centier v Juhovýchodnej Európe.  

- Primátor mesta, zástupca primátora, prednostka MsÚ a rozvojový manažér mesta aktívne a veľmi úspešne 
lobovali v prospech získavania prostriedkov z rôznych dotačných programov, či privátnych donorov. 

- V rámci existujúcej kapacity na manažment projektov manažér mesta spolu s aktívnymi obyvateľmi mesta 
zapájajú mesto a spolu s ním rôzne iné inštitúcie (najmä mimovládne organizácie) do programov 
medzinárodných inštitúcií. Spolu s 13timi historickými mestami EÚ Banská Štiavnica podala projekt do 
programu Interreg. Za aktívnej účasti Mesta bol vytvorený  Kalvársky fond, ktorý zapája mesto a jeho 
obyvateľov do aktivít UNESCO a World Monument Fund. Banská Štiavnica je zapojená do spolupráce 
s „Organizáciou miest svetového kultúrneho dedičstva (OWHC)“, v spolupráci s ňou a Ministerstvom 
kultúry SR sme boli úspešní a získali ako prvé mesto na Slovensku finančné prostriedky na realizáciu  
Manažment plánu kultúrneho dedičstva.  

- V príprave je realizácia cieľa – Zapojiť do strategického plánovania a rozvoja mesta obyvateľov mesta. 
Za aktívnej participácie obyvateľov mesta bude pripravovaný územný plán centra mesta a na tento 
proces bude nadväzovať aj aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská 
Štiavnica a príprava Manažment plánu kultúrneho dedičstva mesta a regiónu. Všetky tieto procesy budú 
prebiehať za maximálneho zapojenia obyvateľov, inštitúcií, mimovládnych organizácií a investorov. Do 
konca volebného obdobia primátora bude tento cieľ naplnený.  
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- V centrálnej časti mesta bol navrhnutý a schválený nový systém parkovania, ktorý bol v roku 2009 
aplikovaný do praxe a jeho zlepšovanie bude naďalej prebiehať a realizácia sa rozšíri na Križovatku a 
Drieňovú.  

- V záujme zlepšenia výsadby a udržiavania verejnej zelene bol spracovaný a uvedený do praxe návrh 
odporúčaných postupov pri starostlivosti o verejnú zeleň v meste Banská Štiavnica.   

- Mesto vytvára podmienky pre využívanie športovísk a telocviční na voľnočasové aktivity a podporuje 
organizáciu športových podujatí pre deti, mládež a dospelých, a to na vrcholovej i rekreačnej úrovni. 

- Primátor a vedenie mesta v roku 2009 dôsledne pracovali na splnení bodov prijatého uznesenia 
z výjazdového zasadnutia Vlády SR zo septembra 2008, pričom treba konštatovať, že väčšina 
navrhnutých opatrení sa ku koncu roku 2009 zrealizovala, respektíve je v realizácii. 

    
 
Zástupca primátora mesta 
Zástupca primátora Ing. Juraj Čabák v roku 2009 zastupoval primátora mesta v súlade s § 13b, zákona č. 
369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a počas jeho neprítomnosti.  
Podieľal  sa na zabezpečovaní a realizácii úloh súvisiacich s rozvojom mesta a zabezpečoval úlohy vyplývajúce 
z uznesení MsZ a gremiálnych porád primátora mesta.  
Vykonával koordinačnú činnosť vo vzťahu k Technickým službám, m. p., s dôrazom na oblasť odpadového 
hospodárstva, vykonávania verejných služieb a zabezpečovania požiadaviek občanov mesta a poslancov MsZ, 
pri prípravných činnostiach realizácie projektov – Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Rekonštrukcia verejného 
rozhlasu, rekultivácia skládky odpadov.  
 
Podieľal sa na príprave, vypracovaní a realizácii: 

- návrhu zmien v systéme parkovania na území mesta pre rok 2010 
Zodpovedal za prípravu a priebeh  spomienkového Dňa Trate mládeže 2009 a podujatí k Novembru 1989. 
Bol zástupcom mesta vo festivalom výbore Envirofilm 2009, organizoval a zabezpečoval záverečnú exkurziu pre 
zahraničných účastníkov. 
 
Zabezpečoval koordinačnú činnosť vo vzťahu k: 

- Banskobystrickej regionálnej správe ciest, a. s.  
- SAD Zvolen, a. s.  
- ŽSR, a. s., ZSSK, a. s. 
- Banskoštiavnickému skrášľovaciemu spolku 
- Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov 

 
Zastupoval mesto v Správnej rade RN, n. o., v predstavenstve Joergesov dom, a. s., vo Valnom zhromaždení 
Bytovej správy, spol. s r. o., v združení Životnými cestami Jána Palárika, združení Slovenská železná cesta. 
Viedol činnosť Komisie pre pamätihodnosti mesta.  
 
Hlavný kontrolór 
V roku 2009 sa uskutočnili voľby hlavného kontrolóra. Uznesením č. 12/2009 bol do funkcie hlavného 
kontrolóra na obdobie šesť rokov opätovne zvolený Ing. Marián Láslo.   
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v roku 2009 bola vykonávaná v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a procesne v súlade so Zákonom 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 Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica schválených 
uznesením MsZ č.  72/2007. 
Celkový rámec kontrolnej činnosti na rok 2009 bol určený Plánom kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2009, 
ktorý bol schválený príslušnými uzneseniami MsZ č. 259/2008 zo dňa 16.12.2008 a 88/2009 zo dňa 02.09.2009 
(v súlade s ustanovením § 18f Zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení). 
Kontroly vykonané nad rámec plánov kontrolnej činnosti za príslušné obdobie, boli urobené v súlade so 
Zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica. 
Hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica boli splnené aj zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušných 
ustanovení § 18f  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. 
vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu na rok 2008, odborného stanoviska k návrhu rozpočtu 
na rok 2009 a programového rozpočtu za rok 2009 a roky 2010-2011 pred schválením v MsZ, ďalej 
zabezpečoval evidenciu, pridelenie a kontrolu ich vybavovania podľa príslušných ustanovení Zákona č. 
152/1998 Z. z. o sťažnostiach a k nemu prislúchajúcich Zásad pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb a postup pri vybavovaní petícií v podmienkach Mesta 
Banská Štiavnica.  
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Na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009 boli vykonané následné kontroly: 
- kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 2. polroku 2008, 
- kontrola hospodárenia TS, m. p., so zameraním na kontrolu používania osobných motorových vozidiel, 

spotreby PHM a ich vyúčtovanie v roku 2008, 
           kontrola pokladničných operácií uskutočnených v roku 2008,  
       kontrola príjmovej časti rozpočtu príspevkovej organizácie - odberateľských faktúr    v roku 2008,                        
- kontrola úplnosti a zákonnosti nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Banská Štiavnica 

prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica realizovaných v priebehu roku 2008, 
- kontrola jednotlivých účtovných dokladov, vykonávanie finančnej kontroly, dodržiavanie príslušných 

právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostriedkami prostredníctvom pokladnice mesta v 2. 
polroku 2008, 

- kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa § 6 ods. 12 písmena b, Zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov - zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia - Rímskokatolícky farský úrad, stredisko 
Školská jedáleň pri školskom internáte Assisi, sídlo Štiavnické Bane 117, 

- kontrola úplnosti účtových dokladov, vykonávanie finančných kontrol, dodržiavanie príslušných právnych 
predpisov pri schvaľovaní a vyúčtovaní zahraničných pracovných ciest zamestnancov Mesta Banská 
Štiavnica a iných poverených osôb na základe všeobecno-záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov mesta Banská Štiavnica. 

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica v zmysle  internej smernice mesta 
(Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica) za 1. polrok 2009 bola v MsZ 
prerokovaná dňa 02.09.2009 uznesením MsZ č. 87/2009.              
Kontroly na 2. polrok 2009 boli v MsZ odsúhlasené v pláne práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2009 - 
uznesením MsZ č. 88/2009 zo dňa 02.09.2009. 
V súlade s týmto plánom ako aj doručenými podnetmi boli vykonané kontroly na dodržiavanie zákonnosti, 
dokladovej preukaznosti, účelnosti použitia finančných prostriedkov pri nakladaní s finančnými prostriedkami 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 
Nad rámec plánu práce kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009 boli vykonané kontroly plnenia uznesení MsZ, 
prijatých v 1. polroku 2009, kontrola vyúčtovania a plnenie zmluvných podmienok  vyplývajúcich zo zmluvy 
o poskytnutí dotácie - príspevku na rozvoj cyklotrás pre Slovenský Cykloklub Hámrik a kontrola dokladovej 
úplnosti a dodržiavanie príslušných právnych predpisov pri použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na 
reprezentačné účely, kontrola ich vyúčtovania v zmysle prijatej smernice mesta za 1. polrok 2009. 
V súlade s plánom práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2009 boli vykonané tieto kontroly: 
 
- kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 1. polroku 2009, 
- kontrola hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica a uplatňovanie práv vlastníka v akciovej 

spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., Bratská 17, Banská Štiavnica, 
- kontrola výdavkovej časti účtových operácií uskutočnených prostredníctvom pokladnice mesta v 1. 

polroku 2009, 
- kontrola dodržiavania príslušných právnych predpisov pri čerpaní a nakladaní s finančnými prostriedkami 

prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica v 1. polroku 2009. 
 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2009 bola prerokovaná v MsZ dňa 14.12.2009 - 
uznesením MsZ č. 130/2009. 
Na základe poznatkov z kontrolnej činnosti vykonanej hlavným kontrolórom Mesta Banská Štiavnica je možné 
konštatovať, že dodržiavanie základných princípov nakladania s finančnými prostriedkami mesta jednotlivými 
zodpovednými zamestnancami je v súlade s príslušnými internými normami mesta ako aj príslušnými právnymi 
predpismi, ktoré upravujú jednotlivé oblasti nakladania s finančnými prostriedkami mesta.  
Ďalším dôležitým nástrojom dodržiavania základných princípov efektívneho a účinného nakladania s finančnými 
prostriedkami sú interné normy. Tieto boli v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica v uplynutých 
rokoch dopracované na takmer každú dôležitú činnosť hospodárenia s prostriedkami mesta. Odrazilo sa to 
v kontrolných zisteniach  pri nakladaní s finančnými prostriedkami, ktoré v posledných 3 rokoch vykazujú   
nízku úroveň. 
Nakladanie s majetkom mesta do roku 2009 upravovala nie práve jednoznačná a niekoľkokrát novelizovaná 
právna norma - zákon o majetku obcí (Zák. č. 138/2004 Zb.). Problémy sa vyskytovali pri výkone kontrolnej 
činnosti nakladania s majetkom mesta vloženého do obchodných spoločností - nie  so 100 % majetkovou 
účasťou mesta, keď nebolo možné niektoré úkony s majetkom, ktoré urobil vlastník,  jednoznačne určiť ako 
nezákonné. Práve poslednou, veľkou novelou tohto zákona je do budúcnosti  predpoklad  transparentnejšieho 
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nakladania s majetkom mesta ako dôsledok presného vymedzenia pojmov v tomto dôležitom právnom predpise 
pre obce a mestá SR. Tým je daná možnosť aj lepšej kontroly nad majetkom mesta.            
V roku 2009 hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica evidoval 5 sťažností. V dvoch prípadoch boli sťažnosti 
obyvateľov mesta odstúpené vecne príslušným orgánom verejnej správy, dvomi podnetmi sa zaoberala MsPo 
a jednu sťažnosť riešil tunajší stavebný úrad.     
 
Mestský úrad  
Prednostka MsÚ – Mgr. Nadežda Babiaková 
Mestský úrad je výkonným orgánom MsZ a primátora mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci MsZ a primátora 
mesta, ako aj ďalších orgánov zriadených MsZ na výkon samosprávnych funkcií mesta a prenesený výkon 
štátnej správy. 
Mestský úrad v roku 2009, okrem povinností vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení, pripravoval 
materiály, analýzy a iné podklady týkajúce sa celkového rozvoja mesta. Zabezpečoval úlohy vyplývajúce 
z programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja, rozvoja mesta ako celku, rozvoja kultúry 
a spracovania ÚPD mesta ako lokality svetového kultúrneho a technického dedičstva UNESCO a spracovával sa 
podkladov pre rozvojové a strategické dokumenty mesta.   
V roku 2009 pokračovalo spracovávanie dokumentu Územného plánu zóny Počúvadlianske jazero.   
V nadväznosti na prijaté uznesenie č. 593/2008, ktoré bolo prijaté na výjazdovom rokovaní vlády dňa 3. 9. 2008 
v Banskej Štiavnici, Mestský úrad sa podieľal na zabezpečovaní jednotlivých úloh citovaného uznesenia, a to 
rokoval s Úradom vlády SR,  jednotlivými ministerstvami, zabezpečoval koordináciu týchto úloh a podieľal sa 
na príprave materiálu  Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky  
č. 593/2008 k výjazdovému rokovaniu vlády SR v okrese Banská Štiavnica, Analýza sociálno- ekonomickej 
situácie okresu Banská Štiavnica, ktoré boli prerokované vo Vláde SR dňa 14. októbra 2009. 
Medzi najvýznamnejšie úlohy, ktoré mali význam z hľadiska sociálneho, ekonomického a investičného rozvoja 
mesta, patrili Úloha B.32, na základe ktorej MF SR vyčlenilo v štátnom rozpočte na rok 2009 prostriedky vo 
výške 697 072 € na úpravu verejných priestranstiev MPR, ako účelovú dotáciu z kapitoly všeobecná pokladničná 
správa na účel úprava verejných priestranstiev Ul. Kammerhofská. Z týchto finančných prostriedkov bola 
realizovaná I. etapa rekonštrukcie Ul. Kammerhofská. Zároveň MsÚ pripravil materiály na získanie finančných 
prostriedkov pre rok 2010, na základe ktorých bola v štátnom rozpočte schválená dotácia na kapitálové výdavky 
na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok – pokračovanie verejných úprav rekonštrukcia Ul. Kammerhofská II. 
etapa, v sume 720 308 €. Ďalej to bola úloha B.33 a B.34, kde MF SR uvoľnilo z rezervy vlády finančné 
prostriedky v objeme 564 296 €  na účely rekonštrukčných a rozvojových projektov v meste a obciach okresu 
Banská Štiavnica, z toho pre mesto Banská Štiavnica 365 133 €. Finančné prostriedky boli v roku 2009 použité 
na rekonštrukciu mestských kúpeľov vo výške 331 939 € a 33 194 € na rekonštrukciu prevádzkovo sociálnej 
budovy futbalového štadióna. Prednostka Mestského úradu Mgr. Babiaková rokovala s Ministerstvom školstva 
SR a rektormi vysokých škôl, na základe uvedeného, v nadväznosti na úlohu B.36 Uznesenia vlády, 
v akademickom roku 2009/2010 sa začalo s výučbou Cestovného ruchu v Banskej Štiavnici, Ekonomickou 
fakultou UMB Banská Bystrica, zatiaľ externou formou, zároveň bol pripravený projekt s Ekonomickou fakultou 
UMB B. Bystrica na zriadenie detašovaného pracoviska v Banskej Štiavnici. Prednostka Mestského úradu 
rokovala vo veci    navrátenia sídla SVP, š. p.,  do Banskej Štiavnice, ďalej rokovala s Úradom vlády, 
splnomocnencom pre rómske komunity s cieľom získania finančných prostriedkov na vybudovanie komínov na 
bytových jednotkách Šobov. Na základe týchto rokovaní sa podarilo získať finančné prostriedky a pristúpi sa 
k realizácii v roku 2010.  
Mestský úrad pripravoval podklady k žiadostiam na ministerstvá a podklady k žiadostiam o získanie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V roku 2009 bolo podaných viacero žiadostí na získanie finančných 
prostriedkov v rámci grantového systému „Obnovme si svoj dom“, environmentálneho fondu ako aj menšie 
grantové  programy, na základe toho boli poskytnuté tieto dotácie:  
 
                                       Dotácie poskytnuté mestu v roku 2009  
Bežné dotácie   
poskytovateľ účel  výška (eur) 
Obvodný úrad B. Bystrica vojnové hroby             365,00    
Ministerstvo vnútra SR vojnové hroby a pamätníky          8 000,00    
ÚPSVaR vzdelávanie zamestnancov ZŠ J. Horáka         47 984,00    
Ministerstvo kultúry SR riadiaci plán lokality UNESCO        21 000,00    realizácia 2010 

 knihy pre knižnicu          1 500,00    
 oprava Radničné nám. 5        10 090,00    
 radnica - prieskum a interiéry        92 970,00    
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 oprava ZUŠ        58 980,00    
 Salamander          3 320,00    
 kultúrne poukazy             853,00    

BBSK Salamander a Živé šachy          4 000,00    
 spolu      249 062,00    
   

Kapitálové dotácie a granty    
   

poskytovateľ účel  výška (eur) 
Ministerstvo financií SR úprava Ul. Kammerhofskej      697 072,00    

 rekonštrukcia verejného rozhlasu        13 280,00    realizácia 2010 
 projektová dokumentácia Katolíckeho gymnázia        26 555,00    realizácia 2010 

Úrad vlády SR dotácia na komíny na Šobove        28 000,00    realizácia 2010 
Ministerstvo výstavby a RR NFP rekonštrukcia J. Horáka      561 583,00    
Ministerstvo kultúry SR rekonštrukcia Žemberovský dom – vlhnutie        41 135,00    
Environmentálny fond kanalizácia Ul. Starozámocká        58 454,00    

 spolu    1 426 079,00    
   

Dotácie čerpané z roku 2008  
   

poskytovateľ účel  výška (eur) 
Ministerstvo financií SR rekonštrukcia mestských kúpeľov      331 939,19    
Ministerstvo kultúry SR rekonštrukcia Rubigallu      129 504,00    pokračovanie 2010 
SPP - dary rekonštrukcia Ul. Akademická 1      112 859,00    

 rekonštrukcia Ul. Kmeťa 5      159 330,80    
 oprava fasády radnica      129 456,30    
 Spolu      863 089,29    

 
                                        
Mestský úrad bol nápomocný pri riešení problematiky zachovania zdravotníckych služieb v meste Banská 
Štiavnica. Prednostka MsÚ rokovala so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne s cieľom získania 
finančných prostriedkov za uznané nadvýkony.  
V roku 2009 boli odovzdané byty, v objekte DM II Povrazník, ktorých rekonštrukcia bola ukončená v roku 
2008.  
Výdajňa pošty v budove MŠ Drieňová, fungovala v roku 2009 k spokojnosti občanov.  
Mestský úrad zabezpečoval všetky agendy na úseku samosprávnych funkcií, miestnych daní, správu mestského 
majetku, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, CR, opatrovateľskej služby, územného plánovania, úlohy  
prenesených kompetencií štátnej správy na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, vedenia 
matrík, ochrany prírody, školstva,  stavebného úradu, agendy ŠFRB, a povinnosti  vyplývajúce z oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately. Ďalej zabezpečoval úlohy na úseku obstarania projektových 
dokumentácií a štúdií.   
Mestský úrad spolupracoval s organizáciami zriadenými MsZ a bol nápomocný pri riešení ich problémov. Tu 
treba spomenúť spoluprácu s Mestskými lesmi, s. r. o., pri riešení súdneho sporu o vlastníctvo mestských lesov 
s obcou Hodruša-Hámre, ktorý je ukončený právoplatným rozsudkom Krajského súdu, ktorý návrhu Mesta 
Banská Štiavnica vyhovel s tým, že odporca využil právo dovolania.  Ďalej sa venoval riešeniu problematiky  
zdravotníctva, riešeniu problémov a nákupu mechanizmov pre Technické služby, m. p.,  MsÚ v spolupráci s TS, 
m. p., sa zaoberal problematikou odpadového hospodárstva, k čomu bol vypracovaný audit odpadového 
hospodárstva a boli vedené rokovania týkajúce sa rekultivácie skládky a riešeniu problematiky odpadového 
hospodárstva a vytvoreniu nového zberného dvora. K problematike odpadového hospodárstva rokoval zástupca 
primátora mesta a prednostka MsÚ so zástupcami Inšpekcie životného prostredia v Banskej Bystrici 
a v Bratislave.    
MsÚ vypracoval Programový rozpočet na roky 2009 – 2011 s tým, že v roku 2008 bolo Mesto Banská Štiavnica 
zaradené do projektu Ministerstva financií SR pod názvom „Projekt pilotnej implementácie programového 
rozpočtovania pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov 
a zámerov na úrovni územnej samosprávy, “ a v roku 2009 bolo Mesto Banská Štiavnica MF SR zaradené do 
ďalšieho pilotného projektu pod názvom „Rozpočty územnej samosprávy“, kde na základe vyhodnotenia MF SR 
sa Mesto tejto úlohy zhostilo veľmi dobre.     
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V roku 2009 sa rozšírili služby poskytované v  Klientskom centre, so zámerom  priblížiť výkon samosprávnych 
funkcií občanovi. Bolo sem presunuté pracovisko s agendou sociálne veci, dávky v hmotnej núdzi, 
opatrovateľská služba, sociálna kuratela detí.  
V súvislosti s prijatým uznesením vlády Mestský úrad zabezpečoval komunikáciu s jednotlivými ministerstvami 
a inštitúciami, zodpovednými za plnenie uznesení, prednostka MsÚ rokovala so zástupcami jednotlivých 
ministerstiev, vedúcimi a zástupcami zainteresovaných inštitúcií. Zabezpečovala riešenie bytovej otázky pre 
stabilizáciu zamestnancov Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici a Štátnej polície -  Obvodného 
oddelenia policajného zboru v Banskej Štiavnici, a to prechod bytov z Ministerstva obrany SR na Ministerstvo 
hospodárstva SR a Ministerstvo vnútra SR. Ďalej rokovala s VÚC o finančnom zabezpečení Územného spolku 
SČK a otázkach týkajúcich sa stredného školstva.  Rokovala o majetkovo právnom usporiadaní a získaní 
pozemkov do majetku mesta, v súvislosti s novelizáciou zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí, a to s Rudnými 
baňami, š. p., Slovenským pozemkovým fondom a Lesmi SR, š. p.. Viedla a ďalej pokračuje v rokovaniach 
smerujúcich k získaniu budovy NLC, sídla Súkromnej hotelovej akadémie, do majetku mesta. V zmysle novely 
zákona o majetku miest a obcí boli schválené nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica.    Mestský úrad v roku 2009 zabezpečoval voľby 
prezidenta, voľby do Europarlamentu a do orgánov samosprávneho kraja.    
V centrálnom protokole MsÚ bolo v roku 2009 zaevidovaných  26 384 záznamov a 4208 spisov. 
 
Oddelenie organizačné, vnútorných a sociálnych vecí – vedúci oddelenia Ing. Jaromír Piliar 
Počet pracovníkov 16 z toho 5 v kategórii „R“ 
Oddelenie zabezpečuje agendu MsZ, MsR, sekretariát primátora 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 služba,  poradenskú služba obyvateľom mesta, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 
sociálnu pôžička, agendu vyplývajúcu pre mesto zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele, prevádzku 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 zákonom  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 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 osvedčovaní podpisov a listín obcou,  požiarnu ochranu mesta, hasičský zbor, preventívnu požiarnu kontrolu, 
administratívu orgánom samosprávy, agendu CO, prevádzku motorových vozidiel, vyúčtovanie 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 komunikačná bezplatná linka SSE pre svojich zákazníkov. 
Matričný úrad Banská Štiavnica  
plnení úlohy 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 
zákonom  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 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 osvedčovaní 
podpisov a listín obcou.  
Matrikárka: Zuzana Šemodová  prac. úväzok 1,00 
Zástupkyňa matrikárky: Jarmila Simonidesová        prac. úväzok 0,5 
 Prehľad úkonov za rok 2009 Počet Poznámka 

1. Zápis o narodení 472  
Zápis o uzavretí manželstva spolu: 
z toho: 

59 

- občianske 35 

2. 

- cirkevné 24 

Počet sobášov 

- cudzí ŠO/štát: 3 
(ČR, Taliansko, V. Británia) 

- maloletí: 0 
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3. Zápis o úmrtí 265 Počet úmr. cudzí ŠO/št: 1 Poľsko  
4. Vydané druhopisy 422  

Potvrdenia z matričnej evidencie spolu: 
z toho:  

5034 

- pôrodné 472 

- pohrebné 265 

- štatistika 812 

- register trestov 497 

- osvedčenie o spôs. na uzavr. manž. 0 

- doklad o nevydávaní osvedč. o spôs. 5 

5. 

- iné /v poznámke rozpísať / 2983 

Iné:  
rozpis je pod tabuľkou 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatočné zápisy spolu:  
z toho:  

145 

- a/ 41 

6. 

- b/ 105 

a/ rozvody  - 25 
    určenie a zapretie  otcovstva 
súdom    - 9 
iné (zmena mena a priezv. ObÚ, 
sobáš rodičov a zmena priezv. 
dieťaťa) 7                                  - 
b/ určenie otcovstva MÚ BŠ  -  
94 
 zmena mena a priezv. MÚ BŠ – 
4 + bez -ová 7 = 11  
iné – opravy údajov 19  

7. Zápis do osobitnej matriky 15  
8. Zmena mena alebo priezviska  §2 §7 zák. č. 

300/93 Z.z.                     
4  

9. Povolenie na uzavretie manželstva /delegačka/ 5  
 
pol. 5 iné: 
bežná korešpondencia (dožiadanie inštitúcií, občanov a pod.) 96  
oznamovacia povinnosť rodná (1*472) 472, sobášna (3*59) 177, úmrtná (7*265) 1855, potvrdenie o úmrtí 265, 
potvrdenie o uzavretí manželstva 118  
spolu: 2983 
 
Oddelenie ekonomické, vedúca oddelenia  Ing. Kamila Lievajová 
počet pracovníkov: 9 
Oddelenie ekonomické zabezpečuje úsek tvorby rozpočtu mesta, čerpania finančných prostriedkov, vedenie 
účtovníctva, zostavovanie 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 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a ekonomické a finančné vzťahy k priamo riadeným organizáciám a organizáciám založeným Mestským 
zastupiteľstvom, financovanie škôl a školských zariadení. 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 zabezpečuje vypracovávanie kúpno-predajných zmlúv, dohôd o poskytovaní príspevku z rozpočtu 
mesta, kúpne zmluvy k predaju bytov,  majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a nehnuteľností, zastupovanie 
mesta v súdnych sporoch, vypracovávanie návrhov žalôb a súdnych podaní, týkajúcich sa vymáhania 
pohľadávok. Oddelenie pripravuje podklady pre Mestskú radu a  Mestské zastupiteľstvo,  týkajúce sa predaja 
majetku mesta, zabezpečovanie  konkurzných predajov Mesta Banská Štiavnica. Plní úlohy na úseku správy 
majetku mesta, evidencie majetku daného do správy, nájmu a výpožičky organizácií zriadených MsZ, 
zabezpečuje kúpu, predaj a prenájom majetku mesta,  vklad do spoločností s účasťou mesta, bytové a nebytové 
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hospodárstvo, predaj bytov, vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, úsek činnosti TS, správu mestských 
cintorínov,  kontrolu dodržiavania Štatútu mesta z hľadiska čistoty mesta, zimnej údržby,  pohrebísk, skládky 
TKO, dáva súhlas k ordinačným hodinám lekárov, koordinuje činnosť Mestských kúpeľov. Spolupracuje 
s organizáciami zriadenými MsZ a koordinovalo činnosti medzi mestom a Regionálnou nemocnicou, n. o. , 
Banská Štiavnica.  Správa mestských cintorínov spravuje v Banskej Štiavnici 10 funkčných cintorínov, a to  
v Banskej Štiavnici  Evanjelický cintorín a. v. nad Klopačkou, katolícke cintoríny -  Lazaret, Za Piarskou bránou 
– Pánsky, Frauenberg, Pod Novým zámkom, v Štefultove – Dolný, Stredný a Horný cintorín a 2 funkčné 
cintoríny sú na Bankách, z toho 1 katolícky a 1 evanjelický.  4 cintoríny v Banskej Štiavnici sú nefunkčné, do 
ktorých sa už nepochováva. Sú to: Židovský cintorín pod Novým zámkom, na Zvonovom vŕšku predný, zadný 
(katolícke) a Brána pokoja (evanjelický). Správca cintorínov má vysunuté pracovisko v tzv. Bártovom dome na 
Ulici J.K. Hella č. 7 (za Piarskou bránou).   Táto činnosť sa vykonáva v zmysle zákona č. 420/2005 Z. z. 
o pohrebníctve. 

Oddelenie výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP, vedúca oddelenia Ing. Adela Prefertusová 
počet pracovníkov: 7 
Oddelenie zabezpečuje nasledovnú agendu: vlastnú investičnú výstavbu od prípravy po realizáciu, povoľovanie 
drobných stavieb, územné plánovanie, vyjadrovanie sa k výstavbe realizovanej inými investormi, spracovávanie 
mapových podkladov,  zabezpečenie základnej technickej vybavenosti, úsek dopravy, inžinierske siete na území 
mesta, technickú infraštruktúru, rozvoj mesta, vypracovávanie podkladov pre regionálny rozvoj, 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, koordináciu architektonickej 
a urbanistickej činnosti na území mesta, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Oddelenie zabezpečuje 
nosné úlohy na úseku rozvoja mesta a investičnej výstavby, zabezpečuje koordináciu výstavby a údržby 
inžinierskych sietí, spoluprácu s orgánmi štátnej správy na úseku výstavby a pamiatkovej obnovy, odborné 
kompetencie na úseku odpadového hospodárstva z hľadiska životného prostredia. Od roku  2003 plní toto 
oddelenie aj úlohy v rámci prechodu kompetencií na úseku výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a to 
úlohy stavebného úradu, ako aj výkon úloh na úseku štátnych komunikácií a  agendu Štátneho fondu rozvoja 
bývania. Oddelenie spracováva aj žiadosti na úseku grantového systému Ministerstva kultúry SR, Ministerstva 
financií SR, Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu. 
 
Oddelenie  kultúry, cestovného ruchu a športu, vedúci oddelenia Ing. Rastislav Marko 
počet pracovníkov: 12 z toho 2 v kat.“R“ 
Pod oddelenie patria dva referáty, a to referát kultúry a športu a referát cestovného ruchu. Referát cestovného 
ruchu zastrešuje Turisticko-informačné centrum a zamestnanca pre spoluprácu so zahraničím.  Vedúcou referátu 
cestovného ruchu je Ing. Ivana Nikolajová. 

Oddelenie zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí a  koordináciu ostatných mestských kultúrno-
spoločenských aktivít, výstav, kurzov na území mesta, vydávanie Štiavnických novín, správu mestského 
rozhlasu, propagačnú činnosť, prevádzku kina Akademik, kde okrem stálych pracovníkov zabezpečujú úlohy 
súvisiace s prevádzkou kina aj 3 pracovníci na dohodu. Pod oddelenie patrí aj Mestská knižnica, ktorá sídli v 
priestoroch objektu Rubigall na Nám. sv. Trojice. Jej činnosť zabezpečujú 3 pracovníčky, z ktorých  1 má na 
starosti aj činnosť pobočky na sídlisku Drieňová. Podujatia, ktoré oddelenie kultúry organizovalo v roku 2008, 
sú osobitne rozpísané v príslušnej časti tejto správy.   

Amfiteáter pod Novým zámkom bol na dobu jedného roka od 1. mája 2008 do 30. 4. 2009 prenajatý spoločnosti 
CulTour, s. r. o., s možnosťou prednostného práva prolongácie zmluvy zo strany nájomcu po dobu troch rokov, 
t. j. do 30. 4. 2012. 

Referát cestovného ruchu zabezpečoval tieto činnosti: podnikateľskú činnosť, správu trhoviska, povoľovanie 
predaja, vydávanie súhlasu k času prevádzky obchodných a reštauračných zariadení, koordináciu činnosti 
Turisticko-informačného centra, spoluprácu Mesta Banská Štiavnica so zahraničím, koordinovanie úloh v oblasti 
cestovného ruchu a turizmu, účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, organizovanie trhového predaja počas 
kultúrnych podujatí, tvorbu podkladov pre koncepčné materiály v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 

Školský úrad, PaedDr. Viera Ebert 
Počet zamestnancov: 1 
Financovanie Školského úradu:  Finančné prostriedky na mzdu a  odvody do poistných fondov zamestnanca 
Školského úradu, ako aj finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti úradu  poskytuje mestu  štát, 
prostredníctvom KŠÚ.  
Školský úrad  zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. 
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Odborne zabezpečoval úlohy a činnosti v oblasti školstva, vo veciach odborných činností a poradenstva 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 
okrem iného: 

- rozhodoval v druhom stupni vo veciach , v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je  
Mesto zriaďovateľom 

- kontroloval dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania 
- vydával organizačné pokyny riaditeľom škôl a poskytoval odbornú a poradenskú činnosť školám 

a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľ je Mesto Banská Štiavnica.  
Ekonomické činnosti vyplývajúce pre mesto z prenesených  a originálnych  kompetencií  pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj pre neštátne školské zariadenia zabezpečujú pracovníčky 
ekonomického oddelenia MsÚ, Ing. Kamila Lievajová  a Bc. Denisa Kubiňáková.   
 
Manažér pre rozvoj mesta 
Od začiatku roka zabezpečuje služby súvisiace s prípravou rozvojových projektov mesta a získavaním 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ spoločnosť Development Services, s. r. o.. Táto časť Správy o stave 
mesta zhrnie informácie výhradne o projektoch, na ktorých sa podieľala spoločnosť Development Services s.r.o., 
nemá teda za cieľ podať vyčerpávajúcu informáciu o rozvojových projektoch, ktoré spracovali zamestnanci 
MSÚ, prípadne inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
Roky 2007 – 2008 boli hodnotené ako obdobie príprav nových rozvojových projektov, naplnené 
vypracovávaním technickej dokumentácie k projektom a vypracovávaním prvých žiadostí o podporu projektu. 
Rok 2009 môžeme označiť ako obdobie “eurofondovej žatvy” pre  Mesto Banská Štiavnica, ktorá sa počtom 
schválených projektov ako aj objemom získaných prostriedkov zaradila medzi úspešné samosprávy.  
Súhrnne boli v roku 2009 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 878 544 €, pričom schválených 
bolo 6 projektov – dva projekty zamerané na infraštruktúru vzdelávania, tri projekty  zamerané na zlepšenie 
životného prostredia a podporu environmentálnej infraštruktúry, a jeden projekt cezhraničnej spolupráce, 
zameraný na rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Ku koncu roka 2009 boli 
ďalej v hodnotení dva projekty v hodnote 574700 €, a zamietnutý bol jeden projekt v hodnote 1 350 800 €. 
Rozpracované a doposiaľ nepodané boli projekty v hodnote cca 6 mil. €.  
Podiel všetkých nákladov na činnosť projektového manažéra v roku 2009 bola 0,32% z prostriedkov získaných v 
roku 2009, pričom od 1. 1. 2010 je činnosť Manažéra pre rozvoj mesta pokrytá výhradne zo schválených 
projektov.  
Je nutné konštatovať, že realizácia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ postupuje vzhľadom 
na komplikovanosť pravidiel len veľmi pomaly, ku koncu roka 2009 vyčerpala Slovenská republika len 5% z 
celkového objemu financií, alokovaných pre SR na roky 2007 – 2013, čo má samozrejme dopad aj na realizáciu 
projektov v našom meste.  
Finančný manažment projektov: 
Projekty, ktoré mesto po splnení všetkých pravidiel a zmluvných podmienok začne realizovať, sú financované 
systémom predfinancovania. To znamená, že mesto neuhrádza faktúry dodávateľom prác, tovaru či služieb, k 
jednotlivým projektom priamo zo svojho rozpočtu, ale neuhradené faktúry zasiela na príslušné ministerstvo, či 
implementačnú agentúru. Táto skontroluje vecnú a matematickú správnosť všetkých faktúr, a až po ich 
dôkladnom skontrolovaní pošle na špeciálny účet mesta 95% z fakturovanej sumy. Mesto následne doplní 
zvyšných 5% zo svojich prostriedkov a dodávateľom faktúry uhradí. V skratke to teda znamená, že “Európska 
Únia” nepošle mestu priamo milióny €, ale prostredníctvom národných orgánov SR kontroluje podrobne každú 
jednu faktúru a prepláca len tie výdavky súvisiace s realizáciou projektov, ktoré sú realizované v súlade s 
pravidlami EÚ a príslušnej národnej legislatívy.  
 
Stav realizácie schválených projektov: 
Regionálny operačný program – Opatrenie 1.1 – Infraštruktúra vzdelávania 
“Rekonštrukcia Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici” na projekt rekonštrukcie ZŠ Horáka 
získalo mesto 1145780.91 €. 
Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budov školy – ich zateplenie, výmena okien a dverí, 
vybudovanie nových špeciálnych učební v hlavnej budove školy vybudovaním nadstavby, nákup nového 
vybavenia školy a doplnenie počítačov. 
Stav realizácie: po realizácii verejného obstarávania začiatkom roka 2009 boli podpísané zmluvy s dodávateľmi 
projektu, pričom dodávateľom stavebných prác sa stala na základe verejného obstarávania firma Combin Banská 
Štiavnica, s. r. o.. Stavba bola dodávateľom odovzdaná koncom júna 2009, počas letných prázdnin boli 
realizované náročné stavebné práce – nadstavba objektu, výmena elektrických rozvodov, výmena okien. Ku 
koncu roka boli všetky stavebné objekty zateplené, ukončená bola výmena okien a dverí. Aktuálne prebiehajú 
práce v interiéri nadstavby.  
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Ku koncu roka 2009 bolo vyčerpaných necelých 51,6% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 
Očakávané ukončenie projektu je September 2010.  
 
„Banská Štiavnica – zateplenie ZŠ J. Kollára“ – na projekt zateplenia ZŠ Kollára na Drieňovej získalo mesto 
693096.59 €. Hoci potreby školy súvisiace s rekonštrukciou, zateplením a získaním nového vybavenia boli 
vyššie, výška možnej sumy bola limitovaná počtom žiakov v danom školskom roku, a sumou cca 2300 € na 
žiaka.  
Cieľ projektu: podobne ako pri ZŠ Horáka bolo cieľom zníženie energetickej náročnosti budovy – ich zateplenie 
a výmenu okien a dverí, výmena izolačnej vrstvy strechy a nákup počítačového vybavenia.  
Stav realizácie: verejné obstarávania na dodávateľov tovarov a stavebných prác boli uskutočnené začiatkom roka 
2010. Dodávateľom stavebných prác bude skupina dodávateľov Combin – SimKor z Banskej Štiavnice. 
Plánované ukončenie projektu je december 2010.  
 
Operačný program životné prostredie 
Opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 
“Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v Banskej Štiavnici”  - na 
projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky TKO Principlac získalo Mesto Banská Štiavnica a Technické služby 
mesta, ktoré boli žiadateľom projektu financie vo výške 1807285.38 €.  
Cieľ projektu: Po uzatvorení bude skládka odizolovaná od životného prostredia nepriepustnou minerálnou 
vrstvou, ktorá je súčasťou vrstiev zakrytia skládky. Táto vrstva zabráni vnikaniu zrážkových vôd do telesa 
skládky, čím poklesne množstvo problémových výluhov vytekajúcich zo skládky a taktiež sa utlmí tvorba 
skládkového plynu.  
Po rekultivácii sa v okolitej krajine bude javiť skládka ako zatrávnený plochý kopec, a bude odstránený problém 
odpadov rozširovaných vetrom. Rekultiváciou skládky bude zatraktívnená kultúrna krajina v okolí významnej 
regionálnej dominanty – Banskoštiavnickej Kalvárie, vytvoria sa predpoklady pre investičný rozvoj a tvorbu 
pracovných miest v širšom okolí tejto krajinnej dominanty.  
Stav realizácie projektu: skládka bola uzavretá začiatkom roka 2009, v jarných mesiacoch bola dopracovaná 
realizačná projektová dokumentácia, a v priebehu leta 2009 bolo realizované verejné obstarávanie na dodávateľa 
stavebných prác, ktorého víťazom sa stalo združenie firiem pod názvom Združenie Štiavnica, ktorú tvoria firmy 
Stavasta, s.r.o., Banská Štiavnica a PEhAES, a. s., Prešov, ktorému bola stavba odovzdaná koncom januára 
2010. Očakávané ukončenie projektu je október 2010.  
 
Operačný program životné prostredie 
Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
“Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica” 
Stav odpadového hospodárstva v meste a regióne Banskej Štiavnice, ako aj “prežitie” Technických služieb mesta 
sa po povinnom uzavretí skládky TKO stal ťažko udržateľný. Úspešný projekt zefektívnenia separovaného zberu 
odpadov má preto pre mesto, jeho obyvateľov a pre región mimoriadny význam. Celkove mesto získalo 
prostriedky vo výške 3 633 515.889 €.  
Ciele projektu: vybudovanie nového zberného dvora v areáli firmy Akutrade, vybudovanie haly s technológiami 
na dotrieďovanie a prvotné spracovanie separovaných zložiek odpadov, nákup nových zvozových vozidiel na 
odpady, nákup manipulačnej techniky, vybudovanie uzamykateľných stojísk na odpady, vybudovanie systému 
sledovania produkcie odpadov domácnosťami, prevádzkami a inštitúciami, zavedenie systému sledovania a 
optimalizácie nákladov v odpadovom hospodárstve, vybudovanie kamerového dohľadového systému, 
zameraného na prevenciu tvorby čiernych skládok odpadov, propagácia a vzdelávanie obyvateľstva motivujúce 
k separovaniu odpadov.  
Stav realizácie projektu: aktuálne prebieha príprava verejného obstarávania, začiatok realizácie stavebných prác 
a prvých dodávok tovarov sa očakáva v júli 2010. Ukončenie projektu je naplánované na koniec roka 2011.  
 
Operačný program životné prostredie 
3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy   
Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica – nákup multifunkčného čistiaceho vozidla 
Cieľom projektu je zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica nákupom zariadenia určeného na 
elimináciu emisií znečisťujúcich látok na cestných komunikáciách. Vďaka úspechu projektu môže mesto 
realizovať nákup špeciálnej techniky v celkovej výške 419089,44 €.  
Prostredníctvom projektu mesto získa 1 multifunkčné čistiace vozidlo so zametacou a polievacou nadstavbou, 
ktoré je vybavené pohonom 4x4 a je vysoko priechodné aj v ťažkom teréne. Zvýšením technickej kapacity bude 
mesto a organizácia v jeho pôsobnosti (Technické služby) schopné zabezpečovať pravidelné a účinné čistenie 
cestných komunikácií a verejných priestranstiev, čím sa účinne znížia negatívne efekty zvyšujúcej sa dopravnej 
záťaže, a eliminuje sa tak zhoršovanie kvality ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia. Zavedený 
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elektronický systém sledovania pohybu čistiaceho vozidla umožňuje v reálnom čase sledovať polohu vozidla, 
jeho spotrebu a zabezpečiť hospodárne nakladanie s PHM. Dlhodobým sledovaním a vyhodnocovaním pohybu 
vozidla a nákladov bude možné pravidelne optimalizovať trasy a exaktne plánovať údržbu cestných komunikácií 
v záujmovom území, sledovať a optimalizovať náklady. 
Stav realizácie: projekt je v štádiu príprav podkladov na verejné obstarávanie.  
 
Operačný program Juhovýchodná Európa, (Interreg 4B).  
„Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest ako regionálnych centier v Juhovýchodnej 
Európe - ViTo“ 
Banská Štiavnica (ďalej BS) bola akceptovaná ako jeden z desiatich medzinárodných partnerov v európskom 
projekte ViTo. Vedúcim  projektovým partnerom je mesto Ptuj v Slovinsku (partnerské mesto Banskej 
Štiavnice). Projekt spája  partnerské mestá z viacerých krajín Európskej únie, ako napríklad Maďarsko, 
Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Rumunsko a Grécko. Všetky sú historické mestá, alebo majú 
historické centrum. Celková získaná suma pre mesto Banská Štiavnica je cca 170 000 €, pričom mesto bude  
každý rok v priebehu 3 rokov realizácie projektu spolufinancovať projekt vo výške cca 10 000 €.  
Stav realizácie: v mesiaci december mesto zamestnalo na čiastočný úväzok špecialistu na rozvoj cestovného 
ruchu p. Igora Kuhna. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávku externých služieb 
týkajúcich sa projektu. Projekt by sa mal naplno rozbehnúť v druhej polovici marca 2010 a mal by byť ukončený 
v auguste 2012.  
 
Informačné centrum Banská Štiavnica  
V roku 2009 pôsobilo v Meste Banská Štiavnica Na Námestí sv. Trojice v priestoroch Berggerichtu Informačné 
centrum Banská Štiavnica. Informačné centrum vzniklo na základe spoločnej dohody zástupcov Mesta Banská 
Štiavnica a Slovenského banského múzea o zlúčení Mestskej turistickej informačnej kancelárie a Informačného 
centra Geoparku Slovenského banského múzea. Informačné centrum  Banská Štiavnica poskytuje informačnú 
činnosť pre návštevníkov a obyvateľov mesta, zabezpečuje predaj propagačných materiálov, fotografií 
a publikácií o meste a geoparku a jeho okolí, predaj minerálov, suvenírov, poštových známok, kolkov,  
parkovacích kariet, poskytuje internetové služby, laminovanie, služby týkajúce sa pravidelných autobusových 
a vlakových spojení a iné. Informačné centrum Banská Štiavnica je už od  roku 2008 zaradené do siete 
certifikovaných poskytovateľov služieb pre cyklistov pod názvom „Vitajte cyklisti“.  Cieľom tejto  certifikácie  
je vytvoriť sieť turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám cyklistov, a tým podporiť 
cyklistickú dopravu a cykloturizmus na Slovensku.  V roku 2009 fungovala pri Informačnom centre aj cestovná 
agentúra, ktorá ponúka pobytové i poznávacie zájazdy od renomovaných cestovných kancelárií.  
Počas letnej turistickej sezóny 2009 pokračovalo denné sprevádzanie po meste, ktoré v minulom roku 
zaznamenalo záujem zo strany turistov. Novinkou v roku 2009 aj počas  LTS bolo tematické sprevádzanie 
s názvom „Príbehy starej Štiavnice“. Každé zo sprevádzaní je špeciálne venované jednej konkrétnej téme 
a bližšie rozoberá problematiku stanovenej témy. V septembri 2009 opustil z dôvodu zmeny pracoviska 
Informačné centrum dlhoročný zamestnanec Libor Chmelíček.  
V roku 2009 fungovala druhý rok nová internetová stránka mesta, zameraná na komplexné turistické informácie 
o meste a regióne (s dôrazom na aktuálnosť a jednoduchosť základných stránok a publikovaním podrobných 
textov vo vnorených úrovniach). 
V mesiaci jún 2009 sme  pre návštevníkov otvorili prvú časť značených cyklotrás  po meste a okolí. Čo sa týka 
turistických trás, v roku 2009 prebehlo ich preznačovanie a obnovovanie. Pred sezónou leto 2009 bol obnovený 
aj náučný chodník Paradajs z projektu Geopark  Banská Štiavnica. Náučné a informačné tabule boli natreté 
a opravené.  
Uskutočnila sa séria workshopov  s témou: „ Ako naštartovať cestovný ruch v Banskej Štiavnici“. Výsledkom 
týchto workshopov bolo založenie Rady pre turizmus.  
K propagačným materiálom pribudla nová, dlho očakávaná mapa centra a okolia, ktorá je v predaji 
v informačnom centre. V spolupráci so Združením turizmu bola vydaná trhacia mapa mesta a okolia, ktorá je 
k dispozícii zdarma, bol zrealizovaný nákup nových propagačných a prezentačných predmetov s logom mesta, 
ako napríklad: perá, tričká, šiltovky, dáždniky a pod.  
Bolo zadané do prípravy aj nové DVD o meste a publikácia 7 x 7. Vydanie týchto materiálov bolo z dôvodu 
hospodárskej krízy presunuté do roku 2010. 
Veľmi pozitívnou a dôležitou udalosťou v cestovnom ruchu najmä z hľadiska zimnej sezóny v Banskej Štiavnici 
bolo otvorenie lyžiarskeho strediska Salamandra resort, ktorý sa počas roka 2009 prezentoval aj na stránke 
www.banskastiavnica.sk  
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Mestská polícia 
V roku 2009 pracovala  Mestská  polícia v zložení:  
- JUDr. Dušan Lukačko  - náčelník   
- 8 inšpektorov z toho:  
   - 1 inšpektor ukončil pracovný pomer  k 1 januáru 2009, ktorého  nahradil novoprijatý   
      inšpektor dňa 1.4.2009  
    Pre porušenie Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bolo objasňovaných   
930 priestupkov. Z toho:  
-  podľa  § 22         773 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,   
                                       spáchaných neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej   
                                       premávky vykonanej dopravnými značkami a zariadeniami 
-  podľa  § 47           63  priestupkov proti verejnému poriadku  
-  podľa  § 49             0  priestupky   proti občianskemu spolunažívaniu  
-  podľa  § 50           30  priestupkov proti majetku  
-  podľa  § 48           54  porušenie VZN Mesta Banská Štiavnica  
 - podľa  § 45             0  priestupok na úseku ochrany životného prostredia    
 - podľa  § 30             9  priestupky  na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými   
                                        toxikomániami     
-  podľa  § 323 TZ     1   útok na verejného činiteľa     
 
    V sledovanom období bolo riešených napomínaním 95 priestupkov. Spolu bolo uložených  pokút vo výške 
9.960,- €. Z toho v blokovom konaní na mieste boli príslušníkmi MsPo uložené pokuty vo výške 8.474,- € 
a 1.486,- € bolo zaplatené poštovými poukážkami.  
 
    Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla bol použitý v 227 prípadoch. 
    Počas roka bolo odchytených  42 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 poskytla súčinnosť pri 106  výkonoch služby, 
týkajúcich sa: dopravných nehôd, regulovania premávky, domáceho násilia, pátraní po páchateľoch trestných 
činov, po odcudzených veciach a nezvestných osobách ako aj  páchania rôznych priestupkov (  ruvačky, rušenie 
nočného pokoja a pod. ).  
    Na požiadanie okresného súdu a exekútorského úradu bolo doručených 97   doporučených listových zásielok 
a  súčinnosť bola poskytnutá pri exekúciách v  2 prípadoch. 
    V rámci preventívnych aktivít vykonali príslušníci MsPo v súčinnosti s príslušníkmi  OO PZ SR   36 kontrol  
v reštauračných a pohostinských zariadeniach, zameraných  na predávanie a podávanie  alkoholu maloletým 
a mladistvým osobám. 
    Na požiadanie RZP bola hliadka MsPo 27  krát privolaná k zraneným osobám, k osobám, ktoré skonali 
neprirodzenou smrťou a k prevozu psychicky  narušených osôb. 
   V 1 prípade spolupracovala Mestská polícia  s Hasičským a záchranným  zborom, s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny v 2 prípadoch, Regionálnej správe ciest v 1 prípade a Stredoslovenskej energetike v 2 prípadoch. V 
rámci preventívno-výchovnej činnosti MsPo spolu s OR PZ v Žiari nad Hronom vykonala 6 prednášok pre 
žiakov materských a základných škôl, zameraných na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  Činnosť MsPo 
bola zameraná aj na kontrolu objektov škôl, verejného osvetlenia, čistenia komunikácií a chodníkov, 
neoprávneného záberu verejného 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.  
Počas letnej  turistickej sezóny boli vykonávané  príslušníkmi MsPo obchádzkové služby aj v rekreačnej oblasti 
Počúvadlianske Jazero  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 vykonávaná pravidelná obchádzková služba na sídlisku Drieňová, Juh a staré 
mesto,  zameraná na kontrolu dodržiavania nočného pokoja.  
    Mestská polícia zabezpečovala dodržiavanie verejného poriadku aj počas organizovania  kultúrno -  
spoločenských a športových podujatí, konaných na území mesta Banská Štiavnica.  
  
Materiálno – technické vybavenie MsPo  
   Mestská polícia má schválenú licenciu na prevádzkovanie rádiovej siete, vydanú Telekomunikačným úradom 
Slovenskej republiky. Pri svojej práci používa rádiové vysielačky značky YAESU a  to 1 základňovú, 2 
vozidlové,  5 prenosných vysielačiek zn. MOTOROLA a 2 mobilné telefóny.  
    Na spracovanie  písomnej agendy slúži písací stroj, počítač s multifunkčným zariadením a počítač s tlačiarňou. 
Na zadokumentovanie priestupkov je MsPo vybavená digitálnym fotoaparátom. Pri riešení statických 
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priestupkov v doprave využíva MsPo 8 technických zariadení na zabránenie odjazdu motorového vozidla. 
K odchytu túlavých psov a iných zvierat využíva MsPo v prípade potreby narkotizačnú pušku. K výzbroji MsPo 
patrí aj 8 koltov značky Arminius 38 special. 
     Mestská polícia používa k výkonu služby terénne motorové vozidlo zn. LADA NIVA a osobné  motorové 
vozidlo zn.  Š – Fabia  Combi, ktoré sú označené v súlade so zákonom č. 564/1991 o obecnej polícii. 
  
    V rámci prevencie kriminality a  ochrany verejného poriadku v meste Banská Štiavnica  má MsPo 
vybudovaný  mestský kamerový systém, s celkovým počtom kamier 9,  z toho jedna je flexibilná s použitím 
v ktorejkoľvek problémovej časti mesta.   
    
    Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Banskej Štiavnici 
                                                      za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 
 
I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1   Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície                                                                                          9 
1a    Skutočný počet príslušníkov obecnej polície         9 
2    Počet prijatých príslušníkov obecnej polície         1 
3    Počet prepustených príslušníkov obecnej polície         1 

4  
  Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 
  úmyselného trestného činu 

        0 

5  
  Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
  podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

        9 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1   Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície               0 
2   Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície               0 
 
III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

1    Počet vykonaných zákrokov   11 
2    Počet prípadov použitia zbrane     0      
2a    Z toho neoprávnených     0     
3    Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu     0      
3a    Z toho neoprávnených     0     
4    Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov     2  
4a    Z toho neoprávnených     0    
5    Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval     0   

6  
  Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24 
  hod.) 

    0  

7    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby     0      
8    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)     0      
9    Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku     0      
9a    Z toho so spôsobením škody na majetku obce     0      

10  
  Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v 
  súvislosti s ich plnením) 

    1      

10a    Z toho so zranením príslušníka obecnej polície     0     
 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1   Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície                2 
2   Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície                0 
3   Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru                                                                                  1 
4   Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                 0 
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5   Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                 0 
6   Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie                 0  

 

 
V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov) 

 
 
ZPOZ : 2009    
   
Uvítanie do života : individuálne 2, s počtom 19 ľudí  
Spoločné uvítanie do života pre 119 detí, s počtom  130 ľudí 
Sobáše : 35   
Pohreby : 36 
Prijatie individuálni jubilanti : 8 s počtom ľudí 500 
Deň poézie  1 akcia   s počtom 15 ľudí 
Prijatie Sládkovičova Štiavnica 2 akcie s počtom  31 
Prijatie po 50 rokoch SPŠCH -  s počtom 20  
Prijatie Červený kríž  2  akcie  s počtom  40 ľudí 
Prijatie študentov  maturantov – rozlúčka so školou SPŠL , Gymnázium, Stredná škola, SPŠCH  -   4 akcie 
s počtom  250 študentov  
Prijatie jubilantov  spoločné  12 akcií -  1550 osôb 
Pomaturitné stretnutie SPŠCH -    po 30 rokoch  3 triedy –  s počtom 63 ľudí 
Prijatie   delegácie  z Hünenbergu –   1 akcia s počtom 8 ľudí 
Prijatie  pomaturitné jedenásťročná škola  po 40 rokoch – 16 ľudí 
Prijatie  rektorov Slovenska  s počtom 35 ľudí 
Prijatie študentov Vysoká škola architektúry -  50 ľudí 
Prijatie – pomaturitné  stretnutie po 45, 50 , 60  rokoch, Gymnázium, SPŠCH,    - 66  ľudí 
Prijatie maďarskej delegácie –  s počtom 10 ľudí 
Prijatie  hokejistov  – 20 ľudí 
Pamiatka zosnulých – 110 ľudí 
Prijatie Deň nevidiacich - 55  ľudí  
Zlatý sobáš  1,  s počtom ľudí  35 
Prijatie Gymnazistov po  20 rokoch – 20 ľudí 
Prijatie účastníkov   sympózia -  45  ľudí 
Október úcta k starším – prijatie  1296  ľudí 
Prijatie pomaturitné po 40 rokoch SPŠB –  15  ľudí 

  § 47 – 
48 
  

§ 49  § 50  § 22   § 30 
     

Všeobecne zá- 
  väzné naria- 
  denia obce 

Ostatné 
    TČ 

  Spolu  

1    Celkový počet zistených priestupkov 
  vlastnou činnosťou 

   61      0     28   768     9         52      1    918 

2    Celkový počet oznámených priestupkov 
  na útvar obecnej polície 

     2      0       2       5     0           2      0        9 

3    Celkový počet uložených priestupkov      0      0     18       0     0             0      0      18   
4    Celkový počet odložených priestupkov      0      0       3        0     0           0       0        3 
5    Celkový počet odovzdaných priestupkov      2      0       2       0     0           2      0        6  
6    Celkový počet oznámených priestupkov 
  príslušnému orgánu 

     0      0       0       5     0           0      1         6 

  Celkový počet priestupkov prejednaných 
  v blokovom konaní 

   45      0       5    723     7          32       0     812   7  

  výška finančnej hotovosti (eur)  414.-      0          54.- 7.562.-  118.-        326.-      0  8.474.- 
  Celkový počet priestupkov prejednaných 
  v blokovom konaní vydaním bloku na 
  pokutu nezaplatenú na mieste 

   16      0       2      45      2          20      0       85 8  

  výška finančnej hotovosti (eur)  315.-      0      41.-    767.-    28.-        335.-       0   1.486.- 



 24 

Prijatie bývalých zamestnancov MsÚ  - s počtom 22 ľudí 
Prijatie veľvyslanca   Kuby  s počtom  10  ľudí  
Prijatie  SVŠ po 40 rokoch 2 akcie,  s počtom  36 ľudí 
Prijatie účastníkov medzinárodnej konferencie  Recyklácia použitých prenosných batérií  -   25 ľudí  
Prijatie členov nemeckej populárnej skupiny Alphaville - 10 ľudí 
Prijatie členov Slovenskej rektorskej konferencie po 50 rokoch -  30 ľudí 
Prijatie veľvyslankyne SR na Cypre p. PhDr. Anny Tureničovej, CSc.  - 10 ľudí 
Prijatie  zahraničnej delegácie z vysokých škôl Poľska, Nemecka, UM. Bella -  15 ľudí 
Prijatie jeho excelencie Hassan El Zaithy  - 10 ľudí 
Prijatie delegácie z Moravskej  Třebovej – 30 ľudí 
a mnohé iné prijatia  členov parlamentu, prokuratúry a kancelárie prezidenta SR 
 
 
ČASŤ II. 
 
Majetok Mesta Banská Štiavnica 
Stav k 31. 12. 2009 

Dlhodobý nehmotný majetok mesta 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok  mesta         122 148,16 € 

Dlhodobý hmotný majetok mesta  

- budovy, stavby                       13 062 678,01 €  
- stroje                                 2 583 494,99 € 
- dopravné prostriedky             148 950,06 €       
- pozemky              169 718,59 € 
- lesy o výmere 4 693,79 ha                    11 609 538,60 € 
- umelecké diela              169 718,59 € 
                       
  Spolu :                         27 744 098,84 € 
 

Dlhodobý  hmotný drobný majetok           405 379,63 € 
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok                             3 184,13 €       
 

Majetok v správe škôl s právnou subjektivitou           

Dlhodobý nehmotný majetok 

- drobný dlhodobý nehmotný majetok              1 991,59 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

 

- budovy, stavby         2 651 432,92 €  
- stroje a strojné zariadenia            92 077,34 € 
                             
Spolu :                      2 743 510,26 € 
 
 
Dlhodobý hmotný majetok drobný                                     362  952,45 € 
 
Majetok v správe TS m. p. Banská Štiavnica 
 

Dlhodobý nehmotný majetok  
Drobný dlhodobý majetok nehmotný                666,17 € 
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Dlhodobý hmotný majetok  
- budovy, stavby                   2 626 653,37 € 
- stroje a stroj. zariadenia                          236 972,32 € 
- dopravné prostriedky                     836 157,53 €  
- pozemky                   115,75 €                          
spolu :               3 699 898,97 €       
      
Dlhodobý hmotný majetok drobný                         46 764,51 € 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok        3,29 €   
Nedokončené investície             72 518,33 € 

Rekapitulácia 

Majetok mesta  

Dlhodobý nehmotný majetok                 122 148,16 € 
Dlhodobý hmotný majetok                    15 795 123,06 €  
Dlhodobý hmotný majetok drobný                    405 379,63 € 
Lesy                             11 609 538,60 € 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok                3 184,13 €  
Pozemky                              6 119 802,41 € 
Umel. diela                           169 718,59 € 
Nedokončené investície               2 923 956,81 € 
Vklady v obchodných spoločnostiach                             47 051 694,76 € 
 
Majetok mesta v správe škôl  
Dlhodobý nehmotný majetok                            1 991,59 €  
Dlhodobý hmotný majetok              2 743 510,26 € 
Dlhodobý hmotný majetok drobný                   362 952,45 € 
 
Majetok mesta v správe TS mesta m p. 
Dlhodobý nehmotný majetok                             666,17 € 
Dlhodobý hmotný majetok                        3 699 898,97 € 
Dlhodobý hmotný majetok drobný           46 764,51 € 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok                     3,29 € 
Nedokončené investície                  115,75 €  
 
 
Majetok mesta spolu :                                  91 056 449,14 € 
   
Výnosy z majetku mesta  

- predaj  budovy                  3 369,00 €   
- predaj  pozemky                      70 721,00 € 
- predaj bytov                    16 840,00 €  
- príjem z prenájmov                                     133 224,00€ 
 

Výnosy z majetku mesta spolu :               224 154,00 € 
 
Rozpočet mesta 
 
Bežný rozpočet   

 Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 31. 12. 2009   
    
 Položka rozpočet € skutočnosť  € 

100 Daňové príjmy                   3 119 318                           3 223 485    
 z toho:   
 výnos dane pre územnú samosprávu                   2 492 338                           2 575 635    
 daň z nehnuteľností                      342 300                              367 074    
 domáce dane a poplatky                      284 680                              280 776    
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200 Nedaňové príjmy                      416 267                              376 329    
 z toho:   
 prenájom majetku                      168 817                              133 224    
 administratívne a iné  poplatky                      213 800                              203 513    
 úroky                          4 000                                  4 005    
 iné nedaňové príjmy                        29 650                                35 587    
    

300 Granty a transfery                   1 338 687                           1 627 755    
 z toho:   
 sponzorské príspevky                              29 900    
 Dotácia na voľby v roku 2009                        18 143                                26 664    
 OÚ B. Bystrica - dotácia na vojnové hroby                             365                                     365    
 dotácia BBSK - Salamander, Živé šachy                                  -                                  4 000    
 grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond - aktivačné práce                          5 000                                  4 599    
 grant Úrad práce a Eur. Soc. Fond - ZŠ J. Horáka                              47 984    
 Decentralizačná dotácia:   
 školy                      970 121                              958 162    
 na prenesený výkon   
 samosprávnych funkcií                        30 204                                27 083    
 matrika                        13 574                                13 649    
 Osobitný príjemca rodinné   
 prídavky a soc. dávky                        84 000                                85 546 
 Hmotná núdza - školy                        21 420                                17 277    
 Dotácia MV a RR SR - NFP rekonštrukcia ZŠ J. Horáka                                  -                                  2 444    
 Dotácia MF SR - dotácia z dôvodu výpadku daní                                  -                              213 369    
 Dotácia MK SR -Salamander                          3 320                                  3 320    
 Dotácia MK SR -kultúrne poukazy                                  -                                     853    
 Dotácia Min. vnútra SR - na obnovu pamätníkov                          8 000                                  8 000    
 Dotácia MK SR - riadiaci plán lokality UNESCO                        21 000                                21 000    
 Dotácia MK SR - knihy pre knižnicu                          1 500                                  1 500    
 Dotácia MK SR - oprava Radničné nám. 5                        10 090                                10 090    
 Dotácia MK SR - oprava radnice                        92 970                                92 970    
 Dotácia MK SR - oprava ZUŠ                        58 980                                58 980    
    
 Bežné príjmy spolu                 4 874 272                         5 227 569    
    
 Plnenie výdavkovej časti k 31. 12. 2009   
    
 Položka  rozpočet €   skutočnosť €  

01 Všeobecné verejné služby                      967 443                              972 028    
 z toho:   
 obce                      893 605                              900 078    
 finančná a rozp. oblasť                          4 540                                  4 806    
 zahraničná oblasť                          1 576                                  1 576    
 matrika                        24 165                                23 006    
 výdavky na voľby                        26 857                                26 827    
 splátky úrokov z úverov                        16 700                                15 135    
    

02 Civilná ochrana                             330                                     303    
    

03 Verejný poriadok a bezpečnosť                      142 164                              139 987    
 z toho:   
 Mestská polícia                      129 787                              127 177    
 Mestský hasičský zbor                        12 377                                12 810    
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04 Ekonomická oblasť                      357 582                              319 027    
 z toho:   
 veterinárna oblasť                          8 320                                  9 622    
 cestná doprava                      294 448                              258 125    
 cestovný ruch                        54 814                                51 280    
    

05 Ochrana životného prostredia                      285 041                              283 088    
 z toho:   
 nakladanie s odpadmi                      284 041                              282 068    
 údržba kanalizácie                          1 000                                  1 020    
    

06 Bývanie a občianska vybavenosť                      351 959                              288 249    
 z toho:   
 Byty Povrazník - energie a údržba                        26 200                                17 572    
 urbanistická štúdia Drieňová                        18 590                                18 589    
 ÚP zóny Poč. Jazero                        27 226                                  7 815    
 riadiaci plán lokality UNESCO                        22 628                                  3 800    
  KRIS                           3 950                                  3 950    
 zapracovanie koncepcie tep. energetiky do ÚPD                          1 763                                  1 763    
 architektonické štúdie objektov Akademická a Kmeťa 5                          6 691                                  6 694    
 čistenie mesta                           38 521                                34 882    
 údržba verejnej zelene                        36 494                                26 572    
 aktivačné práce                        30 000                                32 180    
 údržba pieskovísk a detských ihrísk                          1 000                                         6    
 vypílenie drevín a náletov                        13 300                                12 693    
 príspevky na verejnoprosp. projekty                           4 900                                  4 866    
 verejné osvetlenie                      106 026                              100 366    
 občianska vybavenosť(ms. WC, pošta Drieňová)                        14 670                                16 501    
    
    

08  Rekreácia, kultúra, náboženstvo                      830 309                              755 970    
 z toho:   
 rekreačné a športové služby                      157 868                              154 999    
 kultúrny dom Štefultov a Banky                          3 984                                  3 402    
 Rubigall - správa kultúry                      195 940                              222 880    
 knižnica                        39 465                                38 404    
 pamiatková starostlivosť                      322 615                              221 495    
 ostatné kultúrne služby                        45 456                                46 847    
 miestny rozhlas a televízia                        22 980                                28 252    
 Štiavnické noviny                        16 026                                11 981   
 správa cintorínov                        22 875                                24 742    
 členské príspevky mesta a iné                          3 100                                  2 968    
    

09 Vzdelávanie                      208 162                              199 441    
 z toho:   
 materské školy - mestské                      112 050                              101 796    
 dotácie pre neštátne šk. zariadenia                        64 176                                64 176    
 ICM - práca s mládežou                          6 000                                  6 000    
 školenia a vzdelávanie zamestnancov MsÚ                        11 000                                10 842    
 dotácie na školstvo                          2 296                                  1 296    
    

10 Sociálne zabezpečenie                      206 982                              202 818    
 z toho:   
 Mesiac úcty k starším                          4 300                                  1 352    
 Kluby dôchodcov                          8 915                                  7 765    
 opatrovateľská služba                        79 435                                81 529    
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 Vyplácanie rodinných prídavkov    
 a sociálnych dávok                        84 000                                85 546    
 jednorazové dávky soc. pomoci                          5 380                                  4 391    
 pochovávanie na trovy obce                             660                                     531    
 príspevky na sociálnu oblasť                          1 212                                  1 450    
 dávky deťom v hmotnej núdzi                        21 420                                17 252    
 Zariadenia sociálnych služieb - rómsky klub                          1 660                                  3 002    
    
 Bežné výdavky spolu:                 3 349 972                         3 160 911    

  
 
 

  

 Kapitálový rozpočet   
    
 Plnenie príjmovej časti k 31.12.2009   
    
 Položka  rozpočet €   skutočnosť €  

230 Kapitálové príjmy                      210 945                                91 530    
 z toho:   
 predaj budov                        76 345                                  3 369    
 predaj bytov                        17 000                                16 840 
 predaj pozemkov                      117 000                                70 721    
 predaj ostatného majetku                             600                                     600    
    

300 Kapitálové granty a transfery                      809 941                           1 423 635    
 z toho:   
 dotácia na úpravu Ul. Kammerhofskej                      697 072                              697 072    
 dotácia na Žemberovský dom - odstránenie vlhkosti                        41 135                                41 135    
 dotácia na kanalizáciu Ul. Staromestská                        58 454                                58 454    
 dotácia na Šobovské komíny                              28 000    
 dotácia na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka                            559 139    
 dotácia na rekonštrukciu mestského rozhlasu                        13 280                                13 280    
 dotácia na PD KaSS                              26 555    
    
 Kapitálové príjmy spolu:                 1 020 886                         1 515 165    
    
 Plnenie výdavkovej časti k 31.12.2009   
    
 Položka  rozpočet €   skutočnosť €  

01 Obce                       253 039                              180 413 
 z toho:   
 nákup výpočtovej techniky                          4 350                                  2 525    
 výkup pozemkov                          6 681                                     383    
 nákup informačného systému                          8 000                                  7 014    
 nákup interiérového vybavenia pre MsÚ                          1 650                                  1 872    
 nákup výpočtovej techniky pre stavebný úrad                                  -                                  2 649    
 doplatok za objekt KaSS                      165 970                              165 970    
 kúpa NLC                        66 388                                          -    
    

03 Policajné služby   
 nákup vozidla a doplnenie kamerového systému                          6 935                                  9 056    
    
 Ochrana pred požiarmi   
 nákup vežových hodín - Štefultov                          2 637                                  2 637    
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04 Ekonomická oblasť                      758 452                              758 510    
 cestná doprava:   
 úprava Ul. Kammerhofskej                      697 072                              697 072    
 vybudovanie schodov a kanalizácie Staromestská ul.                        61 380                                61 438    
    

05 Ochrana životného prostredia                          5 250                                  5 214    
 z toho:   
 kanalizácia Ul. Šmidkeho                          1 145                                  1 145    
    

06 Bývanie a občianska vybavenosť                          8 317                                  5 040    
 z toho:   
 vybudovanie komínov Šobov                          4 000                                          -    
 Projektové dokumentácie                      171 657                              182 858    
 plynové prípojky byty Drieňová                             606                                     604    
    

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo                      941 769                              727 687    
 z toho:   
 rekonštrukcia plavárne a nákup signaliz. zariadenia                      315 849                              315 849    
 nákup kopírky pre knižnicu                          1 660                                  1 558    
 nákup vozíka na správu cintorínov                             505                                     505    
 Pamiatková starostlivosť:    
 Akademická 1 - rekonštrukcia                      118 960                                86 426    
 Rubigall -rekonštrukcia                      307 000                              129 504    
 Žemberovský dom – rekonštrukcia                        43 300                                39 470    
 Kmeťa 5 - rekonštrukcia                      155 000                              154 375    
    

09 Vzdelávanie                             192                                     211    
 rekonštrukcia ZŠ J. Horáka                      178 441                              717 187    
 nákup vybavenia pre  MŠ Mierová                             892                                  2 043    
    
 Kapitálové výdavky spolu:                 2 319 573                         2 582 140    
    
 Finančné operácie   
    
 Príjem k 31.12.2009   
    
 Položka  rozpočet €   skutočnosť €  

410 vrátenie výpomoci od Bytovej správy                          8 000                                  8 000    
453 prevod dotácií z roku 2008                   1 177 305                           1 003 242    
454 prevod z rezervného fondu                      479 047                              390 524    
    
 Spolu:                 1 664 352                         1 401 766    
    
 Výdavky k 31.12.2009   
    
 Položka  rozpočet €   skutočnosť €  

821 splácanie úverov ŠFRB                        13 850                                14 420    
814 splácanie lízingu na auto                             625                                     624    
812 poskytnutie výpomoci pre Bytovú správu, s.r.o.                        22 000                                22 000    
 Spolu:                       36 475                              37 044    
    
 Príjmy mesta spolu k 31.12.2009:                 7 559 510                         8 144 500     
    
 Výdavky mesta spolu k 31.12.2009:                 5 706 020                         5 780 095    
    
 Poskytnuté dotácie pre školy k 31.12.2009                 1 853 490                         2 041 173    
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Technické služby, m. p. Banská Štiavnica 
  
Technické služby, mestský podnik v Banskej Štiavnici bol zriadený ako príspevková organizácia mesta, za 
účelom zabezpečenia verejných služieb  pre  Mesto Banská Štiavnica.  
V roku 2009  plnil svoju funkciu a zabezpečoval verejnoprospešné služby pre mesto, občanov a okolité  obce 
okresu. 
Poskytované služby  boli zabezpečované cez činnosť  troch  stredísk podniku.  Personálne zloženie podniku: 
riaditeľ podniku  a  3 vedúce stredísk, 3 referentky, 1 majster. Od 1. januára 2009  bol do pracovného pomeru 
prijatý odborný manažér, ktorý odborne zabezpečoval koordináciu celého  projektu „Uzatvorenie a rekultivácia 
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“,   komunikáciu s MŽP, ucelenú  agendu, prípravu 
podkladov pre odborne spôsobilú osobu, ktorá bude zabezpečovať verejné obstarávania súvisiace s projektom a 
zabezpečoval publicitu  a informovanosť verejnosti  o  separovaní odpadov. 
Celkový počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere k 31.12.2009 bol  47 zamestnancov, z toho 1 
zamestnanec  na úväzok 0,6 (Zberňa šatstva).   
Časť pracovných činností organizácie bola v priebehu r. 2009 zabezpečovaná na základe uzatvorených dohôd 
o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce a  jednej dohody brigádnickej činnosti študentov. Išlo o 
výpomocné a manipulačné práce v zberovom dvore   pri separovaní komodít, ich balení a príprave na odber 
podľa požiadaviek odberateľa,  o práce  s veľkoobjemovým odpadom, pomocné  práce pri opravách 
mechanizmov,  práce pri zabezpečovaní  ZÚ MK,   práce na príprave parkovísk pri vodorovnom a zvislom 
značení a práce na ručnom čistení chodníkov v meste a v časti mesta Banky (zimné a jarné čistenie). Od mesiaca 
november boli na základe dohody o vykonaní práce zabezpečené aj práce na verejnom osvetlení. 
V priebehu roka 2009 sa  počet zamestnancov dosť výrazne  menil. Najvyšší počet zamestnancov bol v mesiaci 
august, kedy v podniku v hlavnom pracovnom pomere pracovalo celkom 58 zamestnancov.  
Zvýšený počet zamestnancov vyvstal z potreby zabezpečenia prevádzky parkovísk, kde v mesiacoch apríl – 
september pracovalo v hlavnom pracovnom pomere na dobu určitú celkom 5 pracovníkov.  
Nárast počtu zamestnancov výrazne ovplyvnila  spolupráca  s ÚPSV a R v Banskej Štiavnici, s ktorým podnik 
uzatvoril celkom 3 dohody o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, podľa 
§50e zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Na základe týchto dohôd bolo do pracovného pomeru na dobu určitú (jeden rok) prijatých 
celkom 9 zamestnancov na pracovné pozície „vodič“ - 3 pracovníci, „závozník“- 3 pracovníci, 1 pracovník 
v pracovnej pozícii „pomocný a manipulačný robotník v službách“, toaletárka“  - 1 pracovníčka  a 1 
zamestnanec na pracovnú pozíciu „robotník na čistenie mesta“ . 
Počet zamestnancov klesol koncom roka 2009 na 47, keď pracovný pomer  ukončil väčší počet zamestnancov 
uplynutím dojednanej doby na dobu určitú. Celkom v priebehu roka 2009 z podniku odišlo 26 zamestnancov 
z dôvodov: uplynutie určitej doby (13), odchod do starobného dôchodku (1), odchod na invalidný dôchodok (1) 
v skúšobnej dobe (2),  dohodou (9). 
stredisko č. 1 – (dopravno-mechanizačné,  zvoz zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO),  prekládka 
ostatného odpadu pri skládke Principlac, zberový dvor, separovaný zber. 
Je integrované z výrobných úsekov v oblasti nakladania s odpadom: prekládka odpadov pri skládke Principlac,  
zvoz ZKO, separácia vytriedených komodít, zberový dvor, odpadové hospodárstvo organizácie a úsek 
zabezpečujúci dopravno-mechanizačné služby 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 hospodárstva, kde bola rozpočtovaná položka 
v objeme  268.889,00 €,   v tom boli rozpočtované položky:  na ZKO 200.000,00 €,  na separovaný zber 
60.000,00 €, na nákup košov 1.660,00 €, na nákup 1100 l kontajnerov 7.229,00 €. 
V r. 2009 bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber  odpadov s názvom „Prekládka ostatného 
odpadu pri skládke Principlac v Banskej Štiavnici“ rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia 
v Banskej Štiavnici č. 2009/00780/BS-GOL. Prekládka bude slúžiť na prekladanie prevažne komunálneho 
odpadu, zvezeného v rámci zvozových liniek mesta do veľkokapacitných kontajnerov typu Abroll, za účelom 
prepravy odpadu na externú skládku, keďže skládka Principlac je od 1. 2. 2009 uzatvorená a bude rekultivovaná. 
V roku 2009, po uzatvorení skládky sa odpad vozil na skládku v Žiari nad Hronom. 
Pokračovalo sa s realizáciou projektu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 
nebezpečný, v Banskej Štiavnici“ (kód ITMS: 24140110008). Začiatkom roku 2009 bol vypracovaný realizačný 
projekt, ktorý aktualizoval a spresnil projekt pre stavebné povolenie. Na základe toho bola podaná žiadosť na 
zmenu projektu, ktorá bola úspešne schválená a umožnila začať čerpať finančné prostriedky projektu. V roku 
2009 prebehli takmer všetky verejné obstarávania tohto projektu. Bol vybraný  dodávateľ stavebných prác 
uzatvorenia skládky. Vykonali sa všetky potrebné úkony tak, aby sa v roku 2010 mohlo začať s realizáciou 
stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky Principlac.  
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V oblasti separovaného zberu došlo v porovnaní s rokom 2008 k významnému nárastu množstva 
vyseparovaného a zhodnoteného materiálu na obyvateľa. Kým v r. 2008 to bolo 17,46 kg/obyv., v r. 2009 sa 
zhodnotilo takmer 30 kg/obyv., čo je nárast o 72 %. Účinnosť separovaného zberu stúpla z 5,3 % (r. 2008) na 9,4 
% (r. 2009). Za pozitívny rast separovaného zberu môžeme vďačiť aj implementácii projektu „Zhodnocovanie 
odpadov v Banskoštiavnickom regióne“, podporenom v roku 2008 Recyklačným fondom. Tento projekt umožnil 
nákup nových nádob na separovaný zber a zhustenie siete zberných stojísk. Nové nádoby sa rozmiestňovali 
koncom roka 2008 a začiatkom roka 2009.  K nádobám na separovaný zber  pribudla „červená“ nádoba na 
separovanie nápojových kartónov a kovových obalov. 
Separovaný zber, ktorý prebiehal v IBV bol v roku 2009  rozšírený, napr. v uliciach Na Zigmund šachtu, 
Antolská, Brezová, Pod Červenou studňou, Hájik, Dolná ružová, Okrúhla a Ul. Hatalu. 
 

 Reálne vyzbierané a minimálne záväzné množstvá pre Recyklačný fond za rok2009 

Vyzbierané množstvo [t] 
Minimálne záväzné množstvá pre RF 

[t] 
Komodita 

Banská 

Štiavnica 

ostatné obce 

Združenia 
spolu 

zmluva č. 

0250/03/30-N 

zmluva č. 

0968/08/30 
spolu 

Batérie a akumulátory 0,76 0,15 0,91 - - 0,0 

Odpadové oleje 0,21  0,21 - 0,2 0,2 

Opotrebované pneumatiky 15,14 0,86 16,00 - - 0,0 

VKM (nápojové kartóny) 2,97 4,36 7,33 - 4,0 4,0 

Elektroodpad 38,38 5,12 43,503 - - 0,0 

Plasty 49,13 26,81 75,94 14,0 40,0 54,0 

Papier 62,48 23,79 86,27 45,0 9,0 54,0 

Sklo 123,43 35,67 159,10 50,0 10,0 60,0 

Kovové obaly 2,63 0,45 3,08 - 3,0 3,0 

Ostatné kovy 14,98  14,98    

Žiarivky 0,28  0,28 - - 0,0 

Spolu 310,39 97,21 407,60 109,0 66,2 175,2 

 
 

Ukazovateľ Banská Štiavnica 
ostatné obce 

Združenia 
priemer 

Množstvo vyseparovaného komunálneho 

odpadu na obyvateľa 
29,73 kg 18,99 kg 26,20 kg 

Množstvo zmesového komunálneho 

odpadu na obyvateľa 
316,12 kg 120,21 kg 251,67 kg 

Účinnosť separovaného zberu 9,41 % 15,80 % 10,41 % 

 

Zberový dvor v priestoroch hospodárskeho dvora  podniku umožnil  i  v r. 2009 odovzdávanie  
odpadov,  za podmienok schválených vo VZN mesta. Ide o nasledovné druhy odpadov, v zmysle povolenia na 
nakladanie s odpadmi od  Obvodného úradu ŽP v Banskej Štiavnici: 

 
Katalógové číslo odpadu Názov odpadu 
20 01 01 Papier a lepenka 
20 01 02 Sklo 
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20 01 11 Textílie 
20 01 39  Plasty 
20 01 40 Kovy 
12 01 09 Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 
13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje 
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje 
13 02 04 Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
13 02 06 Syntetické morové, prevodové a mazacie oleje 
13 02 07 Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické morové, prevodové a mazacie 

oleje 
13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje 
14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami 

16 01 07 Olejové filtre 
16 01 13 Brzdové kvapaliny 
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné, ako uvedené v 16 

02 09 – 16 02 12 
16 06 01 Olovené batérie 
17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 
17 05 03 Zemina a kamenivo, obsahujúca nebezpečné látky 
17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest 
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce  chlórfluórované uhľovodíky 
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02  

alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 

a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 
 

Činnosť zberového dvora  HDTS pokračovala aj  v r. 2009 zberom autovrakov, ktorý bol 
zabezpečovaný pre autorizovaného spracovateľa. Občan mal možnosť legálne sa zbaviť starého autovraku. A to 
bez nákladov na dopravu priamo k autorizovanému spracovateľovi.  
Cez zberný dvor za rok 2009 prešlo ešte 164,5 t autovrakov. Keďže ich zber a výkup prebiehal v inom režime 
(napr. motivácia recyklačným poplatkom a pod.) a výrazne by skreslili účinnosť separácie, nie je započítaný  do 
vyseparovaných a zhodnotených množstiev. 
Poznámka: spracované  s číslami  - počet obyv. v BS 10 439 
     - počet obyv. v okolitých obciach: 5 118 
     - počet obyv. spolu: 15 557 

 
 Zimná údržba mestských komunikácií  bola aj v r. 2009 zabezpečovaná podľa schváleného operačného  
plánu zimnej údržby (cez strediská č.1 - dopravno-mechanizačné a stredisko  č. 2 - čistenie mesta).   
 Výkony na týchto  podľa jednotlivých pracovných činností: 

- Zimná údržba MK:     82.986,00 € 
- Čistenie mesta (mechanické, ručné):     36.681,00 € 
- Údržba MK:        23.235,00 € 
- Opilovanie + štiepkovanie:         6.639,00 € 

 
Tržby od občanov, organizácií a obcí okresu BŠ predstavujú za celú podnikateľskú činnosť r.2009 198.553,54 €. 
 
stredisko č. 2   - (verejné osvetlenie, čistenie mesta, verejné WC, zberňa šatstva, parkoviská) 
Čistenie mesta: V roku 2009  bola činnosť strediska zameraná  v prvom rade na čistenie verejných priestranstiev 
a komunikácií. Okrem tejto činnosti pracovníci strediska zabezpečovali aj drobné opravy a údržbu miestnych 
komunikácií ako sú údržba ciest a chodníkov, opravy dopravného značenia, opravy kanalizačných vpustí, 
 rigolov a v menšej miere aj práce v rámci podnikateľskej činnosti nad rámec služieb pre mesto. Na týchto 
prácach sa podieľalo 7 kmeň. pracovníkov. Časť pracovných činností bola zabezpečená na dohody (náter 
dopravných značení parkovísk a prechodov a i.). 
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V zimnom období sa pracovníci strediska podieľali na výkone zimnej údržby v nasledovných častiach 
mesta:  
Chodníky: Radničné nám., Nám. sv. Trojice, A. Kmeťa – horná terasa, od Ul. Ľ. Štúra po zast. SAD, 
umiestnenú pod Drieňovou – pre autobusy so smerom  na Svätý Anton. 
Schody a schodištia: Na MsÚ, popri MsÚ (oproti Jašteričkám), pri  Kostole sv. Kataríny, popri verejných WC 
po penzión Kaník – Ul. Dolná ružová, oproti lekárni na hornú terasu, z Radničného nám. po Starý zámok, popri 
soche A. Kmeťa, z Akademickej ul. po Dolnú ružovú, popri I.ZŠ (Ul. Gwerkovej), Ul. Mládežnícka, z  Ul. 
Dolnej po Zvonovú, z Ul. Na Zigmund šachtu po Katovu, popri Pomníku padlých do Ul. Katovej, Na Zigmund 
šachtu (od Chladného), Drieňová – Pátrovské schody, L. Svobodu – k potravinám Ernek, Ul. Straku – za 
bytovkami - po bazár. Uvedené činnosti stredisko zabezpečovalo prostredníctvom šiestich kmeňových 
zamestnancov a  troch zamestnancov vykonávajúcich činnosť na dohodu.  V časti mesta – Banky vykonával  
zimnú údržbu  a čistenia stojísk kontajnerov 1 pracovník na dohodu. 
Pri zabezpečovaní čistoty mesta a zimnej údržby sa podieľali aktivační zamestnanci na úprave verejných 
priestranstiev – (čistenie a kosenie  cintorínov, kosenie verejnej zelene mesta a jarné a jesenné ručné čistenie ulíc 
zametaním, zbieraním nečistôt do plastových vriec, kontajnerov, čistenie jarkov, kanalizačných vpustí, žľabov, 
likvidácia drobných skládok posypového materiálu, počas zimnej sezóny ručný posyp inertným materiálom, 
odstraňovanie snehu na chodníkoch a priľahlých schodoch).  Pri týchto činnostiach v priebehu r. 2009 pracovalo 
53 zamestnancov MOS. 
 
Verejné osvetlenie:  
Stredisko zabezpečuje  prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a podľa požiadaviek oddelenia kultúry  
vykonáva údržbu  siete mestského rozhlasu. Podieľa sa na  výzdobe mesta, odstraňovaní nebezpečného náľadia 
na strechách domov a ďalších činnostiach, s použitím montážnych plošín s dosahom 13 metrov. Voľnú kapacitu 
využíva pre poskytovanie služieb v okolitých obciach, pre organizácie a občanov mesta. Personálne stredisko 
tvorili v roku 2009 dvaja pracovníci – elektroúdržbár a vodič plošiny-elektroúdržbár (do augusta 2009, kedy 
tento na vlastnú žiadosť odišiel k inému zamestnávateľovi).  Od mesiaca  september 2009 stredisko 
zabezpečovalo pracovnú činnosť len 1 kmeňovým zamestnancom. Od mesiaca november do 31.12.2009  bola  
pracovná činnosť na úseku VO zabezpečovaná  na základe uzatvorenej dohody. 

V priebehu roka 2009 pokračovala rekonštrukcia rozvodov VO za účelom modernizácie sietí, kde sú 
postupne nahrádzané staré, neefektívne osvetľovacie telesá za moderné – úsporné.  

Pre ďalšie potreby technického zhodnotenia sietí VO práce predstavujú: údržbu a výmenu oporných 
bodov (stĺpov), káblových rozvodov vzdušných aj podzemných rozvádzačov. Po vykonaní všetkých týchto 
uvedených technických zhodnotení by celý systém VO mal predstavovať štandardné zariadenie, zabezpečujúce 
služby na danom úseku verejného života mesta. 
 
Zberňa šatstva a bielizne:  
Činnosť v roku 2009 bola  zabezpečovaná jedným zamestnancom na čiastočný úväzok, pričom prevádzková 
doba zberne bola nasledovná: pondelok, streda, piatok od 8.00 - 16.00 hod. Táto stratová činnosť nahradzuje 
chýbajúce podnikateľské aktivity a služby, čisto len na zber a výdaj šatstva a bielizne, pričom vlastné čistenie je 
vykonávané dodávateľsky. Obyvateľom mesta prostredníctvom zberne šatstva a bielizne sú poskytované služby, 
ako: čistenie peria, čistenie vlnených a ovčích súprav, šitie paplónov a vankúšov. 
 
Sociálne zariadenia:   
V roku 2009 stredisko zabezpečovalo  celoročnú prevádzku WC Billa  v lokalite Križovatka. Do 30.06.2009 s 1 
kmeňovým pracovníkom, ktorého pracovná doba bola stanovená od 13.00 do 18.00 hod. Od  01.07.2009 
pracovali v sociálnom zariadení 2 kmeňové pracovníčky, ktorých pracovná doba bola stanovená na základe 
zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica a BILLOU  nasledovne: pondelok – piatok od 07.00 hod. do 20.00 hod, 
sobotu a nedeľu od 10.00 hod. do 18.00 hod. 
Mobilné  WC  boli  sezónne  zabezpečené  na jazerách Klinger, Počúvadlianske jazero a Belianske jazero.  
V letnej sezóne boli mobilné  WC umiestnené  aj na  parkovisku Free Zonne (Ul. Mládežnícka). Za obdobie júl 
a august 2009 nás táto služba stála 1206,14 €. Dodávateľ mobilných  EKO-WC: Sanitárne služby a technika 
Slovakia, s. r. o  Pezinská 18, Malacky. 
 
Parkoviská:  
Mestským zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici, konaným dňa 25.02.2009, bolo schválené uznesenie č. 17/2009, 
ktoré Mestskému úradu v spolupráci s Technickými službami, m. p. uložilo  realizovanie stavebnotechnického 
riešenia parkovacích miest. Budovanie parkovacích miest v roku 2009 bolo prevádzané podľa nového Zákona 
o cestnej premávke č.8/2009 Z. z. 
Parkovacie miesta boli vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením. Z dôvodu zvislého dopravného 
značenia bolo potrebné vytýčenie sietí.  
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Predaj parkovacích lístkov a celodenných parkovacích lístkov bol zabezpečovaný priamym predajom na 
parkoviskách a na základe komisionárskych zmlúv. Na Nám. Sv. Trojice bol umiestnený jeden parkovací 
automat.  Parkovacie miesta boli vybudované na uliciach: Ul. A. Sládkovičova 3 parkovacie miesta,  Ul. A. 
Pécha - 15, Nám. sv. Trojice – 60, Radničné nám. (pri VÚB) – 5, A. Kmeťa (za WC) – 3, Ul. Dolná (bývalé 
OPP) – 8,  Dolná (chodník) – 7, Ul. Robotnícka (pri T-Mobille) – 5.  
Prevádzka parkovísk: 
Ul. Mládežnícka (FREE ZONNE)  70 parkovacích miest pre osobné autá a 5 pre autobusy, parkovisko pod 
Novým zámkom  30 pre osob. automobily a 7 pre autobusy, parkovisko pri Banskom múzeu v prírode - 15 pre 
osob. automobily  a 4 pre autobusy. 
Prevádzka parkovísk pod Novým zámkom a pri Banskom múzeu v prírode začala dňom 1.mája 2009 a končila 
dňa 30.09.2009. Zabezpečovali ju 4 zamestnanci v stanovenej pracovnej dobe  pondelok – sobota, od 07.00 hod. 
do 17.00 hod.  
Pre skvalitnenie služieb verejnosti v režime parkoviska boli jedným zamestnancom zabezpečované aj parkovacie 
miesta v centrálnej mestskej zóne, ktorý zabezpečoval  priamy predaj  parkovacích lístkov na Nám. sv. Trojice 
až po Ul. Dolnú v prevádzkovej dobe od 07:00 – 15:00 hod. 
V mesiaci jún bola uzatvorená podnájomná zmluva s Mgr. E. Bartschat na prenájom časti parkoviska pod 
Novým zámkom, za účelom predaja suvenírov so štiavnickými motívmi. 
S Cirkevným zborom evan. cirkvi v Banskej Štiavnici  bola  uzatvorená nájomná zmluva  na prenájom 
parkovacích miest v počte 12 ks. v tzv. „Centrálke“ na Nám. sv. Trojice. Z celkového počtu boli  prenajaté len 2 
parkovacie miesta a k 31.12.2009 bola zmluva ukončená. 
Náklady na spustenie prevádzky parkovísk (dopravné značenie, materiál, dopravné značky, vytýčenie sietí + 
práce na parkovacích miestach na prenájom):  12.504,47 € 
Náklady na mzdy zamestnancov:    19.545,73 € 
Náklady na výrobu parkovacích lístkov, celodenných parkovacích lístkov, permanentných parkovacích kariet 
a rezidentských kariet spolu:      1.044,00 € 
Príjmy z predaja (parkoviská, parkovací automat, na základe komisionárskych zmlúv, nájomná zmluva - 
Centrálka a z podnájomnej zmluvy - Bartschat):         23.289,51 €  
 
stredisko č. 3  -  zabezpečuje kompletnú  ekonomiku podniku, hotovostný a bezhotovostný styk, personalistiku, 
mzdy, správu registra a registratúrneho strediska, plynulú prevádzku karanténnej stanice, správa a ochrana 
majetku, BOZP a PO. 
Pracovné činnosti strediska boli  zabezpečené dvomi  THP pracovníkmi v kumulovaných funkciách: ekonóm-
účtovník, personálna agenda, pokladňa, registratúra a registratúrne stredisko, karanténna stanica, zmluvné 
vzťahy, správa a ochrana majetku a jedným obslužným pracovníkom (upratovačka + ošetrovateľka v karanténnej 
stanici). Časť pracovných činností  strediska bola  aj  v r. 2009  zabezpečená externe (PO, BOZP, mzdy, ochrana 
a ostraha objektov). 
 
Karanténna stanica:  
Celoročná prevádzka a chod  bol zabezpečený ošetrovateľom s dennou starostlivosťou (čistenie kotercov, 
dezinfekcia, kŕmenie cca 1–2 hod. denne)  a jedným pracovníkom, zabezpečujúcim v kumulovanej funkcii 
administratívne práce (vedenie evidencie a agendy karanténnej stanice,  zásobovanie krmivom, hľadanie 
pôvodných  majiteľov, spolupráca s veterinárnym lekárom, s občianskymi združeniami Túlavá labka, Záchrana 
zvierat, Sloboda zvierat a  s Mestskou políciou. 
V roku 2009  bolo do karanténnej stanice umiestnených celkom  53 psov. Z celkového počtu bolo vrátených 
pôvodným majiteľom 6 psov, 25 zvierat bolo daných na adopciu, 11 zvierat prevzalo  OZ Túlavá labka  do 
náhradnej starostlivosti,   11  psov prevzalo  do útulku OZ Záchrana zvierat.  Počet psov v zariadení  
k 31.12.2009 :  3 

Evidencia  je vedená na osobitných evidenčných listoch zvieraťa (ELZ), kde sú uvedené všetky potrebné údaje:  
dátum prijatie zvieraťa do zariadenia, lokalita nálezu, opis zvieraťa, veterinárne úkony a použité lieky, číslo čipu 
a naloženie so zvieraťom po ukončení karantény. 

Spolupráca  OZ Túlavá labka, ktorej ťažisko spočívalo v prezentácii zvierat karanténnej stanice na ich 
internetovej stránke, výrazne napomohla posúvaniu zvierat na adopciu.  Zvlášť cenná bola finančná pomoc OZ 
Túlavá labka, ktoré  uhradilo všetky veterinárne náklady na záchranu zvieraťa, ktoré bolo do karantény 
umiestnené vo veľmi zlom stave. Sponzorsky prostredníctvom  OZ Túlavá labka bolo pre karanténnu stanicu 
dodané krmivo (cca 40 kg)  a konzervy pre psov. 

Pre nedostatok finančných prostriedkov neboli v zariadení robené žiadne úpravy až na nákup pletiva do koterca, 
v ktorom boli umiestnené štence privezené mestskou políciou z časti mesta Šobov.  Práce boli prevedené 
svojpomocne. Dezinfekčné prostriedky boli použité zo skladových zásob. Zateplenie kotercov slamou bolo 
prevedené svojpomocne, slama bola dodaná sponzorsky.  
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Náklady  za prácu, ktoré boli fakturované mestu sa od 01.07.2009 zvýšili, z dôvodu platnosti nového cenníka 
prác za služby. Za prácu počas víkendov, sviatkov a dní pracovného voľna bola ošetrovateľke  uhrádzaná mzda 
v zmysle ZP. 

Od mesiaca september bola mestu za práce pre karanténnu stanicu účtovaná alikvotná časť mzdy 
administratívneho zamestnanca.  

V transferi karanténnej stanice v mesiaci  január bola dodávateľovi prác uhradená kompenzácia za stavebné 
úpravy veterinárnej ambulancie, slúžiacej pre potreby karanténnej stanice. 

  Náklady   €  
Veterina (úkony, lieky, účtované 
cestovné náklady) 

 
1.188,42 

náklady za prácu 3.777,54 
Krmivo 1.041,00 
drobný nákup (pletivo, savo) 5,10 
kompenzácia za stav.úpravy ambulancie 
pre kar.stanicu MVDr. S. Ďurkanovi 

 
4.149,25 

Spolu 10.161,31  
  Príjmy z karanténnej stanice: 

 Príjem 
Príjem za veterinu  v prípadoch adopcie, 
príjmy za veterinu a pobyt v prípadoch 
nájdenia pôvodných majiteľov. 

 
846,82 € 

 
 

 

BOZP a PO: 

BOZP a PO v roku 2009 bola zabezpečená externe na základe uzatvorenej zmluvy. V súvislosti so zabezpečením 
ochrany a bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrany dňa 02.07.2009 vydal riaditeľ príkaz č. 1,  v zmysle  
Zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  v znení neskorších predpisov, Zákona 
562/2005 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov. 
Úlohy pri odstraňovaní nedostatkov na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti práce koordinovalo stredisko 3, 
v spolupráci s vedúcimi stredísk. Bola zabezpečená výmena neplatných hasiacich prístrojov, boli nakúpené 
hasiace prístroje do mechanizmov, v zmysle platnej legislatívy a vykonali sa revízie, ktoré v r. 2009 stratili 
platnosť. Bol vypracovaný nový kľúčový poriadok podniku, boli vymenované nové požiarne hliadky,  
vypracované požiarne poriadky pracovísk a s Mestskými lesmi, s. r. o. sa zriadila spoločná ohlasovňa požiarov. 
Priebežne sa zabezpečovali školenia PO a BOZP novoprijatých zamestnancov, zabezpečili sa školenia PO 
a BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov podniku. Úlohy  z vykonanej kontroly zo dňa 02.07.2009, 
ktorú vykonal poverený pracovník ochrany a bezpečnosti práce OZ KOVO, boli odstránené priebežne. 

Pre nedostatok finančných prostriedkov  časť úloh v oblasti BOZP a PO  zostáva v riešení. 

Kontrolná činnosť: 
1)  V dňoch 2.03. – 9.04.2009 bola vykonaná následná finančná kontrola, so zameraním na kontrolu používania 
osobných motorových vozidiel, spotreby PHM a ich vyúčtovania, kontrolu pokladničných operácií a kontrolu 
príjmovej časti rozpočtu príspevkovej organizácie. Kontrolované obdobie rok 2008. Kontrolu vykonal Ing. 
Marian Láslo, hlavný kontrolór mesta.  Na základe prijatých opatrení, boli zistené nedostatky z kontroly 
odstránené  ihneď. 
2) Dňa 25.05.2009 vykonala kontrolná skupina Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici 
kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa zariadenia na zber starých vozidiel.  Kontrolou nebolo zistené 
porušenie povinností zberateľa starých vozidiel, uvedených v §52 a zákona o odpadoch. Z tohto dôvodu nebol 
vypracovaný protokol z kontroly. 
3) Dňa 12.06.2009 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici kontrolu 
so zameraním na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona 
SNR č.372/1990 Zb., o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z., dodržiavanie Zákona č. 659/2007 Z. z. 
o zavedení meny euro a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vývoj cien za parkovacie plochy 
a dodržiavanie Vyhlášky MH SR č.97/2008 Z. z., o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany 
spotrebiteľov. Za účelom kontroly bol vykonaný nákup služby. Kontrolný nákup bol účtovaný správne, cena 
bola zobrazená duálnym spôsobom. Všetky požadované doklady boli bez nedostatkov. Kontrola nezistila 
nedostatky. 
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4) Dňa 02.07.2009 bola vykonaná základná kontrola odborov nad ochranou práce a BOZP, ktorú vykonal 
poverený pracovník ochrany a bezpečnosti práce OZ KOVO L. Filipko, v zmysle §149, ods. 1 ZP a §29 Zákona 
č. 124/2006 o BOZP v znení neskorších predpisov. Predmetom kontroly bolo plnenie vybraných zákonných úloh 
zamestnávateľa na úseku ochrany práce a BOZP a kontrola vybraných pracovísk. Zistené nedostatky – 
zosúladenie daného stavu s platnou legislatívou - boli priebežne odstránené. 
5) Dňa 09.07.2009 bola vykonaná kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a záväzkov podniku voči 
Recyklačnému fondu, v zmysle čl. V., ods. 2, zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Kontrola 
bola vykonaná v nadväznosti na výsledky predchádzajúcich kontrol, vykonaných v r. 2006 a 2007, ktoré boli 
zamerané na preverenie všetkých účtovných a bankových dokladov, týkajúcich sa prevodu finančných 
prostriedkov z Recyklačného fondu, úhrad a bankových výpisov. Realizované bolo aj fyzické potvrdenie 
existencie investície – dopravný prostriedok financovaný z prostriedkov RF.  Zároveň boli odkontrolované 
doklady – dodacie a vážne lístky zberu papiera, plastov a skla za rok 2008 a bola preverená aktuálna majetková 
zostava, na ktorú poskytol RF dotáciu. Kontrola nenavrhla prijať žiadne opatrenia, nakoľko kontrolovaný subjekt 
plní ročné zmluvné záväzky. 
6) Dňa 07.08.2009 vykonal Inšpektorát životného prostredia kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností 
ustanovených v Zákone č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Kontrolované obdobie 01.07.2008 – 
31.01.2009. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
7) Dňa 12.08.2009 vykonal Inšpektorát životného prostredia kontrolu so zameraním na dodržiavanie podmienok 
integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z ukončenia prevádzky „Skládky odpadov Principlac, Banská 
Štiavnica“. Záver z kontroly bol v znení, že prevádzkovateľ skládky odpadov Principlac Banská Štiavnica 
ukončil prevádzkovanie skládky v súlade s integrovaným povolením, vykonáva opatrenia po ukončení 
prevádzkovania skládky a zabezpečil zneškodňovanie odpadov u oprávnenej osoby. Inšpekcia životného 
prostredia potvrdzuje súlad ukončenia prevádzkovania s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia.  
8) Dňa 28.09.2009 vykonali inšpektorky Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici inšpekciu práce podľa §7 ods.3 
písm. a) Zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov, so zameraním na kontrolu 
dodržiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov a na kontrolu nelegálneho zamestnávania osôb.  Na 
základe výzvy boli predložené všetky požadované doklady. Protokol o výsledku inšpekcie práce bol 
prerokovaný na Inšpektoráte práce v Banskej Bystrici so štatutárnym zástupcom. Nedostatky boli odstránené 
v stanovenej lehote. 
9) Dňa 05.10.2009 bola kontrolnou skupinou Odboru živnostenského podnikania OÚ v Žiari nad Hronom 
vykonaná kontrola, so zameraním na dodržiavanie podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľa vyplývajú zo 
živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.  Kontrolou bolo 
zistené porušenie §17, ods.5 živnostenského zákona – nesplnenie povinnosti oznámiť príslušnému 
živnostenskému úradu zriadenie prevádzkarne parkoviská na adrese Nám. sv. Trojice. Za nesplnenie tejto 
povinnosti bola uložená bloková pokuta vo výške 33,00 €. 
10) Dňa 23.10.2009 bola vykonaná kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a záväzkov na základe plánu 
kontrolnej činnosti RF. Predmetom kontroly bolo  prednostne overiť originály finančných a bankových 
dokladov, týkajúcich sa použitia dotačných prostriedkov (projekt Zhodnocovanie odpadov v Banskoštiavnickom 
regióne). Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

V roku 2009 boli vykonané 2 overenia (kontroly) dokladov verejného obstarania na dodávateľa  
projektu  Uzatvorenie a rekultivácia skládky (Ing. Sýkora)  a dokladov verejného obstarania na dodanie služby 
spol. EUROKONZUL, s.r.o., ktorá ako úspešný uchádzač vykoná verejné obstaranie pre dodávateľa stavby 
a stavebný dozor.  Pri oboch kontrolách neboli zistené nedostatky. 

V priebehu roka vykonali vedúci pracovníci podniku niekoľko kontrol, a to so zameraním na činnosť:  
verejné osvetlenie,  slávnostné osvetlenie mesta, kontroly v zberovom dvore HDTS,  štvrťročné kontroly 
hotovosti pokladne, kontroly plnenia rozpočtu (predbežná a priebežná), kontrola dochádzok pracovníkov, 
kontroly na alkohol, kontrola dodržiavania liečebného režimu. 

Ekonomické ukazovatele o činnosti podniku budú  rozpracované v ročnej závierke podniku (podľa 
požiadaviek  MsZ sa spracuje rozbor hospodárenia v žiadanom termíne). 
 
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica 
Jediným spoločníkom Bytovej správy, s. r. o. je mesto Banská Štiavnica. Spoločnosť má v prenájme od mesta 
tepelné hospodárstvo, nájomné domy a kúpele, plaváreň.  
 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. na základe zmlúv o výkone 
správy. 
- poskytovanie údržbárskych prác pre vlastníkov bytov a verejnosť, 
- cestná nepravidelná osobná doprava, 
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- kúpa a predaj tovaru (maloobchod a veľkoobchod), 
- sprostredkovateľská činnosť, 
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 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 - od 1. 10. 2008. 
Zástupca konateľa  zodpovedný za výrobu a rozvod tepla Michal Pika. 
THP zamestnanci -  5 
Údržbári - 2 
Kuriči v trvalom pracovnom pomere - 12 
Kuriči na dobu určitú cez vykurovacie obdobie -  6 
Pracovná doba: od 6.00 do 14.00, v stredu do 16.00 hod. 
Prevádzka  Kúpele- plaváreň: 
- upratovačka, údržbár,  plavčík, pokladníčka  
 
Popis prenajatého a spravovaného majetku 
Tepelné hospodárstvo mesta v nadobúdacej hodnote 1.308.758 € (39.427.650 Sk), pozostáva z 13 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 0254-2  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pre byty a nebytové 
priestory, ktoré má v správe a pre priamych odberateľov tepla: SBD ZH, Armáda SR, Základná škola J. Kollára, 
Materská škola Ul. Bratská, Domov Márie Ul. L. Svobodu 36, SCK a MF centrum, s. r. o.   
     Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre sídlisko Drieňová je centrálne zabezpečovaná z kotolne 
K1 Drieňová, s inštalovaným výkonom 6,8 MW a K2 Drieňová, s inštalovaným výkonom 6,8 MW. Pre sídlisko 
Juh (Križovatka, Ul. Dolná a Ul. 1. mája) z kotolní K1 Dolná, s inštalovaným výkonom 1 MW, K2 Dolná s 
inštalovaným výkonom 1,25MW a K3 Križovatka s inštalovaným výkonom 1,98MW. Pre  Mierovú ulicu z PK 
Mierová 13, s inštalovaným výkonom 0,48 MW. Pre ostatných odberateľov je výroba a dodávka tepla a teplej 
úžitkovej vody zabezpečovaná z domových kotolní:  na Ul. 1.mája 6-7, 8-9 a 10-11, každá s inštalovaným 
výkonom  0,12 MW, Ul. Exnára 3, s inštalovaným výkonom 0,32 MW, Dolná 2, s inštalovaným výkonom 0,08 
MW - administratívna budova Bytovej správy, Nám. sv. Trojice 7, s inštalovaným výkonom 0,15 MW a novo 
zaradená  kotolňa Budovateľská 15 s inštalovaným výkonom 0,12 MW (vlastníctvo spoločnosti). Všetky 
uvedené kotolne spaľujú zemný plyn naftový. Jediným zdrojom tepelného hospodárstva spaľujúcim pevné 
palivo,  je domová kotolňa Zigmund šachta 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, Rubigal a Belházyovský dom, Budovateľská 15. 
Bytový a nebytový fond mesta v hodnote 443 690 € (133.666.314 Sk), s počtom bytov 236 a nebytové 
priestory.  
Bytový fond mesta: 
Nájomné byty v bytových domoch vo vlastníctve mesta: 
– Ul. Sládkoviča 11  - 12 bytov  I. kategórie ( po rekonštrukcii 1998, elektrické vykurovanie) 
– Ul. budovateľská 15 - 25 bytov I. kategórie (odovzdané v októbri 2008) 
– Ul. Radničné nám. 3 - 2 byty II. kategórie (na rekonštrukciu, lokálne vykurovanie) 
– Ul. A. Kmeťa 5 - 7 bytov, z toho  6 bytov  II. kategórie, 1 byt IV. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne     
   vykurovanie) 
– Ul. akademická 1 - 3 byty, z toho 2 byty  II. kategórie a 1 byt IV. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne    
   vykurovanie) 
– Ul. Farská 1 -  4 byty  II. kategórie (potrebná rekonštrukcia, lokálne vykurovanie) 
– Ul. Kammerhofská - 10 bytov  I. kategórie (po rekonštrukcii 2004, lokálne plynové vykurovanie) 
– Ul. Horáka 20 - fínsky rodinný dom - 1 byt I. kategórie, 
– Ul. L. Svobodu 36 - 12 bytov  I. kategórie (vo výpožičke od Domova Márie) 
– Ul. Povrazník č. 15 a č. 17 - 2 byty  III. kategórie ( potrebná rekonštrukcia) 
– Ul. Šobov 10 - 11 bytov  III. kategórie ( zničené) 
– Ul. Šobov 9 - 11 bytov  III. kategórie (čiastočne zničené) 
– Ul. Šobov -  9 bytov  III. kategórie (udržiavané) 
– Ul. Straku č. 3 až č. 17 -  57 bytov  I. kategórie, 
– Nám. sv. Trojice č. 15 - 10 bytov  I. kategórie po rekonštrukcii v r.  1998 ( lokálne plynové vykurovanie), 
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– Nám. sv. Trojice č. 7 - 19 bytov  I. kategórie (po rekonštrukcii 1998, ústredné vykurovanie) 
– Ul. Šobov 7 - 35 bytov, z toho  21 bytov  I. kategórie malometrážnych a 14 bytov zníženého štandardu    
   (čiastočne zničené, dom je po rekonštrukcii v máji 2003) 
      Spolu je to 220 bytov. 
Nájomné byty v bytových domoch, kde je  mesto  spoluvlastník s ostatnými vlastníkmi bytov (dosiaľ nepredané 
podľa zák. 182/1993 Z. z.) v počte 16 bytov z toho: 
– 9 bytov I. kategórie, 
– 7 bytov II. kategórie 
Byty užívajú v prevažnej miere neplatiči a dlžníci, ktorí nedokázali byt odkúpiť. 
Nebytové priestory: 
– na Ul. A. Kmeťa 5 obchodný priestor (predajňa potravín), 
– na Ul. Akademická 1, jeden obchodný priestor (Hračky), 
– Kammerhofská ulica 9 - 2 obchodné priestory ( textil, PC)  
– Budovateľská ulica 15 - 2 nebytové priestory (fyzické osoby) 
–Mládežnícka ulica 13- jeden obchodný priestory ( prenajaté do polroka), 
–Námestie sv. Trojice 15 - dva nebytové priestory ( SPŠ Stankovianskeho, Združenie historických miest). 
– na Ul. Dolná 2, administratívna budova – kancelárske priestory využívali: 
– pedagogicko -psychologická poradňa, 
– opravovňa obuvi, 
– politická strana Smer, 
– kozmetika AVON, 
– Bytová správa, s. r. o. 
– dámske krajčírstvo, 
– poradňa zdravia, 
– A-Z Lokomat 
– 4 garážové boxy Autoservis Bačíková, 
– 2 garážové boxy Bytová správa, s. r. o., (dodávkový automobil Berlingo, nákladný automobil AVIA) 
     V roku 2009 spoločnosť  spravovala dve budovy zrušenej ZŠ Sládkoviča, ktoré boli na jeseň odovzdané 
novému vlastníkovi. V apríli  Bytová správa, s. r. o. prevzala do správy a neskôr do nájmu budovu Kúpeľov- 
plavárne. Prevádzka Kúpeľov - plavárne bola začatá v októbri 2009. 
     Bytová správa s. r. o. zabezpečuje správu 742 bytov vo vlastníctve občanov, ich údržbu podľa požiadaviek 
občanov. Zabezpečuje údržbu 178 bytov a domov vo vlastníctve mesta prenajatých občanom a zabezpečuje 
výkon správy „1easingových“ bytov v počte 58. 
Najzávažnejšie problémy: 
Udržiavanie prenajatého majetku mesta v prevádzkyschopnom stave, najmä objektov v mestskej pamiatkovej 
rezervácii a bytových domov na Šobove a na Povrazníku je technicky a finančne náročné. Stavebno-technický 
stav objektov je zlý, v nevyhovujúcom stave sú najmä strechy, krovy, komíny a vnútorná elektroinštalácia. 
Platobná disciplína užívateľov bytov vo vlastníctve mesta je nízka, najmä tých, ktorí sú v hmotnej núdzi a 
sociálne odkázaní. Za túto skupinu platí Bytová správa, s. r. o., často aj nimi poberané plnenia pri užívaní bytov. 
Ich platby nepokrývajú nájomné a poskytnuté služby. Pohľadávky voči užívateľom bytov predstavujú  k  31. 12. 
2009  299213,18 €. Mesto je osobitným príjemcom sociálnych dávok, z ktorých časť, v sume 1.809,09 € 
odvádza Bytovej správe s.r.o.  Opatrenia Bytovej správy proti neplatičom sú málo úspešné, vzhľadom na dopad 
hospodárskej krízy na zamestnanosť. Bytové domy na Šobove ich užívatelia postupne devastujú, najmä Šobov 
10 a Šobov 7. V bytovom dome Šobov 7, kde užívatelia bytov nemali na zaplatenie individuálneho elektrického 
vykurovania bytov, si vytvorili provizórne komíny, ktoré spoločnosť v spolupráci s mestom nahradí riadnymi 
komínmi realizovaním projektu financovaného zo štátnych prostriedkov. Zatiaľ schválená suma je 28 000 € 
z potrebných 56 000 €. Celkom obyvatelia bytových domov na Šobove dlžia Bytovej správe, s. r. o. 
k 31.12.2009 sumu 141368,32 €. Podstatná časť dlhov je zapríčinená skutočnosťou, že technické riešenie 
dodávky vody pre časť bytovky Šobov 7 neumožňuje merať spotrebu vody jednotlivých nájomníkov, ale 
spotreba vody sa rozrátava na osoby. Zmena technického riešenia je finančne náročná. V súčasnej ekonomickej 
situácii spoločnosť nevie vytvoriť zdroje na rozsiahle a finančne náročné opravy. Domy a byty v mestskej 
pamiatkovej rezervácii sa postupne rekonštruujú. 
     Udržiavanie zariadení tepelného hospodárstva má prioritu pred všetkými ostatnými požiadavkami. V roku 
2009 musela spoločnosť zriadiť novú kotolňu pre bytový dom Budovateľská 15. V zmysle schválenej koncepcie 
tepelného hospodárstva mesta bol vypracovaný projekt na prechod vykurovania z biomasy na sídlisku Drieňová 
vrátane výmeny všetkých rozvodov. Projekt bol podaný na Ministerstvo životného prostredia, kde nebol úspešný 
(voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie).  
     Pre 4 bytové domy, v správe spoločnosti vo vlastníctve občanov, boli  zabezpečené projekty na obnovu 
domov, vrátane zateplenia. Spoločnosť sa pre tieto domy uchádzala o úvery v rámci vládneho programu 
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zatepľovania domov. Vlastníci niektorých starších domov nie sú ochotní pristúpiť k obnove svojich domov, čo je 
spôsobené pravdepodobne dopadom hospodárskej krízy. 
 
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.  
Hospodária na lesných pozemkoch v majetku mesta Banská Štiavnica, nachádzajúcich sa v orografickom celku 
Štiavnické vrchy, ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti rovnakého mena. Celková výmera 
obhospodarovaných pozemkov je 4432,66 ha, v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne, 
Banská Hodruša a Štiavnické Bane. Z toho mestské lesné pozemky majú výmeru 4194,27 ha, lesné pozemky 
neznámych vlastníkov 206,36 ha a nelesné pozemky 32,03 ha. 
         Organizačne sú tieto lesy rozdelené v troch lesných hospodárskych celkoch (LHC) Banská Štiavnica, 
Žarnovica a Hliník. Zároveň 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                        2958,87 ha 
2. Lesy ochranné      1247,82 ha 
3. Lesy osobitného určenia    111,18 ha 
 
Pozemky lesného pôdneho fondu:   porastová plocha              4317,87 ha 
                                                         lesné cesty                            30,09 ha 
                                                         lesné sklady                             4,93 ha 
                                                         poz. so špec. zameraním        16,24 ha 
                                                         produktovody                         13,14 ha 
                                                         neúrodné pozemky                   8,14 ha 
    iné lesné pozemky       10,22 ha  
    spolu      4400,63 ha 

Pestovateľská činnosť 

Pestovné činnosti boli v roku 2009 vykonávané dodávateľským spôsobom. Boli vykonané činnosti na základe 
vypracovaných projektov, ktoré tvorili súčasť výrobného plánu. 

1. Obnova lesa bola vykonaná na ploche 18,78 ha, z toho umelé zalesňovanie bolo 0,10 ha a prirodzené 
zalesnenie 2,55 ha. 

    2.  Prečistky a výchovné zásahy v mladých porastoch na ploche            10,73 ha 
    5.  Plecie ruby v najmladších lesných porastoch na ploche   2,85 ha 

Celkové náklady na pestovnú činnosť predstavovali 1826,96 eur. 
 
Ťažbová činnosť 
Činnosti v ťažbe dreva boli v roku 2009 vykonávané dodávateľským spôsobom. Ročný plán ťažby bol stanovený 
vo výške 12 tisíc m3. Skutočne bolo vyťažených 11 460m3 dreva. V rámci spracovania náhodnej ťažby bolo 
vyťažených 362m3 dreva, čo je len 3,2% z celkovej ťažby. Tento stav bol spôsobený priaznivými klimatickými 
podmienkami a skutočnosťou, že v predošlých rokoch boli z lesných porastov odstránené stromy trpiace 
chronicky zlým zdravotným stavom. V celom roku sa v obchode s drevom prejavili naplno príznaky 
hospodárskej krízy výrazným znížením cien dreva, čo sa prejavilo i na celkovom speňažení dreva, ktoré dosiahlo 
len približne 34 eur/m3 (čo je pokles cien o 25% oproti roku 2008). Náklady na ťažbovú činnosť za rok 
predstavovali   188 540,46 eur. 
Verejná zeleň 
Spoločnosť v minulom roku na základe dohody s mestom vykonávala aj údržbu verejnej zelene, ktorá zahŕňala 
ošetrovanie stromovej a krovitej zelene, kosenie zelených plôch a výsadbu a ošetrovanie mobilnej zelene 
v centrálnej časti mesta. Zároveň  bola vykonaná údržba zelene  a sadbové úpravy pri pamätníku Padlých. 
V danom roku toto stredisko vyprodukovalo 50 tisíc výsadby schopných sadeníc. Malá časť z nich bola 
vysadená do lesa, časť sa predala a zvyšok čaká na svoje využitie.  
Zamestnanosť 
V roku 2009 mali ML 12 stálych TH zamestnancov a 1 robotníka. V priebehu roka, vzhľadom na dopad 
hospodárskej krízy, musela spoločnosť z organizačných dôvodov prepustiť 6 THZ a 5 odišli na vlastnú žiadosť. 
Od 1. augusta spoločnosť má priznané postavenie sociálneho podniku a zamestnávala 8 stálych zamestnancov, z 
toho 7 THZ a + robotníka. V rámci pestovateľských a ťažbových prác ML zamestnávali približne 55 osôb ako 
dodávateľov týchto prác. 
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Ostatné spoločnosti s účasťou Mesta Banská Štiavnica 

Joergesov dom, a. s., Drieňová 12,  Banská Štiavnica, IČO: 31 580 564 
     Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 17.2.1993, so sídlom na Námestí sv. Trojice č. 14 
v Banskej Štiavnici. Predsedom predstavenstva sa od 31.12.2004 stala Silvia Ondrišová. Za Mesto Banská 
Štiavnica, uznesením MsZ zo dňa 29.12.2006, bol za člena predstavenstva schválený Ing. Juraj Čabák.  
Uznesením MsZ č. 102/2008 zo dňa 29. 4. 2008 bol za člena dozornej rady schválený Ing. Ondrej Michna, 
poslanec MsZ.    
 Základné imanie spoločnosti je 345 216,76 € a je rozvrhnuté na 10400 ks akcií na meno v listinnej 
podobe v menovitej hodnote po 33,19392 €. 
Podiel akcionárov: Gondo, spol. s r.o. 176 923,59 €, Mesto Banská Štiavnica 97 822,48 EUR, Marta Martin 
70 470,69 €. 
 Spoločnosť je zriaďovateľom  Súkromnej hotelovej akadémie Joergesov dom, n. o., a  Vysokej odbornej školy 
gastronómie a hotelierstva Joergesov dom, n. o., dohliada na ich kvalitatívny rozvoj. 
Činnosti Joergesov dom, a. s., sú rozdelené nasledovne: 
Inštitút pre výchovu a vzdelávanie, ktorého úlohou je vzdelávať mládež a dospelých v oblasti hotelierstva 
a gastronómie, pripravovanie kurzov pre prácu v zahraničí a organizovanie súťaží. 
Gastrocentrum, ktorého úlohou je zabezpečovanie firemného stravovania pre stravníkov v Banskej Štiavnici 
a tiež Banskej Bystrici a Zvolene. Zabezpečovanie cateringových služieb pre oblasť stredného Slovenska. 
Vzdelávanie študentov hotelovej akadémie v oblasti gastronómie. 
Účtovné oddelenie, ktorého hlavnou činnosťou je vedenie účtovníctva spoločnosti, správy budov na Nám. sv. 
Trojice a taktiež správa budovy na Drieňovej ul., v ktorej sídli Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n. 
o., a Vysoká odborná škola gastronómie a hotelierstva Joergesov dom, n. o., a tiež účtovné a ekonomické služby 
pre tretie osoby. 

      Spoločnosť Joergesov dom, a. s., je členom Združenia turizmu Banská Štiavnica, členom Združenia 
podnikateľov Slovenska a členom Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory.  

Dexia 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 nadnárodná 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 obchodného registra zapísaná Dexia banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, Žilina. 
Základné imanie spoločnosti k 31.12.2009 bolo 50.200.200 €. 
Počet kmeňových zaknihovaných akcií je 100 200 v menovitej hodnote 399 €, 100 200 v menovitej hodnote 67 € 
a 701 400 v menovitej hodnote 5 €. 
Akcionármi spoločnosti sú:  slovenské mestá a obce: 12,86 %, fyzické osoby: 0,99 %, právnické osoby: 86,15 
%. 
Mesto Banská Štiavnica má 121 ks akcií v menovitej hodnote 339 €. 
   
5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s. r. o., Nám. Matice 
slovenskej 4, Žiar nad Hronom, IČO: 36 028 151   
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 29.12.1997. Spoločnosť má 8 členov. Vklad Mesta Banská 
Štiavnica je 34.000,- Sk, čo predstavuje 12,5 % základného imania. Základné imanie je 272 000 Sk.  
Konateľkou spoločnosti je Ing. Katarína Veselá. 
Mesto Banská Štiavnica zastupuje v dozornej rade Ing. Jozef Ivanič. 
Predmetom činnosti tejto spoločnosti je podnikateľské poradenstvo, automatické spracovanie dát, obchodná 
a sprostredkovateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť, prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí, 
administratívne služby, organizovanie školení a kurzov, organizačné, účtovné a ekonomické poradenstvo, 
vedenie účtovníctva so zameraním na pomoc rozvoju malého a stredného podnikania. Spoločnosť za ostatné 
štyri roky nevyvíjala žiadnu činnosť. 
Spoločnosť neaktualizovala údaje v obchodnom registri, preto sú aj sumy uvedené v Sk. 
 
Región Sitno – Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia 
Mestské zastupiteľstvo  v Banskej Štiavnici  dňa 15.5.2003 uznesením č. 58/2003 schválilo členstvo Mesta 
Banská Štiavnica v tomto združení. 
Sídlom združenia je Obecný úrad Štiavnické Bane. 
Cieľom združenia je  rozvoj miestnej demokracie, partnerstva, spolupráce a ľudských zdrojov, obhajoba 
záujmov a propagácia regiónu, podpora pre vytváranie podmienok na oživenie ekonomiky regiónu, rozvoj 
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cestovného ruchu, obnova a oživenie kultúrneho dedičstva a dosiahnutie vyššej občianskej vybavenosti 
a angažovanosti občana pre veci verejné.     
 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica,  
IČO: 36 056 006. 
Vznikla 1. 9. 2002 transformáciou Stredoslovenských vodární a kanalizácií, š. p., Banská Bystrica na akciovú 
spoločnosť.  Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a. s. riadi Predstavenstvo spoločnosti a kontroluje dozorná 
rada.  
Hlavnou činnosťou podniku je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. 
Nadväzuje na takmer 600-ročnú vodohospodársku tradíciu na území, v ktorom vykonávame vodohospodárske 
činnosti. Jej svedectvom sú stredoveké vodovody pre mestá Kremnicu, Banskú Štiavnicu a Banskú Bystricu, 
ktoré boli budované v 15. a 16. storočí.  
15. januára 2006 začala svoju činnosť v rámci zmluvy o nájme a prevádzke na poskytovanie služieb v oblasti 
výroby a distribúcie vody a v odvádzaní a čistení odpadových vôd, uzatvorenej so Stredoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou a. s. (STVS, a.s.) Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (StVPS, a. s.) 
StVPS, a. s.   
Základné imanie spoločnosti predstavuje 147 472 314 € rozdelených do 4  337 421 akcií v menovitej hodnote 34 
€. Obce a mestá vlastnia 99,94 % akcií a 0,06 % je majetkom Fondu národného majetku SR. 
 
Regionálna nemocnica, n. o., Bratská 17, Banská Štiavnica, IČO: 37954954 
Regionálnu nemocnicu, n. o., založilo Mesto Banská Štiavnica 23. 8. 2005. Riaditeľom nemocnice je od 30. 1. 
2009 MUDr. Ivan Vojtáš. Členmi správnej rady sú: Ing. Marián Zimmermann – predseda, Ing. Juraj Čabák, Ing. 
Ondrej Michna, MUDr. Katarína Višňovská 
Zdravotnú starostlivosť v banskoštiavnickej nemocnici poskytovala Regionálna nemocnica, n. o., od. 1. 10. 2005 
do 31. 10. 2008. Nezisková organizácia spravuje vlastný hnuteľný majetok a hnuteľný majetok Mesta Banská 
Štiavnica, ktorý prenajíma poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v banskoštiavnickej nemocnici. 
 
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 %. Štatutárnym 
orgánom spoločnosti je predstavenstvo: Ing. Rastislav Kubáň – predseda predstavenstva, Peter Baran a Ľubomír 
Barák – členovia predstavenstva. Základné imanie spoločnosti je 1 000 000 Sk, počet akcií 100 kmeňové, 
listinné; menovitá hodnota jednej akcie je 10 000 Sk.    
Mesto Banská Štiavnica na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 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 pozemkov. 
Spoločnosť neaktualizovala údaje v obchodnom registri, preto sú sumy uvedené v Sk. 
   
ČASŤ  III.    
Mesto Banská Štiavnica 
 
Demografia obyvateľov 
 
Počet obyvateľov k 1.1.2009 bol                             10 275 
                                  z toho:  mužov                         5 060 
                                               žien                             5 215 
 
Mesiac/text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 

Zomrelí 11 9 8 13 13 17 11 8 9 10 17 9 135 

Narodení 15 7 7 12 4 10 13 9 11 13 8 5 114 

Odsťahovaní  9 11 15 12 15 23 15 14 13 9 11 11 158 

Prisťahovaní 12 9 10 8 9 14 8 7 9 11 12 9 118 

Spolu: 10282 10278 10272 10267 10252 10236 10231 10225 10223 10228 10220 10214  
 

Počet obyvateľov k 31.12.2009              10 214 
           z toho mužov                                 4 917 
                       žien                                    5 297  
 
V roku 2009 sme zaznamenali pokles obyvateľov mesta Banská Štiavnica o 61 obyvateľov, v roku 2008 o 117 
obyvateľov.  
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Na úseku evidencie obyvateľov sa v roku 2009 vybavilo: 
  32 žiadostí o zrušenie trvalého pobytu na Mesto Banská Štiavnica 
159 žiadostí o poskytnutie informácií o občanoch 
259 žiadostí o trvalom alebo prechodnom pobyte 
104 informácií o skúšobnej dobe odsúdených 
145 žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie 
  64 rozhodnutí o určení, zrušení alebo zmene čísla stavieb 
  44 prípadov náhradných doručení zásielok pre bezdomovcov. 
      
Strany, hnutia, občianske združenia 
V roku 2009 pôsobili v meste Banská Štiavnica tieto politické strany a hnutia: 
 
Okresné centrum KDH   predseda Legény Štefan 
Kresťansko-demokratický klub  predseda Mgr. Monika Tisovčíková 
Okresná organizácia SNS   predseda Ing. Jozef Karabelly 
Mestská organizácia KSS   predseda Ján Petro 
Okresné predstavenstvo ĽS-HZDS  predseda RNDr. Nadežda Kvaková 
Mestské predstavenstvo ĽS-HZDS  predseda Marta Borošková 
Okresná  rada  SDKÚ-DS   predseda Ing. Ondrej Michna 
Okresná organizácia SMER-SD  predseda Ing. Marián Zimmermann 
Okresná rada Slobodného fóra  predseda Ing. František Majerský 
Okresná organizácia SRK   predseda Ján Ličko      
Mestská organizácia SRK   predseda Miroslav Bartoš  
 
 
Štátna správa, verejná správa 
 
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici  
Poslanie a postavenie 
Podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky je nerastné bohatstvo vo vlastníctve Slovenskej republiky. Hlavný 
banský úrad a obvodné banské úrady SR vykonávajú hlavný dozor nad ochranou a racionálnym využívaním 
tohto nerastného bohatstva, najmä pri geologickom prieskume, otváraní, príprave a dobývaní ložísk nerastov, 
úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti prevádzky 
a ochrany životného prostredia pri týchto činnostiach. Pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy je vymedzená 
zákonom SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov.  
Hlavný banský úrad je národným orgánom. Ako rozpočtová organizácia je začlenený do štruktúry Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky. Plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, riadi činnosť 
obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. 
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady SR vykonávali v roku 2009 činnosti, ktoré im vyplývajú  
z kompetencií  ustanovených zákonom č. 51/1988 Zb. a v súlade s plánom hlavných úloh na tento rok.  Plán bol 
zostavený na základe  skúseností z predchádzajúceho obdobia, z ktorých následne vyplynula potreba zamerať 
dozornú činnosť najmä na  niektoré špecifické  problematiky v oblasti  ochrany ložísk, výroby a používania 
výbušnín, platenia úhrad za vydobyté nerasty a dobývacie priestory a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   
V rámci hlavného dozoru bolo z úhrad za dobývacie priestory organizáciami zaplatených cca 538 tis. €. Z tejto 
sumy bolo 20% príjmom štátneho rozpočtu a 80 % príjmom rozpočtu obcí a miest, v ktorých katastrálnom území 
sa dobývací priestor, resp. jeho pomerná časť nachádza.  Príjmom štátneho rozpočtu resp. environmentálneho 
fondu bolo taktiež cca 2 688 tis. € prijatých od organizácii vykonávajúcich banskú činnosť z úhrad za vydobyté 
nerasty. 
Hlavný banský úrad v roku 2009 pokračoval v rekonštrukcii a budovaní svojho sídla na Kammerhofskej ulici 
rozšírením zadnej - záhradnej terasy, čím vzniklo prepojenie na vnútorné rokovacie priestory. V roku 2010 je 
zámerom HBÚ rekonštruovať prednú – vstupnú terasu z Kammerhofskej ulice s cieľom vytvoriť 
reprezentatívnejší vstup, ktorý náleží orgánu s národnou - celoslovenskou pôsobnosťou.    
 
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici 
 
V roku 2009 bolo na Obvodnom úrade v Banskej Štiavnici 4861 zaevidovaných záznamov, z toho 1334 
zaprotokolovaných spisov.   
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Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici je v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2004, 
orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej 
Štiavnici v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úsekoch posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej 
správy rybárstva, štátnej ochrany prírody a krajiny, a tiež ako príslušný povodňový orgán, a to podľa 
nasledovných osobitných predpisov: 
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a súvisiacich zákonov a to: zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov ( vodný zákon) a súvisiacich zákonov a to: zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a 
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných 
vôd. 
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. 
 a podľa súvisiacich zákonov a to: zákon č. zákona č. 15/2005 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov  
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona 246/2003 Z. z.  
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a súvisiace zákony: zákon č. 572/2004 
Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších právnych predpisov  
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici plní ďalej tieto úlohy: 
- vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom 
konaní v prvom stupni koná obec, 

- poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy štátnej 
správy starostlivosti o životné prostredie, 

- poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú, 
- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami, 
- upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné 
prostredie, 

- kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z.  
K problematike bezpečnosti v územnom obvode predkladáme nasledovné podklady, podľa jednotlivých úsekov 
vykonávanej štátnej správy za okres Banská Štiavnica: 
 
Úsek štátnej vodnej správy: V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné vodné zdroje pre hromadné 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou vrátane súvisiacich objektov (vodojemov, čerpacích staníc a pod.), 
u ktorých je potrebné podľa druhu, miesta a rozsahu krízovej situácie zabezpečiť ich ochranu a podľa potreby 
monitorovanie kvality vôd:  
1. Banská Štiavnica – vdj. Červená studňa 2 x 650 m³ a vdj. 1 x 650 m³ - prepojenie na Pohronský skupinový   
    vodovod 
2. Banská Štiavnica – vodovod Banská Štiavnica II. tlakové pásmo 
3. Banská Štiavnica – VN Rozgrund  
4. Úpravňa vody Rozgrund – toho času mimo prevádzky  
5. Banská Štiavnica, Svätý Anton  – DVZ Antol, 
6. Svätý Anton – obecný vodovod    
6. Banský Studenec – ÚV Banský Studenec, vrt HBS – 2, vodovod    
7. Prenčov – vodovod pre obec Prenčov, miestne pramene  
8. Obec Vysoká – vodovod, vodojem 
9. Obec Štiavnické Bane – vodovod, vodojem  
 
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné významné vypúšťania odpadových vôd resp. firmy 
zaobchádzajúce so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami/recipient: 
1. StVS a. s, Banská Bystrica – ČOV Banská Štiavnica – skúšobná prevádzka/tok Štiavnica 
2. Rudné bane š.p., Banská Bystrica – odkalisko sedem žien/tok Beliansky potok  
3. StVS a.s, Banská Bystrica – ČOV Banská Belá/tok Jasenica , výpust  č. 1/tok Beliansky potok  
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4. Školské lesy, Banská Štiavnica – sklad motorových, prevodových, hydraulických  olejov a sklad odpadových 
olejov, nádrž na stáčanie a výdaj motorovej nafty 
          
Správca verejných vodovodov v okrese Banská Štiavnica – StVS a. s. Banská Bystrica, OZ 06 Zvolen, Žiar nad 
Hronom, rovnako ako aj prevádzkovatelia vodných stavieb prevádzkujú vodné stavby v svojej správe v zmysle 
prevádzkového a manipulačného poriadku vodných stavieb. Povinnosť vypracovať manipulačný poriadok 
vodnej stavby je zakotvená v ustanoveniach § 57 vodného zákona. 
Firmy, ktoré zaobchádzajú so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, sú povinné v zmysle § 39 ods. 
3 vodného zákona mať vypracovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 
nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). Havarijný plán 
schvaľuje v zmysle § 62 ods. ods. 6 písm. a) vodného zákona SIŽP. 

 
Úsek štátnej správy  odpadového hospodárstva: Tento úsek vykonáva štátnu správu podľa zákona č.223/2001 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a súvisiacich 
zákonov, a to zákona č.529 /2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov a zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. 
Okres Banská Štiavnica má spracovaný Program odpadového hospodárstva (ďalej POH), v súlade s POH 
Slovenskej republiky a POH Banskobystrického kraja.   
V rámci okresu Banská Štiavnica boli podľa hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2009 
vyprodukované nasledovné množstvá odpadov:  
 
OSTATNÉ  ODPADY: 
 
Množstvo odpadov pôvodca: 

 
14 436,511 t 

 
Množstvo odpadov držiteľ:  

 
56, 175 t 

 
Množstvo odpadov zber:  989,486 t 
 
Množstvo odpadov zhodnotenie:  

 
4035,455 t 

 
Množstvo odpadov zneškodňovanie:  

_ 
 

Celkové množstvo odpadov: 19 517,627 t 
 
 
NEBEZPEČNÉ  ODPADY: 
 
Množstvo odpadov pôvodca: 

 
26,449 t 

 
Množstvo odpadov držiteľ:                                                                                                

 
56,175 t 

 
Množstvo odpadov zber:  
 

 
91,160 t 

 
Množstvo odpadov zhodnotenie:                                                          _ 
 
Množstvo odpadov zneškodňovanie: 

 
_ 

Celkové množstvo odpadov: 173,784 t 
 
Každý pôvodca odpadu, ktorý nakladá s nebezpečným  odpadom,  má vypracovaný POH,  schválený úsekom 
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch. Má vypracovaný aj havarijný plán a vytvorené 
podmienky na bezpečné zhromažďovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy.    
 
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia: Do pôsobnosti Obvodného úradu životného prostredia v Banskej 
Štiavnici patria nasledovné veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia nachádzajúce sa v okrese Banská 
Štiavnica: 
  
Počet prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia:           1 
Počet prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia:        34 
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Najväčším znečisťovateľom ovzdušia podľa množstva produkovaných emisií   znečisťujúcich látok  je 
spoločnosť ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, prevádzkovateľ stredného ZZO (TZL, 
SO2, NOx, CO, ∑C) a Dinas Banská Belá ,a.s., Banská Belá, prevádzkovateľ 2 stredných ZZO (TZL, SO2, NOx, 
CO, ∑C) a 1 veľkého ZZO (TZL).  
Prevádzkovateľ Dinas Banská Belá, a.s., Banská Belá zatiaľ nemá schválený súbor technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len S-TPP a TOO), 
v ktorom by boli uvedené prípady možných únikov ZL pri haváriách a vážnom a bezprostrednom ohrození alebo 
zhoršení kvality ovzdušia.  
Spoločnosť ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE, spol. s r.o., Banská Štiavnica, nemá povinnosť mať schválený S-TPP 
a TOO, nakoľko ide o prevádzkovateľa stredného ZZO. 
 
Ostatné ZZO z hľadiska sledovaných záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia a potenciálnej možnosti vzniku 
havarijných a nebezpečných stavov sú bežné a menej významné. 

 
Prevádzkovatelia veľkých a stredných ZZO sú podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. h)  zákona č. 478/2002 Z. z. 
o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov povinní zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku 
zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a 
bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný obvodný 
úrad ŽP, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-
prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdrojov znečisťovania ovzdušia; súčasne sú 
povinní vhodným spôsobom informovať verejnosť. 
 

Úsek štátnej ochrany prírody a krajiny: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgán štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny vykonáva štátnu správu podľa zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody 
a krajiny a podľa súvisiacich zákonov a to: zákona č. 15/2005 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov, 
zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z.    
V okrese Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné chránené územia: 
CHKO Štiavnické vrchy /platí druhý stupeň ochrany prírody a krajiny/ - územie celého okresu   
 
Národná prírodná rezervácia:               Sitno 
Prírodné rezervácie:   Kamenný jarok  

Jabloňovský Roháč 
Holík 
Gajdošovo 

Prírodné pamiatky:   Žakýlske pleso 
Chránené areály:   Banskoštiavnická kalvária 

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 prírody a krajiny. 
 
 Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie: V zmysle zákona  č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je tunajší  
úrad príslušným orgánom štátnej správy vo veci posudzovania vplyvov činnosti stanovených v prílohe zákona a 
vydávania vyjadrení na všetky plánované činnosti, pred vydaním akéhokoľvek rozhodnutia povoľujúceho 
orgánu podľa osobitných predpisov.  
 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
 
Krajský pamiatkový úrad je v zmysle zákona NRSR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, v znení 
neskorších úprav (ďalej len pamiatkový zákon),vecne príslušným a miestne príslušným orgánom štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu. V súlade s § 9 ods.5) pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad 
vykonáva štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.  
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica má zriadené pracovisko v Banskej Štiavnici, so sídlom Dolná ružová 
7, ktoré vykonáva štátnu správu v rámci Banskobystrického kraja s územnou pôsobnosťou pre Mesto Banská 
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Štiavnica a miestnu časť Banky, všetky obce okresu Banská Štiavnica (15 obcí), okrem týchto obce okresu Žiar 
nad Hronom- Vyhne , Repište, Sklené Teplice a obce okresu Žarnovica - Voznica a obec Hodruša –Hámre. 
V oblasti historickej a chránenej zelene je územnou  pôsobnosťou pracoviska v Banskej Štiavnici  celý  
Banskobystrický  kraj. 
Krajský pamiatkový úrad vykonáva svoju činnosť na základe zákona: 
-zákona NRSR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších úprav, 
-zákona NRSR č. 100/2002 Zb. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia, 
-Vyhlášky  č. 16/2003 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, 
-Deklarácie NRSR o ochrane kultúrneho dedičstva č. 91/2001 Zb., 
-Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva , oznámenie č. 159/1991 Zb. a Zápis Výboru 
pre svetové dedičstvo UNESCO z 11. decembra 1993, 
-zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov, 
-Nariadenia vlády SR č. 280/2000 Zb. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica,  
-Vyhlášky ministerstva zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie 
nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, 
-Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva - oznámenie č. 344/2001 Zb., 
-Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy - oznámenie č. 369/2001 Zb., 
-zákona č. 71/1967 Zb., v znení neskorších predpisov (správny poriadok), 
-Ústava Slovenskej republiky, trestný poriadok, katastrálny zákon, stavebný zákon a iné súvisiace predpisy. 
 
●  Základná činnosť Krajského pamiatkového úradu je zakotvená v § 11 pamiatkového    
    zákona. 
Krajský pamiatkový úrad vydáva rozhodnutia a záväzné stanoviská  pre obnovu Národných kultúrnych pamiatok 
ale i k akejkoľvek stavebnej činnosti na objektoch a nehnuteľnostiach, ktoré nie sú národnými kultúrnymi 
pamiatkami, ale nachádzajú sa v Pamiatkovej rezervácii, Pamiatkovej zóne, Ochrannom pásme pamiatkovej 
rezervácie, Ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky a v území UNESCO (ďalej len v pamiatkových 
územiach a ochranných pásmach). Pred začatím stavebnej obnovy a akejkoľvek stavebnej činnosti na Národných 
kultúrnych pamiatkach, a v pamiatkových územiach a ochranných pásmach na každú stavebnú činnosť na 
všetkých nehnuteľnostiach je stavebník povinný si vopred vyžiadať rozhodnutie resp. záväzné stanovisko 
Krajského pamiatkového úradu. V súlade s § 30 ods. 4 pamiatkového zákona stanovisko krajského 
pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej 
samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom. 
 
● V lokalitách územnej pôsobnosti pracoviska Krajského pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici sa nachádzajú 
tieto pamiatkové územia a ochranné pásma, nehnuteľné a hnuteľné národné kultúrne pamiatky v ktorých štátnu 
správu vykonáva pracovisko Banská Štiavnica:      

                                                                               
1)Územie UNESCO- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, zapísané do Zoznamu svetového 
dedičstva na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6.-11. decembra 1993, pod č. 
618 rev. (podľa aktualizovaných mapových podkladov vypracovaných PÚSR Bratislava zahŕňa územia 
obcí: Mesto Banská Štiavnica, Obec Banská Belá, Obec Svätý Anton, Obec Banská Studenec, Obec Ilija, 
Obec Štiavnické Bane, Obec Hodruša-Hámre, Obec Vyhne, Obec Voznica a technické pamiatky, 
nachádzajúce sa v týchto územiach), 
2)Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica a Kalvária - vyhlásená Nariadením vlády SR zo dňa 9.8.2000 
o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, ktoré vyšlo v Zbierke zákonov č.280/2000 (ktorým bola 
aktualizovaná a územne rozšírená už existujúca štátna mestská pamiatková rezervácia na území mesta 
Banská Štiavnica vyhlásená Uznesením vlády ČSSR z 11.júna 1950), 
3)Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a Kalvária, vyhlásené rozhodnutím 
Pamiatkového úradu SR Bratislava č. PÚ-05/462-7/5830/HRA zo dňa 13.6.2005, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 10.6.2005, 
4)Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane, vyhlásená Nariadením vlády SR z 15.8.1995, uverejnené 
v Zbierke zákonov č. 201/1995, 
5)Pamiatková zóna Hodruša-Hámre, vyhlásenie časti územia obce Hodruša-Hámre za pamiatkovú zónu, 
vyhlásené Oznámením Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 
13/1998, 
6)Ochranné pásmo Národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ s areálom v Antole (Sv.Anton), vyhlásené 
Vyhláškou Okresného úradu v Žiari nad Hronom č. 1/1993 zo dňa 16.3.1993, 
7)hnuteľné Národné kultúrne pamiatky a pamiatkové predmety v počte 397 KP/884 PP (počet kultúrnych 
pamiatok/počet pamiatkových predmetov), 
8)nehnuteľné Národné kultúrne pamiatky v počte 350, hnuteľné kultúrne pamiatky bez udania počtu. 
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9)národné kultúrne pamiatky historickej zelene v celom Banskobystrickom kraji. 
 
Na uvedených pamiatkových územiach, na všetkých nehnuteľných a hnuteľných Národných kultúrnych 
pamiatkach ako i na všetkých nehnuteľnostiach, ktoré nie sú Národnými kultúrnymi pamiatkami, ale 
nachádzajú sa v týchto územiach, vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu pracovisko 
Krajského pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici. Okrem štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 
fondu vykonáva pracovisko Banská Štiavnica každoročne MONITORING území UNESCO, zameraný na 
zisťovanie stavu kultúrnych pamiatok a technických pamiatok a na základe zisteného stavu vydáva 
opatrenia na nápravu. 
 
Nasledujúce údaje sa týkajú iba územného výkonu pracoviska Krajského pamiatkového úradu 
v Banskej Štiavnici ,ktorý je len časťou územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Banská 
Bystrica: 

       V roku 2009 mal Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica , pracovisko Banská Štiavnica nasledovný stav 
pracovníkov a vydaných písomností (rozhodnutia, záväzné stanoviská, stanoviská a pod.): 
-počet pracovníkov pre výkon štátnej správy - 4 (Ing. Ľubica Turtáková, súčasne vedúca pracoviska 
v Banskej Štiavnici, Ing. arch. Iveta Chovanová, Mgr. Andrea Gregová, Ing. Ladislav Santoris), 
-evidencia pošty, archív a bádateľňa-1 (Eva Kallová) 
-jedna pracovníčka  na MD (od 07/2007- Ing. arch. Nižňanská) - mimo štátnej služby. 
 
Pracovisko Krajského pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici v roku 2009 vydalo (údaje v zátvorke sú pre 
porovnanie s rokom 2008): 
281 rozhodnutí ( v roku 2008 počet 173), 309 záväzných stanovísk ( v roku 2008 počet 341), 182 stanovísk( 
v roku 2008 počet 284), 97 odborných stanovísk pre iné orgány (v roku 2008 počet 84), riešilo 1 žiadosť 
podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám (v roku 2008 počet 3), vydalo 132 
písomných výpisov z ÚZPF (v roku 2008 počet 77), zaevidovalo 2410 písomných záznamov v registratúre 
(v roku 2008 počet 2319) a evidovalo 548 spisov (v roku 2008 počet 528), evidovalo 134 výpožičiek a kópií 
z archívov KPÚ (v roku 2008 počet 281). 
 
V rámci Plánu hlavných úloh za rok 2009 (vykonávaný okrem výkonu štátnej správy) pod číslom PHÚ 
1/2009 vypracoval Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 12 návrhov objektov  za Národné kultúrne 
pamiatky. 
 
V rámci Plánu hlavných úloh PHÚ 1/2009 pokračoval Krajský pamiatkový úrad v ďalšom cykle 
monitoringu územia UNESCO spracovaním pasportizačných kariet nehnuteľných NKP vrátane 
dokumentácie , spracovania hodnotiacej správy územia a nariadenia opatrení na nápravu (Ing. Turtáková, 
Ing. Santoris). 

 
Štátna ochrana prírody SR   
 
Mesto Banská Štiavnica ako aj jeho kataster sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (CHKO 
ŠV) a z hľadiska ochrany prírody je zaradený podľa zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v druhom (druhý najnižší) stupni ochrany. V meste a blízkom okolí sa nachádzajú tieto osobitne chránené 
územia s vyšším stupňom ochrany: Chránený areál (CHA) Banskoštiavnická kalvária 
CHA Banskoštiavnická botanická záhrada 
Prírodná rezervácia Kamenný jarok (k. ú. Banky) 
CHA Michalštôlnianske rašelinisko 
CHA Arborétum Kysihýbeľ 
Chránené stromy – Lipy na mestskej strelnici. 
Do územia okrajovo zasahujú navrhované územia európskeho významu Sitno (časť Počúvadlianske jazero) 
a Suť (k. ú. Banky). 
Na Správe CHKO Štiavnické vrchy pracovalo v roku 2009 10 zamestnancov v nasledovnom zložení: 
- Riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy 
- THP pracovník, ekonóm 
- Anorganik, informatik 
- Botanik 
- Zoológ 
- Krajinár 
- Lesník 
- 3 strážcovia 
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Správa CHKO Štiavnické vrchy sídli v budove na Radničnom námestí č. 18. V prízemí tejto budovy je zriadené 
Informačné stredisko NATURA 2000, v ktorom návštevník dostane informácie o navrhovaných územiach 
európskej siete chránených území. Pracovníci S CHKO ŠV vypracovali v roku 2009 247 odborných stanovísk 
pre konanie orgánov štátnej správy a samosprávy. Uskutočnili 12 prednášok a besied pre študentov a žiakov 
štiavnických škôl, ale aj širokú verejnosť. Správe CHKO Štiavnické vrchy patrí aj rehabilitačná stanica 
živočíchov. V roku 2009 tu bolo rehabilitovaných 42 živočíchov, z ktorých bolo 35 úspešne vrátených naspäť do 
prírody. S CHKO ŠV vlastní aj Náučný chodník Milana Kapustu po Žile Terézia a Informačné stredisko na 
Sitne.            
 
Daňový úrad Banská Štiavnica  
V zmysle zákona č.150/2001 Z. z. o daňových orgánoch, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.440/2000 Z. z. 
o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov vykonáva správu daní podľa zákona č.511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej najmä eviduje a registruje daňové 
subjekty, eviduje a účtuje daňové príjmy, vyhľadáva neregistrované subjekty, vymáha daňové nedoplatky, 
kontroluje daňové subjekty, rozhoduje v daňovom konaní, kontroluje vyberanie správnych poplatkov, vykonáva 
správu súdnych poplatkov, informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní 
a o osobitných predpisoch, oznamuje podozrenia zo spáchania daňových trestných činov, vytvára, udržiava, 
prevádzkuje a aktualizuje bázu dát daňového informačného systému a poskytuje informácie podľa osobitného 
predpisu. 
Miestna príslušnosť Daňového úradu Banská Štiavnica je pre oblasť okresu Banská Štiavnica, ktorá zahŕňa 15 
obcí. Evidenčný stav zamestnancov daňového úradu je 15 zamestnancov. K 31.12.2009 spravoval 7627 
fyzických osôb a 506 právnických osôb. Za rok 2009 na daniach spravovaných daňovým úradom vybral 6844,1 
tis €. 
         
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici 
Vývoj nezamestnanosti 

V stave k 31.12.2009 evidoval ÚPSVaR v Banskej Štiavnici v absolútnom počte  7 944 uchádzačov o 
zamestnanie (ďalej len UoZ), z tohto počtu bolo  7 446 disponibilných UoZ, ktorí môžu bezprostredne po 
predložení ponuky vhodného voľného prac. miesta nastúpiť do zamestnania. Evidovaná miera nezamestnanosti 
(z dispon. počtu UoZ) dosiahla 16,99 % (medziročné nárast o 32,7 %). V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka sa za ÚPSVaR zvýšil absolútny počet UoZ o 2 132 osôb (viac o 36,7 %). 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici evidoval k 31.12.2009 v okrese Banská Štiavnica 
v absolútnom počte  1 521 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní so skutočnosťou k 31.12.2008  viac  
o 255 UoZ (nárast o 20,1 %). Vývoj v okrese ovplyvňovali následky finančnej krízy, ktoré sa prejavili 
v zníženom odbyte produkcie, nepriaznivých ekonomických výsledkoch, v zníženom dopyte po službách a v 
obchode. Čiastočne zvýšený dopyt na trhu práce bol zaznamenaný od apríla do októbra pri sezónnych 
zamestnaniach v tuzemsku i zahraničí. V okrese bolo v roku 2009 realizované 1 hromadné prepúšťanie v počte 
28 zamestnancov, z ktorých do evidencie UoZ prišlo 18 zamestnancov. 

Za okres Banská Štiavnica evidovaná miera nezamestnanosti (z disponibilného počtu UoZ) v stave k 31.12.2009 
dosiahla  16,92 %, čo je v porovnaní so skutočnosťou k 31.12.2008 (14,89 %) nárast o  2,04 %. Dosiahnutou 
evidovanou mierou nezamestnanosti sa okres zaraďuje na 4. miesto z 13 okresov Banskobystrického kraja 
(nižšia miera nezamestnanosti bola evidovaná len v okresoch Žiar nad Hronom, Zvolen a Banská  Bystrica). 
V rámci SR obsadzuje okres ku koncu roka 2009 mierou nezamestnanosti  24. miesto zo 79. okresov SR.  

S trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica k 31. 12. 2009 je evidovaných v absolútnom počte celkom  865 
uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2008 je evidovaných viac o 148 UoZ (nárast 
o 20,6 %). Tento nárast počtu UoZ  je o 0,5 % vyšší ako je zaznamenaný nárast za okres Banská Štiavnica (20,1 
%).  

Evidovaná miera nezamestnanosti za mesto Banská Štiavnica v stave k 31.12.2009 dosiahla 15,07 %, čo je za 
rok 2009 nárast o 1,78 %. V porovnaní s evidovanou mierou nezamestnanosti za okres Banská Štiavnica je miera 
nezamestnanosti v meste nižšia o  1,85 % a v porovnaní s evidovanou mierou nezamestnanosti za SR v stave k 
31.12.2009 ( 12,66 % ) je miera evidovanej nezamestnanosti v meste vyššia o 2,41 %. Vývoj základných 
ukazovateľov nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica v porovnaní s vývojom v okrese je nasledovný : 
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Mesto Banská Štiavnica mierou nezamestnanosti z absolútneho počtu UoZ 16,82 % v porovnaní 

s ostatnými mestami v územnej pôsobnosti ÚPSVaR dosahuje tretiu najvyššiu mieru nezamestnanosti (mesto 
Kremnica 11,09 %, mesto Žiar nad Hronom 16,02 %, mesto Nová Baňa 17,89 % a mesto Žarnovica 23,78 %). 
Mesto Banská Štiavnica ako ekonomické a administratívne centrum okresu, zaznamenáva k 31.12.2009 celkom 
56,9 %-tný podiel na počte UoZ evidovaných v okrese Banská Štiavnica a 10,9 %-tný podiel z počtu všetkých 
UoZ za ÚPSVaR v Banskej Štiavnici. 

Vývoj nezamestnanosti v meste Banská Štiavnica za jednotlivé roky 2004 - 2009 prebiehal značne 
nerovnomerne. Tento vývoj vyplýval z pomerne vysokej sezónnosti dopytu po pracovnej sile na trhu práce v 
tuzemsku i zahraničí. 
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Štruktúra uchádzačov o zamestnanie za mesto Banská Štiavnica v stave k 31. 12. 2009 

      Grafické znázornenie základ. štruktúry absolútneho počtu UoZ za mesto B. Štiavnica je nasledovné : 

            
Z absolútneho počtu 865 UoZ v stave k 31.12.2009 za mesto Banská Štiavnica je evidovaných menej mužov 393 
(podiel 45,4 %) a viac žien 472 (podiel 54,6 %). V medziročnom porovnaní došlo k vyššiemu nárastu počtu 
nezamestnaných u žien ( + 83 ) ako u mužov ( + 65 UoZ).  Ku koncu roka eviduje ÚPSVaR z obyvateľov mesta 
Banská Štiavnica aj 74 UoZ uvoľnených z organizačných dôvodov od rôznych zamestnávateľov. V 
medziročnom porovnaní tento počet zaznamenal nárast o 6 osôb (o 8,8 %). Počet 57 UoZ - občanov ZP vzrástol 
za rok 2009 o + 11 osôb (zvýšenie o  19,3 %).  

Najväčšiu skupinu evidovaných UoZ podľa dĺžky evidencie v okresnom meste Banská Štiavnica tvoria 
evidovaní do 1 roka  512 UoZ (59,2 %-tný podiel), od 1 do 2 rokov  173 UoZ  (20,0 %-tný podiel) a nad 2 roky 
je v evidencii  180 UoZ  (20,8 %-tný podiel). 

V roku 2009 boli za okres Banská Štiavnica realizované alebo sa začali realizovať aktivity národných 
projektov (NP) a nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) pre  1 033 UoZ vo finančnom objeme 1 mil. 663 
tis. € (50 mil. 086 tis. Sk).  

 Z aktivizovaných 1 022 UoZ cez NP a APTP (štatisticky sledovaných UoZ podľa pohlavia a kategórie 
znevýhodnení UoZ) bolo aktivizovaných 563 žien (55,1 %) a  459 mužov (44,9 %). Z celkového počtu 
aktivizovaných 1 022 UoZ bolo  483 znevýhodnených UoZ (47,3 %). Zo skupiny znevýhodnených UoZ 
najväčšiu početnosť zaznamenali dlhodobo nezamestnaní  204 UoZ (42,2 %), vo veku nad 50 rokov  92 UoZ 
(19,0 %), 31 UoZ - občanov so ZP (6,4 %)  a  90 UoZ - absolventov škôl  (18,6 %). Podľa jednotlivých nástrojov 
APTP boli dosiahnuté nasledovné výsledky : 

• Najvyšší počet aktivizovaných v rámci nástrojov APTP bol zaznamenaný pri realizácii vzdelávania 
a prípravy na trh práce, ktorého sa v okrese za rok 2009 zúčastnilo celkom 124 UoZ (§ 46) pri finančných 
nákladoch  24 398,- € (735 tis. Sk) a 262 zamestnancov (§ 47) pri finančných nákladoch 323 705,- € (9 mil. 
722 tis. Sk).  

• Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) podľa §-u 49 v rámci NP bol poskytnutý 198 UoZ pri 
finančných nákladoch 743 tis. € (22 mil. 391 tis. Sk).  

• Na absolventskej praxi bolo aktivizovaných 44 UoZ - absolventov škôl. Na realizáciu absolventskej praxe 
boli vynaložené finančné prostriedky v objeme 39 tis. €, (1 mil. 188 tis. Sk). 

• Na realizácii Aktivačnej činnosti UoZ sa v okrese zúčastnilo  57 UoZ. Na realizáciu aktivačnej činnosti UoZ 
boli použité finančné prostriedky v objeme 12 tis. € (375 tis. Sk). 

• Dobrovoľníckych služieb (§ 52a) sa zúčastnilo 14 UoZ. Na ich realizáciu boli použité finančné prostriedky 
v objeme 16 tis. € (470 tis. Sk).   

• Na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d a 50e) boli poskytnuté príspevky zamestnávateľom na 76 
zamestnancov v celkovom finančnom objeme  199 tis. € (5 mil. 989 tis. Sk).  

Realizovaná sociálna pomoc 

Ku koncu roka 2009 ÚPSVaR v Banskej Štiavnici evidoval  5 884 poberateľov dávok v hmotnej núdzi 
spolu so spoločne posudzovanými osobami. Ich počet a podiel k počtu obyvateľov k 31.12.2009 v porovnaní s 
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rokom 2008 za ÚPSVaR v Banskej Štiavnici a okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom 
znázorňuje nasledovná tabuľka : 

 
Podiel poberateľov DHN spoločne s posudzovanými osobami k počtu obyvateľov medziročne vzrástol za 
ÚPSVaR v Banskej Štiavnici  o  1,24 % a dosahuje  6,45 %. Vyšší podiel ako podiel za celý ÚPSVaR dosahujú 
okresy B. Štiavnica (7,44 %) a Žarnovica (7,29 %). Okres Žiar nad Hronom dosahuje podiel  5,63%. V 
medziročnom porovnaní (k 12/2008) je zaznamenaný najvyšší nárast v okrese Žiar nad Hronom (+ 655 
poberateľov, nárast o 32,3 %), miernejší v okrese Žarnovica (+ 328 poberateľov, nárast o 20,1 %) a najnižší 
v okrese Banská Štiavnica (+ 138 poberateľov, nárast o 12,5 %).  

Vývoj poberateľov DHN spolu s posudzovanými osobami za okres Banská Štiavnica v mesačných 
stavoch za rok 2009 v porovnaní s rokom 2008 znázorňuje nasledovný graf : 

 
Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Banskej Štiavnici evidoval k 31.12.2009 v okrese Banská 
Štiavnica celkom  1 244 poberateľov dávok v hmotnej núdzi so spoločne posudzovanými osobami, z toho 
bolo 750 samotných poberateľov. Príspevky k dávkam v hmotnej núdzi boli v decembri poskytnuté 1 951 
poberateľom, z toho najviac 1 166 poberateľom na zdravotnú starostlivosť, 433 poberateľom príspevku na 
bývanie, 213 poberateľom ochranného príspevku a 139 poberateľom aktivačného príspevku.  

V okrese B. Štiavnica bolo k 31.12.2009 evidovaných 2 748 poberateľov štátnych sociálnych dávok, z toho 
je najviac 2 236 poberateľov prídavku na dieťa a 432 poberateľov rodičovského príspevku. V mesiaci 
decembri 2009 bolo poskytnutých 366 peňažných príspevkov na kompenzáciu občanom so ZP, z toho 
najviac 167 príspevkov na diétne stravovanie, 142 príspevkov na hygienu a ošatenie a 56 príspevkov na 
prevádzku osobného motorového vozidla. 
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Za okres Banská Štiavnica boli v roku 2009 v oblasti sociálnej pomoci ÚPSVaR vynaložené finančné 
prostriedky v objeme 3 mil. 261 tis. € (98 mil. 257 tis. Sk), čo je o 332 tis. € viac ako v  roku 2008. Z objemu 
celkom bolo vynaložených na pomoc v hmotnej núdzi 965 tis. €, na podporu rodiny 1 mil. 924 tis. €, na 
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 306 tis. € a na náklady náhradnej 
starostlivosti o deti 51 tis. €. 

Rok 2009 môže ÚPSVaR v Banskej Štiavnici hodnotiť ako rok, v ktorom sa vo všetkých okresoch i regiónoch 
územnej pôsobnosti úradu prejavili dôsledky vývoja celosvetovej finančnej krízy a jej dopad na ekonomiku 
Slovenska. Dopady sa prejavili u zamestnávateľov najmä v znížení odbytu produkcie, zhoršení ekonomickej 
situácie a následne prehodnocovaním zamestnanosti. Celkom ÚPSVaR v roku 2009 bolo oznámených 12 
hromadných prepúšťaní: 6 v okrese Žiar nad Hronom, 5 v okrese Žarnovica a 1 v okrese Banská Štiavnica 
s počtom 699 ohrozených pracovných miest, z ktorých prišlo do evidencie úradu práce celkom 377 UoZ. 

 V pozitívnom smere na situáciu na trhu práce v regiónoch ÚPSVaR pôsobili hlavne sezónne práce, 
pracovná mobilita vrátane zahraničnej, významný vplyv mali tiež aktívne opatrenia na trhu práce (príspevky 
uchádzačom o zamestnanie na samopodnikanie, vzdelávanie a príprava pre trh práce, absolventská prax, 
aktivizácia ÚPSVaR pri vyhľadávaní voľných pracovných miest, aktivizácia poradenských služieb) a ponuka 
práce v rámci EURES.   

 
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica 
 
V pobočke Štátneho archívu v Banskej Štiavnici v roku 2009 pracovali 3 pracovníci zaradení do stálej štátnej 
služby, dvaja s vysokoškolským vzdelaním a jeden so stredoškolským, s absolvovaním postgraduálneho 
dvojročného štúdia odboru archívnictva. Ku koncu roku 2009 v pobočke bolo deponovaných 153 archívnych 
fondov a zbierok ako súčasť archívneho dedičstva SR, z toho vyše tretinu podľa množstva tvoria inorečové 
písomnosti (do r. 1918). Rôzne témy v pobočke študovalo 54 bádateľov, viacero aj zo zahraničia (Maďarsko, 
Írsko). Zo strany bádateľov bol najväčší záujem o písomnosti do roku 1848, zo študovaných tém rôzne 
problematiky vývoja regiónu, školstva, umenia a architektúry. V odbornej archívnej činnosti pobočka Štátneho 
archívu posúdila 15 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, jej pracovníci vykonali 2 prieskumy a 5 
kontrol správy registratúr a uloženia registratúrnych záznamov u pôvodcov, inštitúcií, zariadení štátnej a verejnej 
správy. Podľa požiadaviek občanov a inštitúcií v r. 2009 bolo vyhotovených 127 správnych informácií 
(osvedčené kópie, potvrdenia, výpisy, odpisy), ďalej sa spracovalo 15 rešerší z archívnych dokumentov. 
V oblasti výskumnej, publikačnej činnosti boli spracované 2 odborné štúdie dotýkajúce sa dejín Hornej Rovne 
a identifikácie objektov začatia prvej výučby na Baníckej akadémii, ďalej  recenzia a anotácie  v odborných 
časopisoch (Montánna história, Montanrevue, Pamiatky a múzeá, Slovenská archivistika). Pobočka Štátneho 
archívu sa podieľala na dvoch celoslovenských súpisoch archívnych dokumentov, ktoré koordinačne 
zabezpečovali Slovenská genealogicko – heraldická spoločnosť a Odbor archívov MV SR. Spracovalo sa viacero 
hesiel o archivároch pôsobiacich v pobočke Štátneho archívu a jej predchodcovi (Mestský historický archív) do 
Biografického slovníka slovenských archivárov. Z archívnych fondov a zbierok pobočky sa prezentovala vzácna 
erbová listina pre Banskú Belú z r. 1563 na medzinárodnej výstave Renesancia na Slovensku, ktorú otvorili 
v decembri 2009 v priestoroch Slovenskej galérie v Bratislave. Výstava je prístupná verejnosti do 31. marca 
2010.  
Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov a zbierok tvorí jednu z hlavných úloh štátnych archívov v SR. 
V pobočke Štátneho archívu sa v roku 2009 spracovali vo forme archívnych pomôcok pre potreby bádateľov 
štyri archívne pomôcky, v ktorých sú písomnosti od obdobia stredoveku po najnovšie obdobie. 2 archívne 
pomôcky, inventáre sa časovo dotýkajú významného medzníka národných dejín, bitky pri Moháči v auguste 
1526. Všetky spracované písomnosti v roku 2009 sa postupne umiestňujú na internetovej stránke, na ktorej 
pobočka Štátneho archívu v Banskej Štiavnici má umiestnených takmer 7 000 záznamov – regestov. Týmto 
spôsobom sa v značnej miere prispieva k uľahčeniu štúdia mnohých tém z regiónu Banskej Štiavnice, o ktoré je 
z roku na rok čoraz väčší záujem. 

 
Ministerstvo vnútra SR, Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica   
 
Na plnení úloh Štátneho ústredného banského archívu sa v roku 2009 podieľalo 16 pracovníkov. Riadiaco-
hospodárske činnosti zabezpečovali 4, ostatných 12 archivárov vykonávalo odbornú prácu v oddelení starších 
a v oddelení nových archívnych fondov, každé na čele s vedúcou oddelenia. 
Odborná archivárska činnosť spočívala vo vykonávaní predarchívnej starostlivosti u 122 pôvodcov registratúr na 
území celej Slovenskej republiky, preberaní archívnych dokumentov do nášho archívu (38,81 bežných metrov 
a 53 ks jednotlivín), vo vedení evidencie archívneho dedičstva SR, vo vykonávaní ochrany fyzického stavu 
archívnych dokumentov a ich digitalizovaní.  Ku kvalitnejšiemu a rýchlejšiemu plneniu úlohy digitalizácie nám 
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mala pomôcť aj prijatá úloha  B 29. z Uznesenia vlády č. 523/2008, o technickom a technologickom vybavení 
Štátneho ústredného banského archívu na digitálnu archiváciu a propagáciu fondov zapísaných v zozname 
UNESCO – Pamäť sveta zo zasadania vlády v Banskej Štiavnici v septembri 2008. Žiaľ, žiadne prostriedky  sme 
dodnes nedostali. 
Hlavnú pozornosť sme sústredili na sprístupňovanie archívnych fondov a umožňovanie prístupu verejnosti 
k archívnym dokumentom, uloženým v našom archíve. Ku koncu roku dosiahol stav nami opatrovaného 
archívneho materiálu – súčasti kultúrneho dedičstva SR a v podobe mám HKG aj najvýznamnejšieho 
dokumentárneho dedičstva ľudstva - 329 archívnych fondov a zbierok, resp. 6158,7 bm archívnych dokumentov.  
V roku 2009 sme zinventarizovali 23,62 bm archívnych dokumentov a 1085 máp, katalogizačné záznamy boli 
urobené k 733 archívnym dokumentom. 34 bm spisového materiálu a 3000 ks jednotlivín bolo len roztriedené 
a usporiadané. Študovať archívne dokumenty bolo u nás 86 bádateľov zo Slovenska a 11 zo zahraničia. Spolu 
vykonali 391 bádateľských návštev. S rôznymi subjektmi sme spolupracovali na identifikovaní a príprave 
podkladov k rekonštrukcii starých banských objektov,  ďalším občanom a organizáciám sme poskytli výpisy 
a potvrdenia z archívnych dokumentov, alebo kópie archívnych dokumentov. Širšej verejnosti sme umožnili 
prehliadku celého archívu a vyskúšanie si niektorých archivárskych činností počas Dňa otvorených dverí 11. 
septembra, konaného pri príležitosti Dňa európskeho kultúrneho dedičstva a banskoštiavnického Salamandra. 
Samostatné exkurzie do nášho archívu sme umožnili stredoškolákom zo Žiliny a z Banskej Štiavnice. 
S Maďarským štátnym archívom sme spolupracovali na príprave slovenskej verzie virtuálnej výstavy 
o Samuelovi Mikovínim. Viacerým starým banským mestečkám sme poskytli kópie archívnych dokumentov do 
ich vlastivedných/baníckych expozícií. Výstava „Banská Štiavnica – mesto UNESCO“, ktorú sme pripravili 
spolu s mestom Banská Štiavnica a Slovenským banským múzeom, bola reinštalovaná v Budapešti a v Šoproni. 
Spolupracovali sme aj s médiami – napr. pri príprave reportáže o Štátnom ústrednom banskom archíve a meste 
Banská Štiavnica pre reláciu Objektív na ČT 1.     
V rámci vedecko-výskumnej činnosti sme spracovali témy z dejín banskej správy, baníctva, železiarskej výroby, 
topografického mapovania, banskej vedy a techniky, kartografie, zdravotníctva, náboženstva, vodohospodárstva. 
Mali sme zastúpenie na odborných seminároch v Nemecku, Rakúsku, Taliansku a samozrejme na Slovensku. 
Jeden pracovník robil výskum výskytu archívnych dokumentov k slovenskému baníctvu v Maďarskom štátnom 
archíve v Budapešti. Väčšinou darmi sme rozširovali fond odbornej archívnej knižnice, ktorý postupne 
katalogizujeme. Pracovníci ŠÚBA sa zúčastňovali tiež odborných školení a seminárov v súvislosti so 
zavádzaním nových systémov, postupov a predpisov  do odbornej archívnej a ekonomicko – účtovnej  práce.                                                     
                                       

Priemysel 
Mesto Banská Štiavnica možno z hľadiska dosiahnutého stupňa industrializácie zaradiť k priemyselne slabo 
rozvinutým. V meste sú zastúpené prevažne malé a stredné podniky s počtom zamestnancov do 500. Nosnými 
odvetviami priemyslu na našom území sú stavebný, strojársky, textilný, drevospracujúci a nábytkársky, hutnícky 
a potravinársky, ktoré reprezentujú nižšie uvedené obchodné spoločnosti. 
Stavebníctvo 
Combin Banská Štiavnica, s. r. o., Kolpašská cesta 4, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť realizuje: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb,  vykonávanie dopravných stavieb, vykonávanie inžinierskych 
stavieb,  vykonávanie trhacích prác,  činnosť vykonávaná banským spôsobom, otváranie, príprava a dobývanie 
výhradných ložísk, okrem uhlových ložísk, zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel 
a lomov,  zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel, úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v 
súvislosti s ich dobývaním, zriaďovanie a prevádzka odvalov a odkalísk pri uvedených činnostiach, osobitné 
zásahy do zemskej kôry, dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov 
vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia 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, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
/veľkoobchod/ , sprostredkovateľská činnosť.  
Simkor, s. r. o., Trate Mládeže č. 1, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť realizuje: stavebnú činnosť 
(vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových   a občianskych stavieb, vrátane vybavenia 
sídliskových celkov, sprostredkovateľskú činnosť), obchodnú činnosť (obchodná činnosť s tovarom 
nepodliehajúcim osobitným povoleniam s cieľom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti - 
veľkoobchod obchodná činnosť s tovarom nepodliehajúcim osobitným povoleniam s cieľom predaja konečnému 
spotrebiteľovi - maloobchod ), autodopravu, predaj stavebnín (predaj stavebného materiálu    od základov až po 
strechu, inžinierska činnosť pre malých stavebníkov, odborné poradenstvo, vytýčenie stavby, technický dozor, 
prenájom lešenia, stavebných strojov, systémového debnenia). 
Stavasta, spol. s r. o. , A. T. Sytnianskeho 6, 969 01  Banská Štiavnica. Hlavným predmetom činnosti je: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie priemyselných stavieb, vykonávanie inžinierskych 
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stavieb ( vodovody a kanalizácie vrátane vodojemov a čistiarní odpadových vôd, plynovody a iné podzemné 
vedenia), vykonávanie dopravných stavieb. 

 
Strojársky priemysel  
Štiavnické strojárne, spol. s. r. o., Trate Mládeže č. 1, 969 26 Banská Štiavnica. Produkty spoločnosti ŠTST 
vyplývajú z jej predmetu činnosti, ktorá je podrobne uvedená vo výpise z Obchodného registra. Ťažisko výroby 
spoločnosti, s ohľadom na tradíciu firmy, však spočíva vo výrobe hrncových a elastomerových ložísk a 
dilatačných záverov pre mostné objekty a priemyselné stavby. Podľa kapacitných možností sa spoločnosť venuje 
aj službám strojárenského charakteru drobným remeselníkom a fyzickým osobám v regióne. 

 
Textilný priemysel  
SVETRO, spol. s. r. o., Antolská č. 16, 969 01  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou vrchného  
pleteného a háčkovaného  ošatenia detského, dámskeho, pánskeho (svetre, vesty, pulóvre). 
RANSAN, spol. s. r. o., Antolská č. 16, 969 01  Banská Štiavnica. Spoločnosť  sa zaoberá: exportom: pletených 
výrobkov, pleteného tovaru, pleteného vrchného ošatenia, pletených pánskych aj dámskych svetrov na zips, 
svetrov na gombíky, svetríkov, viest, čiapok, šálov, rukavíc, tielok,, pulóvrov. Ďalej vykonáva služby: vyšívanie 
aplikácií  na výrobky,  úprava 100% vlny – valchovanie. 
WINER, spol. s. r. o., Drevená č. 9, 969 01  Banská Štiavnica, výroba, veľkoobchod, predaj dámskych 
ponožiek, detských ponožiek, funkčných podkolienok a ponožiek vyrobených z Coolmaxu, lyžiarskych ponožiek 
a podkolienok, podkolienok, poľovníckych ponožiek a podkolienok, rybárskych ponožiek a podkolienok, 
spoločenské ponožky, športové ponožky, thermo ponožky a podkolienky, turistické ponožky a podkolienky, 
zdravotné ponožky. 

 
Drevospracujúci a nábytkársky priemysel  
Slovenské parkety, s. r. o.,  Kolpašská 1, 969 27  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá  výrobou a predajom 
drevených mozaikových parkiet (dubové, bukové, jaseňové, javorové, kantové), parketových vlysov s perom 
a drážkou, lamiel.   
Drevopíla, s. r. o., Kolpašská 1, 969 90 Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá píliarskou výrobou, výrobou 
drevených paliet a obalov.  
FABA, s. r. o., Trate mládeže 11, 969 01  Banská Štiavnica. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom 
drevených brikiet. 
Dividend Manufacturing, a. s., Tabaková č. 1, 969 01  Banská Štiavnica. Firma sa zaoberá výrobou a predajom 
kožených sedacích súprav, výrobou a predajom čalúneného nábytku, zariaďovaním interiérov, servisom sedacích 
súprav, výrobou na zákazku a pod..  

 
Potravinársky priemysel  
ANTON ANTOL, s. r. o., Ul. Antolská cesta 4, 969 01 Banská Štiavnica. Činnosť spoločnosti: pekáreň, výroba 
čerstvých pekárenských výrobkov, pečiva, chleba, rožkov.  
HONTEX – Pekáreň, Dolná 33, 969 01  Banská Štiavnica. Činnosť spoločnosti: pekáreň, výroba čerstvých 
pekárenských výrobkov, pečiva, chleba, rožkov.  
 
Hutnícky priemysel  
AKUTRADE, s. r. o., Antolská č. 55, 969 00 Banská Štiavnica. Predmet činnosti: výrobca všetkých druhov 
autobatérií do osobných a úžitkových automobilov, stavebnej, poľnohospodárskej, špeciálnej a úžitkovej 
techniky, výkupca olovených odpadov. 
FOUR TRADE, s. r. o., Antolská č. 27, 969 01 Banská Štiavnica. V súčasnosti spoločnosť vykonáva svoje 
výrobné aktivity v nasledovných oblastiach: nákup a triedenie Al odpadov, zhodnotenie Al odpadov tavením, 
výroba odliatkov z neželezných kovov.  
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.  
 
Veľkosklady, skladovacie kapacity  
Tomáš Ciglan, Michalská 8, 969 01  Banská Štiavnica. Veľkosklad piva, alkoholických a nealkoholických 
nápojov.  
BIG TRADE, s. r. o. , Kysihýbeľská 15, 969 01  Banská Štiavnica.  
 
Energetika, teplárenstvo, voda  
Výroba a rozvod energie, plynu a vody (SPP, a.s. Bratislava, odštepný závod Prievidza, prevádzka Banská 
Štiavnica, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, odštepný závod Žiar nad Hronom, 
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prevádzka Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 
Okresná kancelária údržby a obchodu Žiar nad Hronom.) 

Poľnohospodárstvo 

Riešené územie pozostáva z katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky. Súčasnú krajinnú štruktúru sme 
vyhodnotili na základe Úhrnných hodnôt druhov pozemkov, ktoré sme získali na katastrálnom odbore 
Okresného úradu v Banskej Štiavnici za katastrálne územia Banská Štiavnica a za katastrálne územie Banky. 
Celková výmera Katastrálnych území Banská Štiavnica a Banky je 4673,1 ha.  
Poľnohospodársky pôdny fond : 
Poľnohospodárska pôda zaberá  1823,9 ha,  čo predstavuje  39,0% z celkovej výmery.  
Podľa jednotlivých kultúr a účelu využitia rozdeľujeme poľnohospodársku pôdu na ornú pôdu, trvalé trávnaté 
porasty, záhrady a ovocné sady. 
Orná pôda  zaberá 290,2 ha (15,9%), záhrady 190,8 ha (10,5%) a ovocné sady 96,9 ha (5,3%). Plochou 1345,7 
ha (68,3%) sú najviac zastúpené trvalé trávne porasty.  
Lesný pôdny fond : 
Lesnatosť krajiny je vysoká. Lesné pozemky zaberajú 2192,3 ha, čo predstavuje 47,0% z celkovej výmery a 
prevyšuje poľnohospodárske využitie o 8,0%.  
Do celkovej výmery katastrálnych území zaraďujeme aj  vodné plochy, ktoré  zaberajú celkove 37,2 ha (0,8% z 
celkovej výmery), zastavané plochy 161,3 ha (3,4%) a ostatné plochy 184,6 ha (3,9%). 
Poľnohospodárska pôda má v katastri Banská Štiavnica zhruba polovičné zastúpenie (50,8%)    
V katastrálnom území Banky tvorí orná pôda 18,2 % a trvalé trávne porasty 10,1% z celkovej výmery 
poľnohospodárskej pôdy.  
Ovocné sady majú  vzhľadom na podnebné podmienky mizivé zastúpenie (4,8% )  
V miestnej časti  Štefultov, na parcelných číslach 7038, 7039 a 7040 je zriadená záhradkárska osada. 
Viac ako polovicu (55,2%) celkovej výmery ornej pôdy v katastrálnom území obhospodaruje firma  
AGROCOM, s. r. o., Hlavnými plodinami, ktoré táto firma pestuje na rozlohe 158 ha,  sú krmoviny a obilniny. 
AGROCOM, s. r. o., so sídlom v Banskej Štiavnici,  vznikol v r. 1991 z bývalého ŠM Banská Štiavnica a 
hospodári na poľnohospodárskej pôde o výmere 952 ha, z čoho je 158 ha ornej pôdy a 794 ha trvalých trávnych 
porastov, čo predstavuje  71,0% z celkovej výmery TTP v k. ú.  Banská Štiavnica. 60%  TTP tvoria  jednokosné 
lúky a zvyšok  pasienky.  
Okrem pestovania krmovín a obilnín ( rastlinná výroba) sa firma AGROCOM, s.r.o., zaoberá aj živočíšnou 
výrobou so zameraním na chov hovädzieho dobytka.  
Na poľnohospodárskej pôde hospodária aj malí a strední podnikatelia (farmári) a samostatne hospodáriaci 
roľníci (SHR), ktorí užívajú celkovo 250 ha pôdy.  
V roku 2009 vykonávalo podnikateľskú činnosť 24 SHR, z ktorých najviac poľnohospodárskej pôdy v  k.ú. 
Banská Štiavnica obhospodaruje Rodinná farma  Nikolaj  (199,75 ha) . Podnikateľskú činnosť ukončilo 9 SHR 
a 1 SHR svoje podnikanie prerušil. 
V katastrálnom území Banky hospodári  na 23,53 ha  Bartko Pavel.  
Živočíšnou výrobou - chovom hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných sa  zaoberá 12,  rastlinnou výrobou 
a pestovaním ovocia 10 a lesnou výrobou 2 SHR. 
 
Lesné hospodárstvo  
V Banskej Štiavnici a miestnej časti Banky sú vyhlásené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva 2 lesné 
užívateľské celky (LUC) : 
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Banská Hodruša 
LUC Mestské lesy Banská Štiavnica - Vyhne 
Rozhodujúcim užívateľom lesov v regióne sú Mestské lesy, s.r.o., Banská Štiavnica. Ich činnosť je podrobne 
rozpísaná v príslušnej časti.  Ďalšími užívateľmi lesov v záujmovom území je Stredisko praktického vyučovania 
Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici – Školské lesy Kysihýbel a Lesy SR, š. p., ktoré spravujú 
lesy neznámych vlastníkov.   
 
Obchod, služby, cestovný ruch  
 
Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor živnostenského podnikania:  
V Banskej Štiavnici pôsobilo v roku 2009 detašované pracovisko odboru živnostenského podnikania  
Obvodného úradu v Žiari nad Hronom, kde  pracuje len 1 zamestnanec. 
Kontakt: Obvodný úrad Žiar nad Hronom, Odbor živnostenského podnikania, Ing. Dušana Liptáková 
Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica, tel/fax : 045 / 6920140 
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Úradné hodiny sú stanovené nasledovne: 
Pondelok  / len v Žiari nad Hronom/,  nakoľko v jednej kancelárii sa nachádza odbor živnostenského podnikania 
aj odbor všeobecnej vnútornej  správy / kde  Ing. František Belohorec tu prerokúva priestupky. 
Utorok: 7:00 – 15:00 hod.  
Streda:  7:00 – 15:00 hod. 
Štvrtok: 7:00 – 15:00 hod. 
Piatok : 7:00 – 14:00 hod. 
Hlavné činnosti odboru: vydávanie živnostenských oprávnení / živnostenské listy a koncesné listiny/  FO aj PO, 
zmeny v ohláseniach aj v KL, ukončenie podnikania u ohlasovacích živností, zrušenie oprávnení 
u koncesovaných živností, výpisy zo živnostenského registra, vydanie potvrdenia o tom , že v živnostenskom 
registri nie je zápis, vydávanie náhradných živnostenských oprávnení, vydávanie rozhodnutí o pozastavení 
živnostenského oprávnenia a rozhodnutí o zmene obdobia pozastavenia, vydávanie povolenia na vykonávanie 
funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni, poskytuje službu JKM- Jednotného 
kontaktného miesta pre oznamovanie skutočností daňovému úradu ako aj príslušnej zdravotnej poisťovni.  
V roku 2009 začalo svoju podnikateľskú činnosť 435 podnikateľských subjektov / FO aj PO/. V roku 2009 
ukončilo svoju podnikateľskú činnosť 276 podnikateľských subjektov.  
Podnikateľská činnosť, trhoviská, ambulantný predaj:  
V zmysle § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
mesto okrem iného „určuje všeobecne záväzným nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb“. Z toho vyplýva, že zákon oprávňuje mesto len na všeobecnú právnu úpravu pravidiel prevádzkového 
času pre podnikateľské subjekty. Určovanie prevádzkového času nemôže mať v žiadnom prípade charakter 
individuálnej rozhodovacej činnosti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov, v ktorom by mesto určovalo individuálnym podnikateľským subjektom časový rozsah výkonu 
podnikateľskej činnosti. Individuálna rozhodovacia právomoc mesta pri  určovaní prevádzkového času nemá 
oporu v žiadnom zákone. Mesto môže vykonať úpravu predajného, resp. prevádzkového času len prijatím 
všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom budú upravené práva a povinnosti pre prípadne druhovo 
vymedzené, avšak konkrétne neurčené podnikateľské subjekty. V roku 2009 pripravilo oddelenie kultúry, 
cestovného ruchu a športu návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb, ktoré však nebolo v Mestskom zastupiteľstve schválené. Máme však stále 
potrebu veci riešiť a prispôsobiť ich súčasne platnej legislatíve, z toho dôvodu plánujeme pripraviť také 
všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktoré bude 
vyhovovať tak podnikateľom v meste, ako aj občanom.  
Mestský úrad, oddelenie kultúry cestovného ruchu a športu vydalo v roku 2009 50 záväzných stanovísk 
k žiadostiam na vykonávanie podnikateľskej činnosti,  súhlas k umiestneniu prevádzky a schválenie predajného 
a prevádzkového času v meste Banská Štiavnica. Prevádzkovatelia 18 obchodných zariadení ohlásili ukončenie 
činnosti prevádzky na území mesta, v 22 prípadoch došlo k ohláseniu zmeny, a to buď prevádzkovej doby, 
zmeny sídla, alebo zmeny prevádzkovateľa. Z hľadiska rozvoja služieb v oblasti cestovného ruchu, obchodu 
a služieb. 
V porovnaní s rokom 2008 môžeme konštatovať, že v roku 2009 bolo na území mesta otvorených viac 
prevádzok. V Banskej Štiavnici sa v spolupráci s oddelením KCRaŠ  organizovalo v priebehu roka 2009 aj 
nakrúcanie niekoľkých reklamných šotov a krátkych filmových dokumentov. Počas roku 2009 navštívili Banskú 
Štiavnicu dva cirkusy, a to: cirkus Romanza a cirkus Carini Arnošt Aleš.  
 
Oddelenie kultúry cestovného ruchu a športu má vo svojej kompetencii aj správu trhoviska na  
Ul. Križovatka, organizovanie predaja na trhovisku, ako aj príležitostných trhov  na území mesta. Oddelenie 
KCRaŠ zabezpečovalo v roku 2009 vydávanie povolení na predaj na trhovisku, ako aj na príležitostných trhoch 
(Salamandrové trhy, remeselné trhy – Nezabudnuté remeslá 2009 a pod.), ako aj povolenia na predaj v prípade 
ambulantného predaja. 
V priebehu roka bola primátorom mesta vyhlásená súťaž o „najkrajšiu prevádzku/inštitúciu“ roka 2009, ktorá 
bola následne vyhodnotená a jednotlivé výsledky a ocenenia boli odovzdané na novoročnom stretnutí primátora 
mesta so zástupcami inštitúcií a podnikateľmi v meste. V tejto súťaži boli ocenení: Penzión Kachelman, 
obchodík Trotuart a kaviareň Divná pani.   
 
Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch:  
V roku 2009 sa Mesto Banská Štiavnica zúčastnilo a prezentovalo na týchto veľtrhoch: ITF SLOVAKIATOUR, 
REGIONTOUR Brno, Utazás Budapešť, LATO Varšava. Samostatne sa Mesto Banská Štiavnica prezentovalo 
na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR a REGIONTOUR Brno. Na ostatným výstavách sa prezentovalo 
v spoločnom stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.  
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V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch sme sa zúčastnili letnej kampane s FUN Rádiom, ktorej 
účelom bolo podporiť domáci cestovný ruch, zatraktívniť Slovensko a jeho jednotlivé kraje. Kampaň prebiehala 
cca 7 týždňov, vždy vo štvrtok ako ranná téma.  
V júni 2009 sme sa v Bratislave zúčastnili stretnutia, ktoré organizovala  Slovenská agentúra pre cestovný ruch. 
Išlo o stretnutie zahraničných zástupcov SACR. Cieľom stretnutia bolo poskytnutie aktuálnych informácii 
o stave cestovného ruchu na cieľových trhoch cestovného ruchu s ohľadom na medzinárodné trendy a súčasný 
vývoj hospodárskej krízy v jednotlivých krajinách.  
V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch  sa v Banskej Štiavnici uskutočnila cesta  určená pre 
maďarských novinárov a touroperátorov, pre ktorých bol pripravený bohatý program. 
Takisto v spolupráci  so SACR sa uskutočnil futbalový zápas maďarských novinárov, poľských hercov, 
a banskoštiavnických futbalistov.  
Medzi dôležité aktivity patrila aj prezentácia Banskej Štiavnice v Prahe, kde sa mesto prezentovalo na tlačovej 
konferencii, počas programu na námestí, ako aj výstavou v Slovenskom inštitúte. 
 
Spolupráca so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.  
V roku 2009 sme po prvýkrát podpísali dohodu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., o vzájomnej 
spolupráci a vzájomnej propagácii. Na základe tejto dohody sa Banská Štiavnica propagovala v zákazníckych 
centrách a informačných kanceláriách Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., v rámci celého Slovenska. 
Zároveň sme využili priestor na propagáciu v časopise ZSSK Expres. V rámci tejto spolupráce sa nám podarilo 
počas Salamandrových dní vybaviť parný vlak na prepravu návštevníkov tohto podujatia zo Zvolena do Banskej 
Štiavnice a späť.  
 
Tretí sektor  
 
Občianske združenia:  
V roku 2009 aktívne pôsobili  na území mesta dve občianske združenia s cieľom zlepšiť podmienky pre rozvoj 
cestovného ruchu, sú to:  
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 presadzovať ich názory na cestovný ruch; viesť svojich členov k etickému 
podnikaniu v cestovnom ruchu. Predseda združenia: Filip Ondriš 
 
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, kultúrnych, športových a iných záujmových 
podujatí, podpora rozvoja rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero, zlepšovanie materiálno - technických 
podmienok rekreačnej oblasti Počúvadlianskeho jazera. Predseda združenia: Ľudmila Blašková 
 
Geopark  
Po zasadnutí vlády a rozhovoroch o ďalšom osude Geoparkov na Slovensku bolo rozhodnuté, že ďalšiu prácu 
a fungovanie Geoparku Banská Stiavnica preberie miestna organizácia a SAZP bude pôsobiť už len ako poradný 
orgán. V roku 2008 Združenie Región Sitno prebralo iniciatívu pokračovať na projekte Geopark. 
V roku 2009 sa členovia (Mesto Banská Štiavnica, SBM, Obce regiónu, ) dohodli o : 

• územi Geoparku, s ktorým sa bude pracovať (nakoľko pôvodný výskum bol robený na oveľa väčšom 
území), bol rozdelený do troch podúzemí, ktoré sa postupne budú pridávať) 

•  zmene názvu na Štiavnicky Geopark (čo obsiahne celý región -  Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy) 
•  menších úpravách loga (ukážka Holubníkového kremeňa a tvar obdĺžnika) 
•  úpravách v rámci web stránky Geoparku (celú doménu preberie združenie) 

Všetci členovia sa dohodli, že projektom Geopark sa bude naďalej zaoberať Združenie Región Sitno (predseda- 
starostka obce Prenčov, p. Ciglanová) s pomocou SAZP  a pripravovať celý projekt na zápis do Siete európskych 
geoparkov. Bol zriadený pracovný tím, ktorého členovia zastupujú všetkých členov združenia a SAZP. 
 
Okrem uvedených občianskych združení pôsobia na území mesta aj veľa ďalších (napr. SALAMANDRA, 
Jantárová cesta, Informačné centrum mladých Banská Štiavnica a pod.) OZ bližšie na registri Občianskych 
združení.  
 
Nadácie:  
Nadácia Baden Powela, A. Pécha 2, 969 01 Banská Štiavnica 
Základný cieľ nadácie: podpora rozvoja skautingu na Slovensku predovšetkým v oblastiach, budovania stáleho 
skautského tábora v Banskej Hodruši a ďalších táborísk na Slovensku, zriaďovania, rekonštrukcie a 
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prevádzkovania skautských domov na Slovensku, organizovania osvetovej, informačnej, športovej a kultúrnej 
činnosti skautingu na Slovensku s dôrazom na ekologickú výchovu a primárnu protidrogovú prevenciu, tlače a 
vydávania výchovných materiálov, pobytov jednotlivcov i oddielov doma i v zahraničí, organizovania a 
prevádzky táborov, kurzov a seminárov národnej a medzinárodnej úrovne, organizovaných na Slovensku, 
zabezpečovania skautskej výstroje, tlače a ďalších skautských materiálov. 
 
Nadácia Ekológia, Kolpašská 9B, 969 01 Banská Štiavnica 
Základný cieľ nadácie:  

Podpora ochrany a tvorby životného prostredia spočívajúca v nasledujúcich aktivitách: 
a) podpora rozvoja vedecko-pedagogického procesu v oblasti ekológie a environmentalistiky 
b) zabezpečenie materiálnych predpokladov rozvoja 
c) nákup odbornej literatúry pre vedecko-pedagogický proces 
d) podpora účasti na vedeckých podujatiach súvisiacich s ekológiou a environmentalistikou doma i v zahraničí. 

  
 

Sieťové odvetvia  
Vodovod a kanalizácia    
Mesto Banská Štiavnica nevydávalo. 
 
Energetika  
Mesto Banská Štiavnica nevydávalo. 
 
Stavebníctvo 
Územný plán   
V roku 2009 pokračovali práce na Územnom pláne zóny Počúvadlianske jazero: 

• Koncept         12 739, 00 €/ 383 775, - Sk      t. j. /50% z celkovej sumy spracovania Konceptu 
Územný plán spracúva spol. ARCH.EKO ateliér architektúry urbanizmu a životného prostredia s. r. o., Banská 
Bystrica. 

• Zmeny a doplnky č.2 ÚPN mesta Banská Štiavnica  , spracovateľom ateliér AGS Ing. Arch. Gabriel 
Szalay, Prievidza 

• Urbanistická štúdia sídliska Drieňová , ktorej spracovateľom bol Ing. Arch. Igor Pohanič, Bratislava   
23 235, 70 € / 700 000,-Sk 

 
Cestné stavby 
V roku 2009 sa na území mesta zrealizovali na miestnych komunikáciách nasledovné investičné práce: 
 
MsÚ Banská Štiavnica, odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP na podklade materiálu  s názvom „Návrh doplnenia 
a zlepšenia dopravného značenia a doplnenia parkovacích miest v meste Banská Štiavnica“ - II. etapa za roku 
2009 zabezpečil  
- označovanie parkovacích miest na Ulici Mládežnícka, Dolná, Robotnícka, Nám. sv. Trojice, Radničnom 

námestí, Ul. Pécha, Dolná ružová 
- osadenie zvislého dopravného značenia potrebného v rámci  doplnenia parkovacích miest a ďalších 

dopravných obmedzení   
Systém nového parkovania bol spustený od 1. 5. 2009 s finančným nákladom za rok 2009 vo výške 11.742,40 € 
 
Stavebníctvo 
V investorstve mesta Banská Štiavnica boli v roku 2009 realizované tieto stavby:  
Rekonštrukcia mestských kúpeľov – výmena oceľových okien za plastové, odstránenie sklobetónových okien 
a ich zamurovanie, dodávka a montáž vstupných hliníkových dverí, zatepľovanie obvodového plášťa objektu, 
realizácia klampiarskych konštrukcií, odstránenie balkóna 
Akcia nie je ukončená. 
Finančný náklad s DPH:  381 729,20 €    
- práce naviac /boli zrealizované 12/2009/ 

- požiadavky RÚVZ - protišmyková dlažba v sprchách a brodiskách, nový drevený obklad stropu a stien    
  v saune, ohrev TÚV v záchodoch (prietokové ohrievače), vymaľovanie interiéru prízemia a poschodia. 

       - Opravy vynútené havarijným stavom – výmena uzatváracích ventilov, oprava cirkulačných čerpadiel   
          bazénovej vody, výmena skorodovaných častí potrubí, oprava poškodených častí bazéna sklolaminátom +   
          tmelenie, brúsenie, náter   
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       - Kompletná výmena strešného plášťa bazénovej časti vrátene tepelnej izolácie. 
Finančný náklad práce naviac s DPH :  129 597,24 € 
Preinvestované v roku 2009 s DPH:  315 340,00 €.   
  
Rekonštrukcia Základnej školy J. Horáka v Banskej Štiavnici 
finančné prostriedky na rekonštrukciu získalo mesto zo štrukturálnych fondov – ROP Infraštruktúra vzdelávania   
akcia nie je ukončená 
Celkový finančný náklad na stavbu spolu s prácam naviac s DPH:  1 377 251, 63 €     
Preinvestované v roku 2009 s DPH: 717 187, 13 € 
 
Technická infraštruktúra        

Zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s odpadovými vodami  
• Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Staromestská – vybudovanie splaškovej 

kanalizácie v úseku dreveného schodiska a výmena dreveného schodiska 
      Akcia bola ukončená 10/2009  (v roku 2010 je ešte potrebné odstrániť nedostatky a nedorobky). 
      Celkový finančný náklad s DPH :  61 377,00 €    
 
Dažďové kanalizácie  
 Pripravená je projektová dokumentácia a stavebné povolenie na realizáciu stavieb: 
- Kanalizácia staré mesto: Námestie sv. Trojice a Ul. Lichardova, Vodárenská, Malá Okružná a Úvozná, 

Botanická a Staromestská, Akademická 
Celkový finančný náklad s DPH:  750 740,00 €    

- Kanalizácia: Ul. Katova a Spojná 
Celkový finančný náklad s DPH:  220 480,00 €    

 

Úpravy verejných priestranstiev 
• Úpravy verejných priestranstiev - Kammerhofská ulica – I. etapa - prekládky vodovodu, 

slaboprúdových rozvodov, NN a VN rozvodov, pripokládka chráničky oznamovacích rozvodov, odstránenie 
pôvodných povrchov a vybudovanie nových povrchov.   

      Akcia bola ukončená v 09/2009.  
      Celkový finančný náklad na I. etapu prác s DPH :  697 072 €  
• Oprava dlažby pred Centrálkou 
      Akcia bola ukončená 08/2009. 
      Celkový finančný náklad s DPH :  4 794,45 € 
• Pripravená je projektová dokumentácia na komplexnú opravu Ul. Mládežnícka  

Celkový finančný náklad s DPH :  1 578 634,13  € 
 
Ochrana pamiatok    
Mesto Banská Štiavnica spolu s Ministerstvom kultúry SR,  Nadáciou SPP a spol. SPP a.s., Bratislava sa 
podieľalo na príprave projektov ako aj na samotnej obnove NKP v nasledovnom rozsahu:  
• Oprava radnice  – pokračovania prác z roku 2007, 2008 na obnove objektu – umelecko – remeselná  

oprava fasády a sokla, výskumy.    
      akcia bola k termínu 08/2009 ukončená 
      Celkový finančný náklad s DPH:  147 643,48 €    

 
• Dom meštiansky – nárožný – Szitnyaiovský - ÚZPF č. 2551/0 – Banská Štiavnica, Nám. sv. Trojice 4 – 

II. etapa – obnova fasády. /objekt ZUŠ/ 
      akcia bola ukončená 09/2009 
      Celkový finančný náklad s DPH:  62 201,19 €    
 
• Námestie sv. Trojice č. 1 /Zsemberovský dom/ Banská Štiavnica – stavebné úpravy NKP - sanácia 

vlhkosti muriva a omietkových vrstiev, oprava fasády, oprava vonkajších spevnených plôch,  oprava 
a výmena klampiarskych konštrukcií, oprava vodorovných a zvislých nenosných konštrukcií,  oprava 
a výmena vnútorných rozvodov infraštruktúry, reštaurátorská realizácia.     

       akcia bola ukončená 11/2009 
      Celkový finančný náklad na stavebné práce s DPH:  34 440,00 €    
 
• Obnova objektu A. Kmeťa 5, Banská Štiavnica – odstránenie drevární, sanácia vlhkosti objektu, oprava 

fasády, oprava okien v dvorovej časti 
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       akcia bola ukončená 12/2009 
       Celkový finančný náklad na stavebné úpravy s DPH:    107 811,62 €  
 
• Radničné námestie č. 5, Banská Štiavnica – stavebné úpravy NKP /objekt Notár/ - oprava klampiarskej 

výbavy, oprava fasády, oprava okien, oprava vodorovných a zvislých konštrukcií. 
       akcia bola ukončená 10/2009 
       Celkový finančný náklad s DPH:  10 621 €    
 
• Obnova objektu 202/II Rubigal s prebudovaním podkrovia – I. etapa - oprava vodorovných a zvislých 

konštrukcií, oprava omietok a obkladov v interiéri, statické zabezpečenie objektu, sanácia vlhkosti, oprava 
vnútorných a vonkajších rozvodov infraštruktúry, oprava krovu, oprava klampiarskych konštrukcií, výmena 
okien, nátery a maľby.  

 akcia nie je ukončená 
       Celkový finančný náklad na stavebné práce  – I. etapa s DPH:  327 866,76 €. 
 Preinvestované v roku 2009 s DPH : 129 504,34 € 

 
• Komplexná obnova objektu Akademická č. 1, Banská Štiavnica – sanácia vlhkosti muriva, oprava 

strechy uličného traktu – výmena strešnej krytiny, oprava fasády, oprava okien   
       akcia bola ukončená 09/2009 

Celkový finančný náklad na stavebné práce a výskumy s DPH:   80 451,14 €    
 
Mesto Banská Štiavnica ako stavebný úrad na území mesta v roku 2009 vydalo   
- 76 stavebných povolení 
- 22 povolení na zmenu v užívaní stavieb 
- 47 kolaudačných rozhodnutí 
- 11 nariadení na vykonanie zabezpečovacích prác 
- 10 povolení na odstránenie stavby 
- 5 dodatočných povolení stavieb 
- 16 územných rozhodnutí 
- 129 ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav 
- 2  povolenia reklamných, informačných a propagačných zariadení  
- 7 priestupkov a deliktov /uložené pokuty vo výške 5.752,50 €  /173.300,- Sk 
 
Stavebný úrad evidoval v roku 2009 spolu 406 podaní.  
Stavebný úrad Mesta Banská Štiavnica s cieľom zabezpečenia ochrany pamiatok a stavieb na území PR alebo 
v jej ochrannom pásme v roku 2009 vydal na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu 5     nariadení na 
vykonanie nevyhnutných stavebných úprav alebo nevyhnutných zabezpečovacích prác 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: 
ochrana prírody a krajiny                    46 
štátna vodná správa       12 
ochrana ovzdušia       8+27 
odpadové hospodárstvo                     3 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie                5 

 
 
Sociálna oblasť 
Sociálna starostlivosť v meste Banská Štiavnica je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonmi o sociálnej 
pomoci. Sociálnu pomoc v meste v r. 2009 
 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 
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Mestský úrad v Banskej Štiavnici 
Mestský úrad v Banskej Štiavnici v rámci sociálnej starostlivosti v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje vecnú a 
finančnú pomoc: 

- Klubom dôchodcov v Meste Banská Štiavnica 
- Občanom mesta, ktorí sa dostali v dôsledku mimoriadnych životných situácií do hmotnej núdze, a to 

formou jednorazovej dávky sociálnej pomoci, jednorazových dávok pre deti a sociálnych pôžičiek 
- Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, poskytovaná prostredníctvom dotácií z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny (štipendiá, stravné a školské potreby) 
- Opatrovateľskú službu  
- Dávky v hmotnej núdzi vyplácané prostredníctvom osobitného príjemcu dávok a prídavkov na deti, 

zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku, ktoré v r. 2009 činili 84 585 €. 
 
Pre Kluby dôchodcov bol v r. 2009 poskytnutý finančný príspevok pre: 
Klub dôchodcov Štefultov    2 828 € 
Klub dôchodcov Banská Štiavnica   4 967 € 
Spolu:      7 795 € 
          Transfer pre Kluby dôchodcov je používaný na prevádzku klubu dôchodcov (el. energia, voda, telefón, 
poštovné, odvoz PDO), organizovanie a vedenie spoločenského života členov klubu dôchodcov (posedenia) 
a poznávacie zájazdy.   
     
Celkovo bolo občanom mesta v r. 2009 poskytnutých 60 výpomocí a 2 sociálne pôžičky.  
Čerpanie finančných prostriedkov bolo v celkovej výške 1 949 €, z toho: 
- jednorazové dávky pre dieťa (školské potreby, 
  cestovné, zabezpečenie základných životných potrieb dieťaťa                  255 € 
  ošatenie, zabezpečenie výživy)  
- jednorazové dávky sociálnej pomoci pre dospelých                1 163 € 
  (zakúpenie dreva na zimné vykurovacie obdobie, 
  zabezpečenie lekárskej starostlivosti – lieky,   
  zabezpečenie základných životných potrieb 
- pochovávanie na trovy obce                                                  531 € 
 
Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti                   2 970 € 
Zariadenia sociálnych služieb                                 1 450 € 
(príspevky pre občianske združenia: Únia nevidiacich a Materské centrum Čistinka, Margarétka a Červený kríž, 
Rómsky klub) 
Prostredníctvom dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá sociálna pomoc občanom 
v hmotnej núdzi vo výške 17 251,78 € 
Z toho:       - stravné                                        13 534,45 € 
                  - školské potreby                                                       3 717,33 €   
 
       V r. 2009 bola poskytovaná opatrovateľská služba celkom 41opatrovaným občanom, s celkovými 
výdavkami na opatrovateľskú službu vo výške 81 529 €. 
 
Činnosť Zariadenia sociálnych služieb - Domova Márie 
Súčasná kapacita zariadenia Domova MÁRIE v B. Štiavnici je 146 miest. Tvoria ju tri zariadenia: 
 
Domov MÁRIE - Strieborná 15, umiestnený v historickom centre mesta s kapacitou 28 lôžok, tzv. oddelenie 
pre imobilných občanov. 
 
Domov MÁRIE – Špitálska 3 – Povrazník – umiestnený v dolnej časti mesta neďaleko obce Svätý Anton 
s lôžkovou kapacitou  54 lôžok. 
 
Domov MÁRIE – L. Svobodu 38 – na sídlisku Drieňová s celkovou kapacitou  64 lôžok. 
 
Klienti ZSS Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici a ich vzťah k tomuto zariadeniu závisí predovšetkým od ich 
schopnosti adaptovať sa na podmienky zariadenia. Klienti Domova MÁRIE sú v prevažnej miere spokojní 
s komplexnou starostlivosťou v zariadení. Prispôsobenie sa komunite a kolektívu je problematické najmä 
u obyvateľov, ktorí žili dlho osamelo, z dôvodu neschopnosti samostatnej existencie boli prijatí do zariadenia. 
Ich psychický a zdravotný stav už býva zložitý a ťažký. Toto sťažuje prácu zdravotnému personálu a svojou 
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neprispôsobivosťou následne i spolužitie s ostatnými klientmi. Hlavne na oddelení so zvýšeným psychiatrickým 
dohľadom, kde je dobrá spolupráca s lekárom psychiatrom  
Počas roka 2009 prebiehala aktivizácia obyvateľov ZSS Domova MÁRIE v Banskej Štiavnici. Denné aktivity 
zahŕňali ergoterapiu, arteterapiu, tréningy pamäti a kultúrne akcie, podľa reálneho záujmu a schopností 
obyvateľov. 
V roku 2009 prebiehala aktivizácia vo všetkých troch zariadeniach ZSS Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici. 
Aktivity, pri ktorých boli klienti nielen pasívnymi prijímateľmi, ale i sami prichádzali s aktivitami, ktorých sa 
zúčastňovali. V rámci pracovných terapií prevažovala práca s pedigom – pletenie košíkov, maľba na sklo, 
výroba bábik zo šúpolia a iné. Všetky uvedené aktivity majú v jednotlivých týždňoch svoju periodicitu a sú 
súčasťou poskytovaných služieb. Ako podpora mentálnych a pohybových schopností klientov slúžia tréningy 
pamäti a pohybové aktivity.   

Záujmové aktivity organizované pre klientov zariadenia, sú to: 
a/ kultúrne programy, s ktorými pri príležitosti sviatkov prichádzajú žiaci materských, základných 

a stredných škôl, vystúpenia jednotlivcov, umeleckých zoskupení, fašiangové veselice, ktorých sa aktívne 
zúčastňujú v rámci svojich možností a schopností aj samotní obyvatelia. 

b/  športové a pracovné aktivity v rámci ergoterapie – výroba ozdôb z modulitu, sezónne zdobenie 
vajíčok, výroba vianočných ozdôb, vytrážová technika – maľba na sklo, pletenie košíkov z pedigu, výroba bábik 
zo šúpolia.  

Športové aktivity sú zahrnuté v rehabilitačných cvičeniach (raňajšie desaťminútovky, dychové cvičenia, 
masáže, chodenie na chodítkach). 

c/  individuálne aktivity podľa individuálneho záujmu klienta – ručné práce, čítanie, muzikoterapia, 
tréningy pamäti, rozprávanie sa individuálne alebo v skupinách. 

d/  účasť na spoločenskom živote a iné aktivity ako sú občasné výlety do blízkeho okolia, návštevy 
múzeí, výstav, kultúrnych podujatí, sledovanie televíznych programov, katolícke a evanjelické pobožnosti. 

Ďalšou sociálnou prácou v ZSS je spolupráca s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi v predadaptačnej 
fáze – rozprávanie sa o zariadení, jeho režime, príprava klienta pred prijatím. Po nástupe do zariadenia je to 
spolupráca vo fáze adaptácie (prvé tri mesiace častejší kontakt s klientom, pomoc pri adaptácii na nové životné 
podmienky, pomoc pri kontaktovaní sa s ostatnými klientmi v zariadení. Na základe toho sa volí ďalší prístup 
k jeho individuálnym potrebám. Sociálny pracovník sprostredkúva kontakt klienta nielen s jeho rodinou, ale 
i vonkajším prostredím (napr. čítanie z regionálnej tlače, diskusie na aktuálnu tému).  
 Dôležitá je i aktivácia obyvateľov mimo zariadenia. Tieto formy aktivácie obyvateľov nie sú zatiaľ 
dostatočne rozvinuté, hlavne z dôvodov imobility a zdravotného stavu obyvateľov. Cieľom všetkých 
zamestnancov, sociálnych pracovníkov i zdravotného personálu je motivovať a stimulovať obyvateľov 
s prihliadnutím na ich možnosti a schopnosti tak, aby oni sami vyvíjali aktivitu, ktorá by ich uspokojovala.  
    
Štatistické údaje za rok 2009 Domov MÁRIE Banská Štiavnica               

  
Zariadenie    Povrazník Strieborná Drieňová Spolu 
 
Kapacita    54  28  64  146 
Stav obyvateľov k 1. 1. 2009  50  28  62  140 
Prijatí obyvatelia v r. 2009  15  10  21    46 
Odišli/premiest.                4/2 premiest.   4              4/4 premiest.   12 
Zomreli     21  11    4     36 
 
Stav obyvateľov k 31.12.2009  45  26   67   138 
z toho muži    17    6   25     48 
           ženy    28  20   42     90 
Kapacita: 46  27   73   146 
Rozdiel oproti kapacite   -1  -1  - 6      -8 

    
ZSS Domov MÁRIE – Špitálska 3 
Zariadenie pre seniorov – počet umiestnených obyvateľov 65 
Domov sociálnych služieb – počet umiestnených obyvateľov 64 
Špecializované zariadenie – počet umiestnených obyvateľov 3 
Zariadenie podporného bývania – počet obyvateľov 6 
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Slovenský Červený kríž, Územný spolok Banská Štiavnica 
Opatrovateľská služba: 
Rozvoz stravy pre starých a imobilných občanov nášho mesta a okolia.  V roku 2009 sa rozviezlo 6 749 obedov  
klientom, čo priemerne činilo  denne rozvoz 27 obedov v Banskej Štiavnici a priľahlých obciach.  Obedy boli 
zabezpečované z  kuchyne pri Súkromnej hotelovej akadémii v Banskej Štiavnici, ktorá v lete 2009 ukončila túto 
činnosť, a preto sme hľadali náhradné zariadenie, ktoré by vedelo za cenu pre dôchodcov uvariť dobrý obed. 
Dohodli sme sa s Vinárňou pod  galériou, ktorá varí chutnú stravu, čo sa odrazilo v spokojnosti našich klientov.  
Rozvoz obedov v roku 2009   vykonával UoZ na aktivačné činnosti / dobrovoľnícke činnosti /, čo je zatiaľ 
dočasné riešenie.   
Finančné zdroje na  uvedenú činnosť boli získané z poplatkov od klientov, z vlastných zdrojov z inej činnosti a  
od ÚPSVR v Banská Štiavnica. SČK sa zapojilo do Národného projektu č. V. Aktivačná činnosť podľa § 52 
zákona NR SR  č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, (aj to len do konca októbra), pretože v ostatnom čase už 
ani z ÚPSVaR nemájú nárok na  finančný príspevok na aktivačné činnosti. 
 
Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých 
Zariadenie s denným pobytom navštevovalo v sledovanom roku v priemere 9,73 klientov s mentálnym 
a čiastočným telesným postihom vo veku od 5 rokov do 34 rokov. 
Zariadenie je umiestnené v priestoroch budovy SČK, ktorá patrí Obvodnému  úradu v Žiari nad Hronom, je vo 
výpožičke podľa zmluvy č.9/2006/OF na dobu od 1.1.2005 do 31.12.2010. 
Zariadenie je v prevádzke denne od 6.00 hod. do 15.30 hod. a riadi sa podľa nasledovného poriadku:  
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 do10.30 hod. – vyučovanie / školopovinní klienti sa vyučujú v triede so špeciálnym pedagógom a ostatní 
v pracovnej miestnosti s opatrovateľkami./ Školopovinní klienti sú vzdelávaní podľa individuálnych plánov, 
vypracovaných Špeciálnou školou v Banskej Štiavnici. Ostatní klienti pracujú podľa denných plánov, kde sú 
obsiahnuté nasledovné činnosti:  
vzdelávacia – Matematika, slovenský jazyk, čptanie, Prírodopis, práca s počítačom, hudobná výchova, telesná 
výchova. 
samoobslužná – pracovné / motorika rúk  - modelovanie, maľovanie, strihanie, trhanie, lepenie, navliekanie , 
štrikovanie, varenie a príprava jednoduchých jedál, základné hygienické návyky./ 
Počas dňa je zabezpečená strava – obedy / donášajú sa zo susednej materskej školy/ a pitný režim. 
V priebehu letných mesiacov  sa s klientmi navštevovali rôzne kultúrne pamiatky, kúpaliská, ZOO. Na ranči vo 
Svätom Antone absolvovali  jazdy na koňoch.   
O klientov v DSS sa starali: sociálny pracovník a opatrovateľky. Ekonomickú činnosť vykonávala ekonomická 
pracovníčka a riadiacu riaditeľka Územného spolku. Funkciu vodiča  - údržbára sme vykrývali ÚoZ z Úradu 
práce.  
Klienti sa v zariadení cítia dobre, radi ho navštevujú a a vytvárajú sa medzi nimi kamarátske vzťahy.  Získavanie 
nových klientov nám v posledných rokoch komplikuje integrácia postihnutých  medzi zdravých .V materských 
školách sa vytvárajú zdravotné triedy, kde sú sústredené deti , či už s postihom, alebo zdravotnými problémami 
a tak isto aj základné školy si takýchto žiakov držia medzi zdravými žiakmi. Naša spolupráca so Špeciálnou 
školou je na dobrej úrovni a úzko spätá , ale aj tam sa stretajú s takým istým problémom získavania žiakov ako 
naše zariadenie. 
Klienti, alebo ich zákonní zástupcovia majú so  zariadením zmluvy, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti 
a podmienky poskytovanie sociálnej služby.   
Financovanie tejto služby bolo z príspevku VÚC Banská Bystrica, platby klientov a sponzorských príspevkov.  
Rok 2009 bol pre poskytovanie sociálnych služieb v našej organizácii náročný, nakoľko sa prejavil nedostatok 
finančných prostriedkov, čo sa okamžite prejavilo v možnosti poskytovania požadovaného množstva sociálnej 
služby občanom. 
   
Správa o činnosti odboru sociálnych vecí ÚPSVAR v Banskej Štiavnici 
Výkon činností Odboru sociálnych vecí a rodiny v rámci organizačnej štruktúry ÚPSVA R zabezpečujú 
organizačné podútvary, a to  oddelenie štátnych dávok, oddelenie hmotnej núdze, oddelenie peňažných 
príspevkov na kompenzáciu ŤZP a oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
Prehľad poberateľov a príspevkov v rámci mesta Banská Štiavnica  k 31.12.2009 
 
Štátne sociálne dávky 
Prídavok na dieťa :                        2409 poberateľov 
Príspevok na pohreb :         212 príspevkov 
Príspevok pri narodení dieťaťa :      180 príspevkov  
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Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa:        152 príspevkov 
 
Náhradná rodinná starostlivosť 
Ide o výchovu dieťaťa, ktorá nahrádza výchovu rodičov/pestúnska starostlivosť a náhradná osobná starostlivosť 
Jednorazový príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa:                       8 príspevky 
Opakovaný príspevok dieťaťu v náhradnej starostlivosti (počet detí)   24 detí 
Opakovaný príspevok náhr. rodičovi:         6 príspevkov 
Odmena pestúna:                                                                                                       6 detí  
Rodičovský príspevok.       616 príspevkov 
 
Pomoc v hmotnej núdzi 
Dávka v hmotnej núdzi a príspevky :                 1055 poberateľov 
Náhradné výživné:           54 poberateľov 
 
Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/hygiena/:    150 poberateľov 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/diétne stravovanie/:   178 poberateľov 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/prevádzka osob. motor. vozidla/:   57 poberateľov 
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov/starostlivosť o psa/:       1 poberateľ  
PP na osobnú asistenciu:         10 poberatelia  
PP jednorazového peňažného príspevku:       12 poberatelia   
PP za opatrovanie:                                         135 poberateľov 
                                                                                             
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 
Činnosť v uvedenej oblasti sa realizuje vykonávaním sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately pre deti do 
14 rokov a od 14 rokov, sociálnej kurately pre plnoletých a organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti. 
Údaje, ktoré uvádzame, sú za okres Banská Štiavnica za rok 2009. 
Počet  evidovaných rodín 1081, počet detí 1524, počet plnoletých občanov 24. 
Sociálna kuratela sa vykonáva pre 57 detí. 
Pracovníci sa zúčastnili   spolu 523 súdnych pojednávaní vo veciach maloletých detí a trestných konaniach proti 
mladistvým. 
Pracovníci vykonali u 471 prípadov 660  šetrení – terénnu sociálnu prácu v prirodzenom prostredí. 
V ústavnej starostlivosti je umiestnených 16 detí – z toho 5 detí v reedukačnom centre, 1 v DSS a 10 detí v DeD. 
Bol poskytnutý a vyplatený pre  24 plnoletých občanov na uľahčenie resocializácie po návrate z výkonu trestu 
alebo väzby resocializačný príspevok.  
Účinnosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele rozšíril inštitucionálny 
rámec služieb v tejto oblasti v líniách štát – samospráva – mimovládny sektor. V roku 2009 zrealizovali a 
zorganizovali výchovno - rekreačný programov pre deti s poruchami správania, z toho za okres B. Štiavnica 14 
detí. 

K 31. 12. 2009 je 10 pestúnskych rodín, v ktorých žije 12 detí a 10 rodín, v ktorých sa realizuje náhradná 
osobná starostlivosť pre 9 detí.  V krátkej dobe bude zrušená ústavná starostlivosť nad 3 deťmi, ktoré budú 
zverené do náhradnej osobnej starostlivosti – ide už o druhú náhradnú rodinu v rómskych rodinách na 
Šobove. Pri vytváraní náhradnej rodiny je predpoklad spolupráce s MsÚ Banská Štiavnica. V jednej rodine 
prebieha v spolupráci s Mestským úradom v Banskej Štiavnici sanácia prirodzeného rodinného prostredia 
a je opodstatnený  predpoklad návratu maloletých detí do rodiny.      
     

Školstvo  
Údaje za školský rok 2008/2009 
Mesto Banská Štiavnica  je zriaďovateľom  dvoch  základných škôl a ich súčastí - školských klubov detí 
a zariadení školského stravovania,   štyroch  materských škôl (so školskými jedálňami), základnej umeleckej 
školy  a centra voľného času. 
Všetky uvedené zariadenia okrem dvoch materských škôl mali  právnu subjektivitu.  
 
Základné školy 
Výchova a vzdelávanie v základných školách bolo financované prostredníctvom prenesených kompetencií zo 
štátu, v podobe normatívnych príspevkov na každého žiaka. Činnosť súčastí škôl - školských klubov detí 
a školských jedální, ZUŠ a CVČ bola financovaná prostredníctvom originálnych kompetencií z výnosu 
podielových daní  mesta. 
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Zriaďovateľ – Mesto Banská Štiavnica bol  úspešný v získaní nenávratného finančného príspevku z regionálneho 
operačného programu (ROP) MVRR SR,  na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka v sume  cca 1 088 000 €, pri 
spolufinancovaní cca 303 000€. 
V rámci ROP podalo mesto aj projekt na rekonštrukciu ZŠ J. Kollára na sídlisku Drieňová, keď žiadosť 
o finančné prostriedky v sume  693 000 €  je momentálne v schvaľovacom procese splnenia podmienok na 
Ministerstve výstavby a  regionálneho rozvoja  SR.    
     
ZŠ Jozefa Horáka, Dobšinského č.17 
Riaditeľ školy :  Mgr. Ján Maruniak 
Počet žiakov: 503     
Počet tried : 21 ,  6 oddelení školského klubu detí (ŠKD)      
Počet zamestnancov : 57, z toho 44 pedagogických (4 vychovávateľky ŠKD) 
 
Škola pokračovala v  zavádzaní   informačných a komunikačných technológií do celého výchovno-
vzdelávacieho procesu. Bola vybudovaná multimediálna učebňa IKT a niekoľko interaktívnych tabúľ / učebná 
pomôcka 21.storočia/ zefektívňovalo celý výchovno-vyučovací proces. 
Žiakom bolo poskytované vzdelávanie  s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a ich vedomosti boli 
zhodnotené v  jazykových olympiádach, ktorých sa popri iných (športových, literárnych, matematicko-
fyzikálnych, výtvarných, geografických  a iných) súťažiach  zúčastňovali. Škola si zachovala a rozvíjala 
kontakty  s partnerskými mestami Hünenberg a Moravská Třebová, ale aj so Slovákmi žijúcimi v Srbsku. 
Žiaci deviatych ročníkov dosiahli v testovaní z matematiky výsledok o 3,7% lepší,  ako bol celoslovenský 
priemer. Po ukončení základnej školy väčšina žiakov pokračovala v štúdiu na stredných priemyselných 
a odborných školách a gymnáziách. 
Pedagogickí pracovníci využívali možnosť ďalšieho - cyklického a priebežného vzdelávania. 
Na škole pracoval veľký a širokospektrálny rozsah záujmových útvarov, ktoré mohli  byť financované aj vďaka 
vzdelávacím poukazom, ktoré každoročne dotuje štát. 
Prostredníctvom vlastných príjmov škola modernizovala fond učebných pomôcok, komplexne zmodernizovala 
šatne pre I. stupeň ZŠ, nakúpila nový nábytok a pod. 
V jarných mesiacoch 2009 škola začala komplexnú rekonštrukciu v rámci ROP (zateplenie, nadstavba 4. 
nadzemného podlažia a iné), s plánovaným ukončením v roku 2010. 
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti:  na úrovni regionálnej, okresnej , celoslovenskej – Horákova 
Štiavnica, Živé lego, Deň narcisov – zbierka, Olympijský deň žiakov školy, Sobota zdravia – spoločné podujatie 
žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy. 
Projekty, v ktorých bola škola zapojená: INFOVEK – zavádzanie informačných a komunikačných technológií 
do vyučovacieho procesu, OTVORENÁ ŠKOLA - šport, Elektronizácia a revitalizácia zariadenia školského 
stravovania, Konto Orange, Učíme sa iným spôsobom – enviroprojekt.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu č. 40 
Riaditeľka školy:  PaedDr. Nadežda Dobrovičová 
 
Počet žiakov:        299 
Počet tried:  14,  3 oddelenia ŠKD 
Počet zamestnancov: 35, z toho 21 pedagogických /3 vychovávateľky ŠKD/ 
Škola  s dôrazom na rozvoj sociálneho a etického cítenia pokračovala v úsilí viesť deti k ohľaduplnosti 
k životnému prostrediu. Ďalšie vzdelávanie učiteľov školy napomáhalo pokračovať v modernizácii 
vzdelávacieho procesu – škola dostala interaktívnu tabuľu, počítače, dataprojektor, notebooky, zriadená bola 
nová čitáreň a pod.  
Vďaka  výborným podmienkam na šport a telovýchovu / futbalové ihrisko a miniihrisko s umelým trávnikom, 
basketbalové  a volejbalové ihrisko, tenisové kurty sa škola zamerala aj  na rozšírené vyučovanie telesnej 
výchovy a aktívna účasť  žiakov v športových súťažiach bola korunovaná  vynikajúcimi výsledkami 
v miestnych, aj oblastných súťažiach a turnajoch . 
Areál športovísk  školy  využívala aj široká  verejnosť v rámci organizovaných športových aktivít – športové 
kluby, ale aj jednotlivci. 
V rámci profilácie  školy v oblasti  výučby škola pokračovala v programe zameranom na  zvýšenie  starostlivosti 
v oblasti informatiky  a výpočtovej techniky, ako aj  jazykovej spôsobilosti vo vybraných cudzích jazykoch  
v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. 
Talentovaným deťom boli vytvorené dobré podmienky na zapájanie sa do predmetových  olympiád a súťaží.  
Veľa priestoru poskytovala  krúžkovým a voľnočasovým  aktivitám.  
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: široké spektrum športových aktivít na úrovni regionálnej, aj 
celoslovenskej – OK v hokeji o Pohár primátora,   súťaže a olympiády v stolnom tenise, badmintone, volejbale, 
šachový turnaj, cezpoľný beh, Memoriál L. Kristu a i. 
Výtvarné, spevácke, jazykové a iné aktivity: Belianske povesti, Kollárova Štiavnica, Horákove povesti, 
Hviezdoslavov Kubín, Štiavnické spievanky, olympiády Sj. a literatúry a ďalšie. 
Projekty, v ktorých bola škola zapojená: INFOVEK, Otvorená škola – oblasť športu, Konto Orange, Detský čin 
roka, COOP Jednota,  Jazykové laboratóriá 
 
Cirkevná ZŠ sv. Františka  Assiského, Kammerhofská 1 
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy 
Počet žiakov: 185 
Počet žiakov v ŠKD: 71 v 3 oddeleniach 
Počet zamestnancov: 35 (25 pedagogických, 2 asistenti učiteľa) 
 
Škola poskytovala aj vzdelanie  začleneným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Žiaci sa zúčastňovali rôznych súťaží a olympiád, o. i. aj  v rámci výtvarnej, literárnej, náboženskej výchovy, ako  
Biblická olympiáda, Františkova púť, Hviezdoslavov Kubín a iné. 
Úspešní boli aj v projekte Otvorená škola – oblasť športu, keď získané finančné prostriedky mohli použiť  na 
nákup telocvičného náčinia. 
 
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č.4 
Riaditeľ školy:  Pavol Macák 
Počet žiakov:    337 
Počet tried:   20 
Počet zamestnancov: 21 
Študujúci sa vzdelávali v troch odboroch : hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom. 
Škola s 50 ročnou históriou  a nezastupiteľným miestom v príprave žiakov a študentov na ďalšie štúdium na 
stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním  už tradične pripravovala mnoho kultúrnych  podujatí, 
alebo bola súčasťou mnohých miestnych aj regionálnych kultúrno-spoločenských akcií.  Pedagógovia školy 
zabezpečovali výučbu aj v ZŠ Banská Belá, kde má ZUŠ alokované pracovisko.  Naďalej pokračovala 
spolupráca školy s mestskými, miestnymi, okresnými organizáciami, ale aj spolupráca na úrovni celoslovenskej 
a zahraničnej. 
Počas roka boli priestory školy postupne rekonštruované vďaka  úspešnosti v projekte MK SR na záchranu NKP. 
 
Centrum voľného času, L. Svobodu č.40 
Riaditeľ CVČ:    Mgr. Marián Berešík 
Počet členov záujmového útvaru:      370 , z toho 38 nad  15rokov 
Počet záujmových útvarov :   24 
Prácu v CVČ vykonávali traja  interní a devätnásti externí zamestnanci.  Vedúci záujmových útvarov spĺňali 
kvalifikačné predpoklady. 
Okrem pravidelnej  záujmovej  činnosti  v oblastiach: prírodné vedy, veda a technika, kultúra a umenie, 
telovýchova a šport, turistika a branné športy, ekologická výchova, informatika, prebiehala aj  
príležitostná záujmová činnosť, pri ktorej počet podujatí presahoval 130, z toho 37 počas sobôt a nedieľ 
s počtom účastníkov  nad 4 000. 
CVČ sídli v priestoroch ZŠ J. Kollára , pričom záujmové útvary sa vyučovali okrem tohto priestoru aj v 
základných školách, kde pôsobia vedúci ZÚ. 
Už tradične najviac vystúpení pre verejnosť absolvoval tanečný súbor TEXASKY.  
 
Materské školy  
V škol. roku 2008/09 sa  školská reforma  dotkla aj materských škôl – stali sa súčasťou školskej sústavy. 
Výchova a vzdelávanie  v MŠ sa začalo riadiť (zatiaľ postupne a dobrovoľne, od škol.r.2009/10 povinne) 
štátnym vzdelávacím programom pre materské školy, na ktorý nadväzuje vlastný vzdelávací program každej 
MŠ, takzvaný  školský vzdelávací program / ŠkVP/, ktorý musí vychádzať aj z koncepčného plánu školy 
a podmienok vlastnej MŠ a triedy. Pribudla funkcia triedneho učiteľa materskej školy. 
V súlade s novou legislatívou sa znížil počet detí v triedach, upravila sa výška príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a za rodičov detí v poslednom ročníku pred nástupom do základnej školy  tieto náklady financoval štát.  
Mesto bolo  zriaďovateľom  štyroch materských škôl, z ktorých  2  sú rozpočtové organizácie so samostatnou 
právnou subjektivitou. Všetky materské školy v meste poskytovali  predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 
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rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou od 6 do 7 rokov, s možnosťou poldenného pobytu. 
Prevádzková doba MŠ bola  od 6.hodiny ráno  do 16.hod. popoludní, v prípade potreby až do 17.hodiny.  
Materské školy v meste (vrátane súkromnej materskej školy) boli  financované z výnosu podielových daní 
mesta. 
Rodičia mali možnosť skráteného pobytu dieťaťa, alebo spoločného pobytu dieťaťa s matkou v MŠ. 
 
Materská škola, Ul. 1. mája č. 4 (Križovatka) 
MŠ s právnou subjektivitou 
Riaditeľka školy:  Marta Gašparová 
Počet detí:            127 
Počet tried:           6 
Počet  zamestnancov:  23, z toho 13 pedagogických 
MŠ   bola  zapojená v sieti škôl podporujúcich zdravie. V prepojení na environmentálnu  a ekologickú výchovu 
škola pracovala na projekte  „Výchova pre budúcnosť “. 
Deti tejto MŠ mali možnosť zapojiť sa v rámci krúžkovej činnosti do výučby anglického jazyka, tvorivých 
dielní, folklórneho krúžku Sitňančok 
V oblasti cudzích jazykov MŠ pokračovala v anglickom jazyku, snaha učiť deti základom nemeckého jazyka 
zatiaľ nenašla u rodičov  odozvu.   MŠ sa podarilo rozpracovať spoluprácu s II. ZŠ  na získavanie základov 
počítačovej gramotnosti u detí. 
Pri výchove emocionálnej gramotnosti MŠ využívala  program LEGO-DACTY. Zvýšená pozornosť bola 
venovaná zaškoleniu čo najväčšieho počtu detí v prípravnom oddelení pred vstupom do ZŠ.  
V tomto školskom roku ukončila svoju pôsobnosť riaditeľka MŠ pani Marta Gašparová, ktorej dlhoročnú 
činnosť a dobrú úroveň výchovy a vzdelávania v MŠ pod jej vedením ocenil aj primátor mesta Mgr. Balžanka 
a prednostka MsÚ, Mgr. Babiaková, pri príležitosti slávnostného ukončenia školského roka. Od 1. 8. 2009 je 
novou riaditeľkou MŠ Mgr. Alexandra Bóková.  
 
Materská škola, Bratská č. 9 (Drieňová) 
MŠ s právnou subjektivitou 
Riaditeľka školy:  Jana Kruteková 
Počet detí:            104 , z toho 3 do troch rokov 
Počet tried:           5 
Počet zamestnancov:  22, z toho 11 pedagogických 
Sídlisková MŠ dosiahla úspech na poli environmentálnej výchovy  získaním certifikátu a vlajky Zelená škola. 
Výchova a vzdelávanie pokračovalo v trende rešpektovať a chrániť životné prostredie.  Materská škola sa 
zapájala do diania celej komunity sídliska projektom Čistinka. 
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: telovýchovné (kalanetika, joga), výtvarné – Zelený svet, My 
sa nevieme sťažovať nahlas, Vesmír očami detí, Živnostenské pastelky. 
Údaje o projektoch, v ktorých je MŠ zapojená:  Škola budúcnosti 1 -  oboznamovanie detí s cudzími jazykmi ( 
Aj; Nj.) 
Zelená škola: podporuje tímovú prácu, vrátane rodičov, pri vytváraní spoločného pochopenia a rešpektovania 
ochrany životného prostredia. 
Škola  poskytovala celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou a pripravila podmienky pre poskytnutie výchovy a vzdelávanie pre deti so špeciálnymi výchovno 
vzdelávacími potrebami  už v školskom roku 2009/10.  
 
Materská škola, Mierová č.2 (Pod Kalváriou) 
MŠ bez právnej subjektivity 
Riaditeľka : Janka Trilcová 
Počet detí:   42 
Počet tried: 2 
Počet zamestnancov: 6, z toho 4 pedagogickí 
Škola zaradená v Národnej sieti škôl SR podporujúcich zdravie sa tak ako v posledných rokoch  snažila dôsledne 
plniť úlohy a ciele v súlade so zdravým životným štýlom. Deti pokračovali v otužovaní pravidelnými  
návštevami sauny. Úlohy s tým spojené plnili počas celého roka, využívajúc aj vynikajúce možnosti pekného 
prostredia škôlky. MŠ bola zapojená  o. i. aj v projektoch:  My sa nevieme sťažovať nahlas, Beh Trate mládeže. 
 
Materská škola, Námestie padlých hrdinov č. 9 (Štefultov) 
MŠ bez právnej subjektivity 
Riaditeľka MŠ:  Eleonóra Luptáková 
Počet detí:  17 
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Počet tried: 1 
Počet zamestnancov :  3 ,  z toho 2 pedagogickí 
MŠ poskytovala predprimárne vzdelávanie deťom z miestnej časti Banskej Štiavnice – Štefultov, čo ocenili 
rodičia a deti , ktorí boli ušetrení  dochádzania  do MŠ v meste. Školský vzdelávací program sa v prípravnej fáze 
zameriaval  hlavne na prírodu a  ochranu životného prostredia., čomu napomáhala aj  poloha školy svojim 
umiestnením.  Už tradične sa MŠ zapájala do príprav programov ku Dňu matiek a detí. 
 
Súkromná materská škola Nezábudka, Dolná ružová 22 
Zriaďovateľ: OZ KRUH 
Riaditeľka: Martina Ďuricová 
Počet detí: 24 
Počet tried: 1 
 
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Banskobystrického samosprávneho kraja 
Gymnázium Andreja Kmeťa, G. Göllnerovej č. 6 
Riaditeľka  školy:  PhDr. Renata Mikulášová 
Počet žiakov:    334, 13 tried 
Počet pedagogických zamestnancov: 22 + 6 na dohodu 
Študijné odbory: Gymnázium 
                            Gymnázium so zameraním na ekológiu a cudzie jazyky 
Škola bola zapojená do dlhodobých a krátkodobých projektov, ako  ( INFOVEK, ŠKOLA UNESCO 
STRATENÍ SUSEDIA – 2. sv. vojna a otázka židovstva)  a i. 
Študenti školy už tradične dosahovali vynikajúce výsledky v súťažiach a olympiádach na úrovni regionálnych, 
krajských, ale aj celoslovenských kôl  v oblasti cudzích jazykov, prírodných vied, environmentálnej, literárnej, 
športu a telovýchovy. 
Škola bola zaangažovaná v akciách celospoločenského významu  formou spolupráce o. i. s Ligou proti rakovine. 
 
Stredná odborná škola lesnícka , Akademická č. 16 
Riaditeľ školy:  Ing. Rudolf Valovič, CSc. 
Počet žiakov:   236 
Súčasti školy:  Školský internát,  Stredisko odbornej praxe 
Počet zamestnancov:  78, z toho 31 pedagogických 
Škola poskytovala aj vzdelanie  študentom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 
Študijné odbory:  lesníctvo, lesnícka prevádzka, krajinná ekológia 
 Škola ohodnotená medzinárodným auditom kvalifikovanej vzdelanostnej inštitúcie IES (Londýn) ratingom A-
špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou 
Študenti  a učitelia školy rozšírili medzinárodnú spoluprácu o odborné a študijné pobyty v Španielsku, Fínsku, 
Švédsku, Slovinsku a Poľsku. 
Celospoločenským prínosom školy bola účasť v podujatí  Daruj krv – daruj nádej. 
Ďalšie projekty, v ktorých bola škola zaangažovaná: Salamandrové dni, Celoslovenské lesnícke  a poľovnícke 
dni,  Incheba , Revitalizácia Botanickej záhrady, Comenius, Moderná škola a  iné.  
  
SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická č. 13 
Uznesením zastupiteľstva BBSK bola  SPŠ S. Stankovianskeho, Akademická 13,  ku dňu 31.8.2008 vyradená zo 
siete a zintegrovaná so SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 11, čím vznikol nový subjekt – SPŠ S. Mikovíniho so 
sídlom na Akademickej 13. 
 
Riaditeľ školy:   Ing. Ján Totkovič 
Počet žiakov:     453, 20 tried 
Počet pedagógov: 53 
Študijné odbory :  životné prostredie, polytechnika, geodézia kartografia kataster, biotechnológia a farmakológia, 
chemická informatika, kamenárstvo a reštaurátorstvo, odborné zameranie omietky a štuková výzdoba, 
konzervátorské a reštaurátorské práce, odborné zameranie papier staré tlače a knižné väzby, propagačné 
výtvarníctvo, odevný dizajn. 
Študenti vykonávali odbornú prax v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva;  nemocniciach; ústavoch 
ekológie  lesa  SAV, ústave liečiv; univerzitných knižniciach; Národnom archíve Matice Slovenskej a iných. 
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Stredná odborná  škola obchodu a služieb,  Špitálska č.4 
Riaditeľka školy:  PhDr. Viera Gregáňová 
Počet žiakov:     395       
Počet pedagógov: 35  
Odbory: obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie, spoločné 
stravovanie, murár, kaderník, hostinský, výroba konfekcie, stavebná výroba. 
Žiaci školy sa úspešne zapájali do okresných aj celoslovenských  súťaží a olympiád v oblasti literárnej, cudzích 
jazykov, športových turnajov. 
V rámci praktického vyučovania sa žiaci školy spolupodieľali na významných podujatiach, akou bola recepcia 
na výjazdovom rokovaní vlády, barmanských a gastronomických regionálnych, ale aj medzinárodných 
súťažiach.  Škola v školskom roku 2008/09 napĺňala svoj cieľ – vytvorenie vysoko odbornej a materiálno-
technicky dobre vybavenej školy s orientáciou na služby a podnikanie v cestovnom ruchu. 
 
Stredná odborná škola,  Šoltésovej č. 5 
Riaditeľka školy:  Ing. Andrea Bednářová  
Počet žiakov:    168 
Počet tried: 8,   9 odborných učební 
Počet pedagógov: 24 (12 odborný výcvik) 
Odbory:  operátor lesnej techniky, mechanizátor lesnej výroby, mechanik opravár –lesné stroje a zariadenia, 
lesné hospodárstvo, mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 
Možnosť externého štúdia využili štyria študenti. 
Aktivity a prezentácie na verejnosti:  zorganizovanie celoslovenskej súťaže zručnosti lesníckych škôl, Kvapka 
krvi, Memoriál D. Višňovca,  JONSERED –predvádzacie akcie lesníckej techniky a iné. 
Odborný výcvik študentov bol realizovaný aj na nasledovných pracoviskách: Lesy Banská Belá;  ŠL závod 
Krupina prevádzka  Svätý Anton;  ŠL TANAPU prevádzka Podbanské. 
 
Školy a zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  KŠÚ 
Špeciálna základná škola, Novozámocká č.11 
Riaditeľka:  Mgr. Beáta Rafajová 
Počet žiakov: 41,    5 tried 
Počet pedagogických  zamestnancov: 8 ,  2 vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa 
Žiaci sa zúčastňovali   mnohých regionálnych, ale aj celoslovenských súťaží, ako Výtvarný salón, My sa 
nevieme sťažovať nahlas, Noc s Andersenom a pod. 
Škola poskytujúca  vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  sa zapájala do 
viacerých projektov, z ktorých čerpala finančné prostriedky, následne použité na menšie rekonštrukcie, nákup 
učebných pomôcok, zlepšenie materiálno technického vybavenia a iné.  
Väčšina žiakov, ktorí ukončili školu, pokračovala v štúdiu na OU V. Gaňu v Banskej Bystrici. 
 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Dolná č. 2 
Riaditeľka : PaedDr. Ivica Moravčíková 
Počet klientov: 324 
Počet odborných zamestnancov:  5 
Zariadenie poskytovalo služby v oblasti  diagnostiky (pedagogická, psychologická....), poradenstva (pedagog., 
psychológ., ....),terapie ( psychoterapia....), rehabilitácie ( soc. psycholog. tréning....). 
Centrum zabezpečovalo aj služby v súvislosti s posudzovaním školskej zrelosti, problémov poruchy učenia 
a správania, vývinu reči, rodinných a osobnostných problémov a mnoho iných. 
Odborní zamestnanci poskytovali svoje služby jednak priamo v CPPPaP, ako aj v školách a školských 
zariadeniach. 
 
Cirkevné školy 
Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského  (SKŠ): 
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica 
SKŠ vykonávala svoju činnosť v dvoch budovách, kde každá mala  vlastnú výdajňu stravy, bufet, kaplnku, 
školskú knižnicu. 
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti bolo zabezpečené jednak zo štátneho rozpočtu, 
ako aj z mesta Banská Štiavnica – prostredníctvom podielových daní (na činnosť školského klubu detí a  
zariadenia školského stravovania) a  sponzorskými príspevkami od rodičov. 
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Cirkevná základná škola : 185 žiakov 
Riaditeľ školy: Mgr. Karol Palášthy 
Počet žiakov: 185 
Počet žiakov v ŠKD: 71 v 3 oddeleniach 
Škola poskytovala aj vzdelanie piatim  začleneným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Žiaci sa zúčastňovali rôznych súťaží a olympiád, o. i. aj  v rámci výtvarnej, literárnej, náboženskej výchovy, ako  
Biblická olympiáda, Františkova púť, Hviezdoslavov Kubín a iné. 
Úspešní boli aj v projekte Otvorená škola – oblasť športu, keď získané finančné prostriedky mohli použiť  na 
nákup telocvičného náčinia. 
 
Katolícke gymnázium:         97 žiakov 
 Počet pedagog. zamestnancov: 25 
Účasť v domácich a medzinárodných súťažiach: výtvarné, recitačné- Františkova púť, Horákove povesti, 
Hviezdoslavov Kubín,  olympiády dejepisné, v geografii, matematické, jazykové  
 
Súkromné školy 
Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n. o., v Banskej Štiavnici, Drieňová č. 12 
Riaditeľ:      Ing. Jaroslava  Marušková, Csc. do 30. 6. 2009, ďalej to boli Ing. Filip Ondriš a PaedDr. Beata 
Nemcová    
Počet študentov:  120 
Financovanie školy: 1- samofinancovaním žiakov a študentov – na prevádzkové náklady, učebnice, učebné 
pomôcky, náklady spojené s výučbou technológií prípravy pokrmov a pod. 
                                 2 – dotáciou krajského školského úradu – na úhradu prevádzkových nákladov, miezd a 
odvodov 
Škola poskytovala možnosť štúdia v päťročnom štúdiu absolventom ZŠ, ako aj v trojročnom vyššom odbornom 
štúdiu,  určenom pre absolventov stredných škôl.  
Odborné vedomosti  žiakov školy boli  preverované v rámci odborných domácich ,  napr. B. Štiavnica, B. 
Bystrica, Sliač, Dudince a i., ale aj  zahraničných stáží ( Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Grécko, 
Turecko a i. ) v hotelových a rekreačných zariadeniach.  
 
Súkromná materská škola Nezábudka, Dolná Ružová č.22 
Zriaďovateľ: Občianske združenie Kruh 
Riaditeľka MŠ: p. Martina Ďuricová 
Počet detí :      24 
Počet tried:  1,5 
Počet pedagogických zamestnancov: 3 
 
MŠ bola  financovaná  formou podielových daní mesta Banská Štiavnica, poplatkami od rodičov a  a inými,  
vlastnými zdrojmi.  
 
Zdravotníctvo 
Zdravotnú starostlivosť v nemocnici v Banskej Štiavnici poskytuje Nezisková organizácia Nemocnice 
a polikliniky Bratislava, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom 
lôžková časť: gynekológia, interné oddelenie, jednodňová chirurgia, oddelenie dlhodobo chorých, oddelenie 
intenzívnej medicíny 
ambulancie: gynekologická, chirurgická, interná, pľúcna, kožná 
 
Praktickí lekári pre dospelých 
MUDr. Eva Luptáková 
MUDr. Hana Gubricová 
MUDr. Janka Adamovicová 
MUDr. Dana Kindernayová 
MUDr. Oľga Ferjančíková 
Ambulancia – MUDr. Daniela Burdová, s. r. o. 
 
Praktický lekár pre deti a dorast 
MUDr. Alica Kubinská 
MUDr. Katarína Višňovská 
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Špecializované privátne ambulancie: 
ALEX 1. s. r. o – gynekologická ambulancia 
MUDr. Marcela Mačajová – všeobecná otorinolaryngológia, lekárska imunológia 
MUDr. Magdaléna Vojtášová – všeobecná oftalmológia 
NEUROPET, s. r. o., MUDr. Eva Petrášková – všeobecná neurológia 
MUDr. Mária Makovíniová – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo 
PhDr. Anna Štetinová, CSc. – klinický psychológ 
MUDr. Ján Dúžek – všeobecná psychiatria 
MUDr. Renáta Koreňová – gastroenterologická ambulancia    
 
Stomatologická starostlivosť 
MuDr. Džugasová Emília 
MUDr. Gurtler Ervín  
MUDr. Jančiová Alžbeta   
MUDr. Kramer Rudolf   
MUDr. Mozolová Valéria   
MUDr. Piteková Alžbeta   
MUDr. Dušan Hric  
 
Lekárska služba prvej pomoci - Banská Štiavnica 
LSPP pre dospelých 
Prevádzkovateľ: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom 
Miesto výkonu: Bratská 17, Banská Štiavnica, tel.: 045/6942375 
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 – rozpis je prístupný na web stránke BBSK 
prevádzkovateľ: MUDr. Viera Krnčoková, Štefánikova 24, Lutila 
Miesto výkonu: ambulancia službukonajúceho lekára 
 
Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci – RLP 
V roku 2009 zabezpečovala:  IRS services, s.r.o., so sídlom Čierny chodník, 831 07 Bratislava a na základe 
nového  výberového konania od 22.12.2009 : Záchranná a dopravná zdravotnícka služba so sídlom Antolská 11, 
850 07 Bratislava 
 
AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI  
Banská Štiavnica 
ADOS – ŽIVOT, so sídlom Banská Belá 164, 966 15 
 
 
Požiarna ochrana 
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR  
Činnosť zboru a prevádzku požiarnej zbrojnice HaZZ na Pletiarskej ulici riadil mjr. Ing. Milan Hrudka. Stálu 
službu zabezpečovalo 18 príslušníkov  HaZZ v troch zmenách. Mali k dispozícii: automobilovú plošinu, 
cisternové vozidlo Tatra148  CAS 32, cisternové vozidlo Liaz  101K CAS  25, zásahové vozidlo Mercedes 
Vario,  zásahové vozidlo Mercedes 290GDT  4x4.                         
V roku 2009 zasahovali hasiči zboru v okrese Banská Štiavnica 216 krát: z toho pri požiaroch 45 krát, pri 
dopravných nehodách 91 krát a iných technických zásahoch ako sú: ekologické havárie, otváranie bytov, 
asistencia IRS transport osôb do sanitky  80 krát. 
 
Mestský hasičský zbor 
Činnosť Mestského hasičského zboru na základe zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica a DHZ Banská 
Štiavnica a DHZ Štefultov realizovali dobrovoľné zbory, každý v sile jedného družstva. Veliteľom mestského 
hasičského zboru bol Miroslav Krkoška. Mestský hasičský  zbor mal pre svoju činnosť k dispozícii požiarne 
zbrojnice na Ulici A. Sládkoviča 15 v Banskej Štiavnici a na Ulici Požiarnická 8 v miestnej časti Štefultov. Jeho 
techniku tvorili dve  požiarne vozidlá Avia A 30 s požiarnymi striekačkami  PPS 12 s výzbrojou  a dva 
genfovaky.  
V roku  2009 sa realizovala I. etapa rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na Štefultove,  v rámci ktorej sa 
rekonštruovala veža zbrojnice, štítové steny, vežové hodiny a sociálne zariadenia.  
Zásahová činnosť:  
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V roku 2009 zásahové družstvá nezasahovali pri hasení požiarov. Družstvo zboru z miestnej časti Štefultov 
zasahovalo dňa 25. 12. 2009 pri rozvodnení potoka na čistení kanalizačných zberačov, kanálov, robili hrádzu 
z vriec naplnených pieskom a odčerpávali vodu z pivníc. Členovia družstva z miestnej časti Banská Štiavnica sa 
zúčastnili pátrania po stratenom cudzincovi, pomáhali záchranným zložkám pri orientácii v teréne nášho mesta. 
Preventívna činnosť 
Preventívne protipožiarne kontroly vykonávali členovia dvoch kontrolných skupín z radov dobrovoľnej ochrany.  
Vedúcim skupiny z DHZ Banská Štiavnica bol Tomáš Zábudlý a z DHZ Štefultov  Michal Tokár. Kontrolné 
skupiny boli vyškolené požiarnym technikom a preventivárom mesta Jozefom Borským. Preventívne 
protipožiarne kontroly sa vykonávali podľa plánu. Protipožiarne kontroly boli hlavne zamerané na povalové 
priestory, strechy, komíny, pivnice, drevárne a garáže. Vlastníkom nehnuteľností kontrolné skupiny odporúčali 
hlavne pravidelné čistenie komínov, dymovodov a kontrolu ich tesnosti, taktiež upozorňovali na pravidelné 
prehliadky elektrických a plynových rozvodov, elektrických a plynových spotrebičov. 
Členovia DHZ Banská Štiavnica a DHZ Štefultov zabezpečovali asistenčnú protipožiarnu službu na podujatiach, 
ktoré organizovalo alebo spoluorganizovalo mesto (Remeslá, Živé šachy, Salamandrové dni, 60 rokov Trate 
mládeže, Pamiatka zosnulých). 
 
Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica: 
predseda Vladimír Poprac, veliteľ Miroslav Krkoška 92 členov 
Dobrovoľný hasičský zbor Štefultov: 
predseda Jozef Ďurica,  veliteľ Vladimír Jarábek st. 143 členov. 
  
Cvičenie a športová činnosť: 
Územná súťaž DHZ z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica sa konala v Hliníku nad 
Hronom. Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev. Súťaž vyhralo družstvo DHZ-Štefultov a postúpilo na krajské kolo 
do Krupiny, kde sa umiestnilo na 5 mieste.  
Družstvo DHZ – Štefultov súťažilo aj v pohárových súťažiach a Tekovsko-Hontianskej lige, kde celkovo 
obsadilo 8 miesto. 
DHZ – Banská Štiavnica zorganizoval kurz vodného záchranára a potápania pod vedením p. Janšta. 
Dňa 8. 8. 2009 o 10.00h bol hlásený  cvičný požiar trávy a kríkov na Komorovskom tajchu. Požiar bol vyhlásený 
sirénou. Zasahovalo družstvo DHZ Banská Štiavnica na požiarnom vozidle AVIA, s požiarnou stanicou PPS- 
12. Veliteľom zásahu bol Miroslav Krkoška. Cieľom cvičenia bolo precvičiť akcieschopnosť zásahového 
družstva a preskúšanie techniky. Cvičenie pripravili páni Poprac, Krkoška, Borský. 
V oblasti výchovy mládeže v roku 2009 členka DHZ Banská Štiavnica pani Popracová viedla družstvo 
Plameniakov. Na súťaži v Žarnovici sa umiestnili na 4. mieste. Pri oslave prvého mája na Kysihýbli sa 
prezentovali mladí hasiči požiarnym útokom. DHZ Banská Štiavnica zorganizovala 4. mája deň otvorených 
dverí pre deti, na ktorom bola realizovaná ukážka záchrany človeka z horiaceho auta a  poskytnutie prvej 
pomoci. Hravou formou sa deti oboznámili z požiarnou technikou a prostriedkami na hasenie. 
Brigádnická činnosť: 
Pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice na Štefultove členovia DHZ Štefultov realizovali pomocné práce na 
vyprataní povalových priestorov, stavbe lešenia, likvidácii odpadu, upratovaní. Práce vykonali páni Ďurica, 
Beránek, Knopp, Voštiar, Zachar, Zigler, Jarábek st., Jarábek ml., Kmetík, Maruniak, Henžel, Tokár, Tokárová, 
Kmetíková, Glézlová, Kolár. 
Kultúrno – spoločenské akcie: 
Dlhoročná členka DHZ Štefultov pani Františka Ličková sa dožila krásnych 100 rokov. Pánu Matejovi 
Havranovi, členovi DHZ Banská Štiavnica, (dlhoročný člen, veliteľ a predseda) bola udelená pri príležitosti 
dožitých 80 rokov  „Výročná cena mesta Banská Štiavnica“ za celoživotnú prácu v DHZ. 
DHZ Banská Štiavnica dňa18. júla 2009 podpísal partnerskú zmluvu s hasičmi partnerského mesta Olsztynek. 
16. 5. 2009 pri príležitosti 105. výročia založenia DHZ Štefultov sa konali oslavy, na ktorých sa zúčastnili 
primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka, viceprezident DPO SR prof. Ing. Anton Osvald, CSc., predseda územného 
výboru Ing. Jozef Perina, riaditeľka ÚZV Mária Putišová, Jozef Putiš, člen predsedníctva ÚZV, požiarny technik 
mesta pán Jozef Borský, poslankyňa MsZ v Banskej Štiavnici Ing. Miriam Blaškovičová, miestny  farár Mgr. 
Norbert Ďurdík a dekan Mgr. Miloš Pikala. 
 
Kultúra a šport 
Hlavnými úlohami, ktoré zabezpečoval Mestský úrad – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu (ďalej 
OKCRŠ) v oblasti kultúry, boli: 

• Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 
• Správa zverenej kultúrnej infraštruktúry 
• Prevádzka Mestskej knižnice 
• Ostatné aktivity spojené s činnosťou a náplňou OKCRŠ (vrátane vysielania v mestskom rozhlase) 
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Organizovanie a spoluorganizovanie kultúrnych podujatí 
Vo februári odštartovalo OKCRŠ nový cyklus Štiavnické folkovanie koncertom kapiel  Mysami a Kofeín.  
Rovnako pokračovalo v cykle Cestovateľské zážitky a pripravilo bábkové divadlo z Bratislavy. 
V marci potešil mládež známy Laci Strike, ktorý zrealizoval na pozvanie oddelenia celodenný kurz pre všetkých 
záujemcov. V tomto mesiaci vystúpil v Banskej Štiavnici v priestoroch Kostola sv. Kataríny aj americký zbor 
Schola Cantorum. Medzi vydarené podujatia v réžii oddelenia patrilo aj udeľovanie cien pre osobnosti v oblasti 
kultúry a športu, ktoré sa konalo v tomto mesiaci v kine Akademik, či ďalšie pokračovanie Cestovateľských 
zážitkov. Medzi zaujímavé zážitky patril aj koncert Petra Michalicu. 
Aprílu dominoval jeden z vrcholov kultúrneho roka v Banskej Štiavnici v podobe vydareného veľkonočného 
koncertu zoskupenia Fragile. V kine Akademik sme uviedli film Ako sa varia dejiny aj s účasťou autorov.  
V apríli sa za aktívnej účasti OKCRŠ uskutočnilo aj sprevádzanie v rámci cyklu Príbehy starej Štiavnice. 
V máji oddelenie v spolupráci s detským tanečným súborom Texasky pripravilo zaujímavý a úspešný 
galaprogram pod názvom S Texaskami okolo sveta. Máj je zároveň tradičným mesiacom festivalu Envirofilm, 
ktorý sa konal aj v našom meste. Pre milovníkov súčasnej poézie bolo pripravené podujatie Nové kódexy, 
hudobnú verejnosť potešil koncert v rámci Štiavnického folkovania, diskusia a premietanie filmu Slepé lásky, či 
ďalšie Cestovateľské zážitky, tentoraz s témou Rumunsko. 
V júni Štiavničania pozorovali hviezdy aj s odborným výkladom a budili sitnianskych rytierov v štýle country 
hudby na Počúvadle.  Za tradičnej spolupráce sa konal koncert skupiny Horkýže slíže a ďalší veľmi úspešný 
ročník Štiavnického hudobného tajchu. V tomto mesiaci sme aj otvorili výstavu Svetové dedičstvo očami detí 
v ZUŠ, či participovali na Dni detí (so ZUŠ a ZŠ J. K. Hella v Štiavnických Baniach). 
Júlové podujatia majú tradične vysokú návštevnosť. V menšej miere bolo OKCRŠ zapojené do propagácie 
podujatí Jazznica (organizátor P. Maruščák) a Sitno Blues (organizátor P. Spodniak).  V spolupráci so 
spoločnosťou Cultour, s.r.o., zorganizovali Dni poľskej kultúry, samostatne tradičný Štiavnický živý šach 
spojený s Majstrovstvami SR v bleskovom šachu (v spolupráci s M. Marošom ml.).  V júli oddelenie 
spolupracovalo aj na tradičnom Festivale peknej hudby (organizátor E. Prochác), ako aj na dňoch českej kultúry, 
ktoré končili v augustovom podujatí Nezabudnuté remeslá. 
August odštartovali už spomenuté Nezabudnuté remeslá. Okrem toho sa počas tohto dňa uskutočnilo vystúpenie 
živého šachu (preložené z júla v dôsledku nepriaznivého počasia), ako aj večerný Festival folk and world music. 
Medzi tradičné a obľúbené akcie patria 4 živly (organizátor OZ 4 živly), ako aj Capalest (organizátor M. de 
Maulne). S veľkým úspechom sa stretlo aj podujatie Utopenec (menšia spolupráca, hlavný organizátor 
Informačné centrum mladých). 
September vyvrcholil Salamandrovými dňami, ktoré boli spojené s prezentáciou partnerského mesta Sopron. 
Medzi vrcholy Salamandrových dní okrem tradičného sprievodu iste patrili koncerty Starmanie, DJ Fera Horu 
a najmä Jany Kirschner. S veľkým úspechom sa podarilo zrealizovať aj tzv. detské pódium v Dolnej ružovej 
ulici. 
Október – to boli tradiční Akademici, menšia spoluúčasť na spomienke k budovaniu Trate mládeže, či lokálna 
premiéra filmu Osadné, za účasti autorov.  
V novembri sme si pripomenuli 20 rokov Nežnej revolúcie v meste a rok uzavreli decembrovým Mikulášom na 
Štefultove.  
Na tomto priestore nie je možné vymenovať všetky aktivity, ktoré oddelenie za daný rok realizovalo, či sa na 
nich podieľalo. Je pritom nutné podotknúť, že od septembra 2009 pracovalo oddelenie v provizórnych 
podmienkach z dôvodu rekonštrukcie Rubigallu. 
Na tomto mieste by sme radi spomenuli aj podujatia, či aktivity, ktoré sa konali v meste bez priamej účasti 
OKCRŠ, ale s podporou Mesta Banská Štiavnica: 
Aktivity na Štefultove (Maškarný bál, Deň detí, Štefultoský pút...), podujatia OZ Štokovec (Trať mládeže, 
ANO_LINO...), festival Osmidiv, aktivity Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, tanečné školy J. 
Fábera, aktivity ICM (Utopenec, Šarkaniáda...), Základnej umeleckej školy (Veľký večer LDO) a ďalšieho 
množstva aktívnych organizátorov v meste.  
Kultúrnej činnosti POS a Slovenského banského múzea sú venované špeciálne kapitoly tejto správy. 
  
Kino Akademik a filmový klub OKO: 
V roku 2009  kino Akademik zaznamenalo veľký nárast návštevnosti.  
Pod veľký úspech sa podpísali kvalitné filmy, ponúkané distribučnými spoločnosťami, a veľmi dobré počasie 
cez leto, keď sme boli schopní ponúknuť filmové umenie veľkému množstvu návštevníkov v letnom kine v 
Amfiteátri. Pravidelné premietanie toho najlepšieho z filmovej brandže z celého sveta, ale aj z produkcie Čiech 
a Slovenska priťahuje stále viac divákov, pre ktorých návšteva kina znamená nielen zhliadnutie filmu, ale aj 
príjemnú spoločenskú udalosť, kde sa stretnú rovnaké skupiny ľudí a hromadne prežívaný zážitok poskytuje 
oveľa väčšie uvoľnenie a zábavu. 
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Medzi najúspešnejšie tituly minulého roka  istotne patrili animované filmy Doba ľadová 3, ktorú sme premietali 
dvakrát, a ktorú navštívilo 968 návštevníkov a Madagaskar 2. Veľký úspech zaznamenali české filmy Nestyda, 
či Líbáš jako bůh, tiež slovenský Jánošík. 
Súčasťou premietaní v kine sa stala momentálne už tradícia premietaní slovenských dokumentov za účasti 
tvorcov či účinkujúcich. V minulom roku tak mohli uviesť filmy Ako sa varia dejiny, Slepé lásky, či film 
Osadné, ktorý získal mnoho rôznych ocenení. 
 
Na záver uvádzame výsledky kina Akademik a letného kina Amfiteáter za rok 2009. 
Počet premietaní Akademik : 61 predstavení 
Počet návštevníkov: 2471 
Priemerná návštevnosť v roku 2009 v kine Akademik na jedno predstavenie: 35  návštevníkov 
Počet premietaní Amfiteáter: 16 
Počet návštevníkov: 2171 
Priemerná návštevnosť letné kino Amfiteáter: 154 návštevníkov 
Spolu návštevníkov rok 2009: 4642 návštevníkov 
Priemer návštevnosti za celý rok: 59 návštevníkov 
 
Kultúrna infraštruktúra 
Rok 2009 môže byť začiatkom výrazných pozitívnych zmien v kultúrnej infraštruktúre v meste. Aj keď situácia, 
ktorá nastala, výrazne krátkodobo obmedzila činnosť oddelenia, obzvlášť Mestskej knižnice,  z dlhodobého 
hľadiska môže priniesť veľké benefity. Poslanci Mestského zastupiteľstva v roku 2009 definitívne odsúhlasili 
získanie budovy tzv. Katolíckeho spolku do majetku mesta. Tým naštartovali proces, pozostávajúci zo štyroch 
krokov – získanie budovy do majetku, vypracovanie dokumentácie, získanie prostriedkov a rekonštrukcia. 
Ambícia mať k dispozícii kultúrno – spoločensko – konferenčnú sálu s kapacitou do 400 návštevníkov je reálnou 
potrebou regiónu a môže vytvoriť podnety na rozvoj kultúry v mimosezónnom období a v sezóne zaujímavú 
„dažďovú“ alternatívu Amfiteátru. 
  Do rekonštrukcie vstúpil aj objekt Rubigall, v ktorom sa vytvorí ďalší malý priestor pre 150 - 200 ľudí vhodný 
na koncerty, divadlá, prednášky či semináre. Oddelenie naďalej cíti mnohé nedostatky v technickom vybavení, 
a to nielen v zvukovej a svetelnej aparatúre, ale aj základnom výstavnom funduse. Po prekonaní hospodárskej 
krízy, presťahovaní do nových priestorov a zlepšení situácie v mestskom rozpočte bude potrebné zamerať 
finančné toky aj na tieto oblasti, dlhodobo v minulosti zanedbávané. 
 
Mestská knižnica 
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici je univerzálnou knižnicou mesta, je súčasťou oddelenia OKCRaŠ 
Mestského úradu v Banskej Štiavnici. V roku 2009 navštívilo a využilo služby knižnice  18559 používateľov, 
ktorí si vypožičali spolu 44481 kníh a periodík. Z toho tvorí odborná literatúra 10026, krásna literatúra 15023 
kníh, odborná literatúra pre deti 4575, krásna literatúra pre deti 7856 kníh a 7001 periodík. Na prezenčné 
štúdium ( štúdium v knižnici) bolo využitých 14192 titulov. Počas minulého roka poskytla čitateľom 1898 
faktografických informácií. Knižnica poskytuje tiež medziknižničnú výpožičnú službu pre svojich čitateľov, čiže 
vypožičanie hľadaného titulu na pomoc pri štúdiu z inej knižnice Slovenskej republiky, a takto sme pre čitateľov 
získali 79 kníh. 
Na rozšírenie nášho knižného fondu sme zakúpili 518 titulov kníh a darom knižnica získala 52 kníh od rôznych 
darcov. Knižný fond tvorí 26603 kníh, z toho 7987 odborná literatúra pre dospelých, 12225 kníh krásna literatúra 
pre dospelých. Na oddeleniach pre deti ( v meste aj na pobočke Drieňová) sa nachádza 869 odborných kníh pre 
deti a mládež a 5522 kníh beletrie pre deti a mládež. Knižnica pre svojich čitateľov odoberá 16 titulov periodík, 
ktoré používatelia knižnice  aj využívajú, či už prezenčne alebo absenčne. 
Knihovníčky pre svojich čitateľov pripravili v roku 2009 mnoho kultúrnych podujatí (80), najväčší záber 
podujatí tvorí mesiac marec, ktorý je oddávna pokladaný za Mesiac knihy. Z najzaujímavejších podujatí, ktoré 
pripravili aj predviedli naše knihovníčky pre najmenšie deti, spomenieme Hľadá sa Dobšinský - vytvorenie 
unikátneho rekordu v objavení kníh nášho rozprávkara P. Dobšinského v deň výročia jeho narodenia 16.3., keď 
si na Slovensku pripomíname Deň ľudovej rozprávky. Čítajme si – detský čitateľský maratón. Deti základných 
škôl okresu sa pokúsili spolu s deťmi celého Slovenska vytvoriť rekord v počte čítajúcich. Väčšie deti (druhý 
stupeň ZŠ)  knihovníčky vyskúšali v literárno-vedomostnej súťaži Ak vieš - odpovieš. Vyvrcholením mesiaca 
knihy bola Noc s Andersenom. Je to medzinárodný projekt, ktorého sa naša knižnica už po tretí raz zúčastnila 
s našimi najusilovnejšími deťmi – čitateľmi. Knihovníčky im  pripravili počas rozprávkovej noci v knižnici 
nezabudnuteľné zážitky.  V máji knihovníčky  súťažnou formou zisťovali najvhodnejšieho kandidáta na  kráľa 
detských čitateľov. Podľa vedomostí z najčítanejších kníh mohli slávnostne vyhlásiť prvého Kráľa čitateľov, 
ktorému bola slávnostne odovzdaná putovná kráľovská koruna. 
Počas celého roka 2009 sme pre svojich čitateľov pripravovali menšie, či väčšie kultúrne podujatia: pasovačky 
prvákov ZŠ nášho mesta za čitateľov našej knižnice, rozprávkové dopoludnia, či popoludnia, informačné 
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prípravy  pre rôzne vekové kategórie detí a študentov. Knižnica sa podieľala na príprave a realizácii takých akcií 
ako Deň poézie, Deň matiek, akcie k mesiacu venovanému úcte k starším, literárne večery a pod. Tiež sa podieľa 
na vyhlásení literárnej súťaže z vlastnej tvorby Inšpirácie spod Sitna v spolupráci so Živenou - Spolkom 
slovenských žien. Tiež  pripravila spolu s členkami Živeny slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže 
s celoslovenskou pôsobnosťou. V júni sa knižnica aktívne zúčastnila Dní poľskej kultúry, kde sa prezentovala 
kniha M. Vášáryovej, Polnočný sused. 
Keďže sa knižnica v októbri 2009 presťahovala do provizórnych priestorov v Základnej škole Jozefa Kollára, do 
konca roku nebolo možné uskutočňovať deťom podujatia súvisiace s knižnicou a v knižnici. 
 
Slovenské banské múzeum 
Rok 2009 bol v podmienkach činnosti Slovenského banského múzea, tak ako aj v celej našej spoločnosti, do 
značnej miery ovplyvnený a poznačený  svetovou hospodárskou a finančnou krízou. Jej dôsledky sa prejavili tak 
v  znížení príspevku zo štátneho rozpočtu, ako aj v nižších príjmoch múzea, zapríčinených nižšou 
návštevnosťou. Avšak SBM, aj napriek týmto objektívnym vplyvom, dokázalo zmobilizovať svoje vnútorné 
rezervy a rok 2009 ukončiť s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.  
Oproti predchádzajúcim štyrom rokom, keď ročná návštevnosť múzea prekračovala magickú hranicu 100 tisíc 
návštevníkov, sa síce počet návštevníkov v roku 2009 oproti predchádzajúcemu roku znížil o 11,5 %, no tržby 
z návštevnosti poklesli len o 1,07 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje iba necelých 43 tis. Sk. (Kvôli r. 
2008, keď platila koruna, uvádzame porovnanie v Sk). Tento, možno konštatovať, priaznivý hospodársky 
výsledok múzea bol predovšetkým výsledkom vnútromuzeálnych opatrení. Zlepšil sa výber vstupného, keď sa 
obmedzila štruktúra bezplatných vstupov, ktoré platia len pre deti do 6 rokov, novinárov, zamestnancov rezortu 
MŽP, členov zväzu múzeí a galérií a návštevníkov s výnimočným povolením riaditeľa múzea. Vyššie tržby 
prinieslo aj zníženie poplatkov za fotografovanie, pretože toto opatrenie zvýšilo záujem návštevníkov o 
fotografovanie resp. filmovanie. Nemenej významným opatrením vedenia múzea bolo aj zabezpečenie lektorskej 
služby počas 5-mesačnej letnej turistickej sezóny vlastnými zamestnancami. Zlepšila sa vyťaženosť pracovníkov 
ekonomického oddelenia, marketingu, ale aj ďalších administratívnych zložiek, a tak múzeum nemuselo počas 
letnej sezóny zamestnávať a platiť externých lektorov, ktorí sa prijímali po minulé roky, čo je bežná prax vo 
všetkých múzeách s výraznými sezónnymi rozdielmi návštevnosti. Po prvých  piatich – šiestich mesiacoch roka, 
v ktorých múzeum zaznamenalo nižšiu návštevnosť zahraničných návštevníkov nielen kvôli kríze, ale aj 
v dôsledku silného eura voči menám okolitých krajín, najmä Maďarska, sa posilnenie susedných mien v druhej 
polovici roka odrazilo aj na návštevnosti, ktorá sa postupne začínala stabilizovať a dostávať na úroveň 
predchádzajúcich rokov. Avšak aj napriek tomu, SBM navštívilo v roku 2009 o vyše 26 % zahraničných 
návštevníkov menej ako v roku 2008.  
Rok 2009 bol však úspešný aj z hľadiska organizovania rôznych podujatí, ktorými SBM prispieva nielen k  
zviditeľňovaniu svojich expozícií, ale aj k rozvoju kultúry na území celého mesta. Pracovníci múzea pripravili 
viac ako desiatku rôznych výstav v Galérii Jozefa Kollára, v Berggerichte i na Starom zámku, z ktorých 
najúspešnejšou sa stala výstava pod názvom Lego – hračka i hobby, ktorú len za prvý mesiac, v decembri 2009 
videlo približne 3 tisíc návštevníkov. S pomerne veľkým záujmom škôl sa, predovšetkým v jesenných mesiacoch 
september a október, stretla aj výstava Minerály karpatských rudných žíl v Berggerichte. Okrem ďalších výstav 
je ešte potrebné spomenúť aspoň dve veľké reprezentatívne výstavy v Galérii Jozefa Kollára, z ktorých prvá bola 
poctou k 110. výročiu narodenia majstra Kollára a druhá výsledok trojročnej práce slovenských výtvarníkov na 
IX. trienále drobnej plastiky, reliéfu a kresby, ktorého vernisáž bola 26.júna 2009. V minulom roku však 
pokračoval aj spoločný výstavnícky projekt SBM, Mesta B. Štiavnica a Štátneho ústredného banského archívu, 
keď po predĺžení výstavy Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva, až do konca apríla, putovala táto 
výstava aj do Budapešti (Slovenský inštitút) a do Lesníckeho múzea v Šoproni.  
Klenotnicu kultúrnych podujatí v meste obohatilo Slovenské banské múzeum už tradične svojimi úspešnými 
podujatiami, akými je májová Noc múzeí a Festival kumštu, remesla a zábavy na Starom zámku, ale aj letné 
nočné dramatické prehliadky – Noci na Starom zámku, Letná škola remesiel v múzeu, tradičný Štyavnycký 
vyjanočný jarmok  a spoluúčasť na organizovaní troch letných podujatí, ktoré už neodmysliteľne patria 
k Banskej Štiavnici – Festivalu peknej hudby, európskeho festivalu poézie, hudby a výtvarného umenia Cap á ľ 
Est a medzinárodného filmového seminára 4 živly. 
Slovenské banské múzeum sa však, okrem aktivít smerujúcich k uspokojovaniu potrieb svojich návštevníkov, 
muselo prioritne venovať aj svojmu základnému muzeálnemu poslaniu, ktorým je získavanie, konzervovanie, 
sprístupňovanie a ochrana zbierok. Práve v tomto smere sa aj naďalej pokračovalo v realizácii Projektu 
integrovanej ochrany zbierkového fondu (tzv. Nórskeho projektu), keď sa okrem vybudovania reštaurátorskej 
dielne na reštaurovanie starých tlačovín podarilo zrekonštruovať aj viacero tzv. kamenných článkov a 4 vzácne 
olejomaľby. V rámci tohto projektu sa zabezpečilo aj dodanie klimatizačných zariadení do expozícií, 
nainštalovanie systému protipožiarnej signalizácie, či potrebného policového zariadenia. Slovenské banské 
múzeum priebežne pracovalo aj na vytvorení scenára pripravovanej expozície uhoľného baníctva v Handlovej, 
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venovalo sa aj postupnej úlohe digitalizácie svojho zbierkového fondu, ale aj jeho revízii, či záchranným a 
ďalším archeologickým prácam, predovšetkým na vrchu Glanzenberg.   
Z hľadiska investičných zámerov sa Slovenskému banskému múzeu podarilo v roku 2009 aj zrekonštruovať 
strechu a podkrovie Nového zámku, čo predstavuje mimoriadne dôležitý faktor do ďalších rokov, pretože 
zatekaním cez poškodenú strechu boli už bezprostredne ohrozené nielen expozičné priestory, ale aj zbierkové 
predmety. SBM sa pustilo aj do získavania finančných prostriedkov prostredníctvom viacerých projektov, 
z ktorých najvýznamnejším bude Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne. V prípade schválenia nenávratného 
finančného príspevku na tento projekt by sa múzeu podarilo splniť už dlhoročný zámer – zrekonštruovania 
strechy Starého zámku, vybudovania podkrovných depozitov, rozšírenia expozície na zámku, ako aj 
zrekonštruovania niekdajšieho skladiska pušného prachu, tzv. Prachárne a okolitých domcov typickej baníckej 
architektúry. To bude však už úloha na rok 2010 a ďalšie roky. 
 
Pohronské osvetové stredisko 
ART  PÓDIUM  2009 - prezentácia  činnosti a tvorby mladých autorov a interpretov... Termín a miesto: 1. 4. 
2009, DM pri OSŠ OaS (Povrazník) Banská Štiavnica, spoluorganizátor: DM pri OSŠ OaS Banská Štiavnica, 
podujatia sa zúčastnil aj p. primátor, predseda a niektorí členovia KK 
DOVOĽTE, ABY SOM SA PREDSTAVIL, SOM TANEC...  - vznik a vývin tanca až po súčasnosť, výchovný 
koncert, spoluorganizátor: OSŠ Oa S B. Štiavnica...  22. 9. 2009, DM OSŠ OaS (Povrazník) B Štiavnica 
 
Súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy... 
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU DOVOLENKOVÚ FOTOGRAFIU 2009  - celoslovenská fotografická súťaž so 
zahraničnou účasťou, vernisáž, vyhodnotenie, 2 výstavy...  Spoluusporiadateľ: Múzeum vo Sv. Antone a Mesto 
BŠ, 1. kategória: Pamiatky UNESCO vo fotografii, zvláštne ocenenie – Dovolenka v banskoštiav.  Regióne...  
Termín a miesto: 13. 11. 2009, Múzeum vo Svätom Antone, výstava bude v r. 2010 aj priestoroch VÚC BBSK, 
podujatia sa zúčastnil p. primátor mesta BŠ a niektorí členovia KK, podpredseda KK p. P. Ivaška je členom 
poroty a prípravného výboru 
SALAMANDER  OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE  - regionálna výtvarná súťaž, počas Salamandrových dní 
výstavka zo súťažných prác.  Termín a miesto pre rok 2009: Súťaž bola vyhlásená v septembri 2009, uzávierka v 
decembri 2009, vyhodnotenie sa bude konať v r. 2010 (Vyhodnotenie za rok 2008 bolo v mesiaci február 2009 v 
CMK Rubigall) 
SLÁDKOVIČOVA  ŠTIAVNICA  - regionálne kolo v umeleckom prednese poézie, postup na krajské kolo... 
Termín a miesto konania: 23. 4. 2009, ZUŠ + prijatie u primátora Mesta BŠ 
MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS  -  celoslovenská výtvarná súťaž so zahraničnou účasťou. 
Spoluusporiadateľ SBM v BŠ...Termín a miesto: Vyhodnot.  súťaže – 28.4.2009, Galéria J. Kollára BŠ, výstava 
do konca júna 2009 
 
Výchovno-vzdelávacie podujatia: 
STRETNUTIE  S  OSOBNOSŤOU – Anton Hykisch – stretnutie so študentami Združenej strednej školy 
obchodu a služieb v BŠ... Termín a miesto: 30. 4. 2009, ZSŠ obchodu a služieb v BŠ 
VÝVIN NÁŠHO REGIÓNU – pamiatky banských miest a banícki patróni – 2x 
CESTIČKA  LÁSKY  -  po stopách Sládkoviča a Maríny v BŠ – 3x 
EKODNI so sokoliarmi pre MŠ a ZŠ – 2x  
KTO  TO  BOL? - kvíz starších žiakov ZŠ o významných osobnostiach nášho regiónu 
KEĎ LÁSKA  NIE JE LEN SLOVO – príbeh Maríny a Andreja Sládkoviča – prednáška, prednes poézie, 
beseda, návšteva pamätných miest spojených so životom Maríny a Andreja … 120 študentov SŠ,  12. 2. 2009 
dopoludnia od 9.00 hod., zraz v Evanjelickom kostole... V spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom a.v. v 
BŠ a pod záštitou primátora Mesta BŠ 
 
Kultúrno-spoločenské podujatia: 
LÁSKA  NIE  JE  LEN  SLOVO  -  netradičný Valentín, prednes ľúbostnej poézie, spomienka na príbeh Maríny 
a Sládkoviča... Termín a miesto:  12. 2. 2009, popoludní, o 16.00 hod., Kaplnka Kammerhofu.  V spolupráci s 
Evanjelickým cirkevným zborom a.v. v BŠ... Pod záštitou a za účasti primátora Mesta BŠ a niektorých členov 
KK 
POCTA  HORÁKOVCOM    -  prezentácia novej publikácie  Jozef  Horák -  život a dielo v premenách času 
a   -  II  -      knihy  Dagmar Inštitorisovej  Karol  Horák  -  čítanie v mysli dramatika... V spolupráci so ZŠ J. 
Horáka v BŠ... Termín a miesto:  20. 3. 2009, ZŠ J.  Horáka Banská Štiavnica 
 
ŠTIAVNICKÝ  NÁCKO  -  súťaž v prednese Náckovských vtipov, príhod, anekdot a sprievodné poduajtia, 
Náckov výjazd...ai.  V spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom, Mestom BŠ – Oddelenie 
cestovného ruchu, kultúry...  Pod záštitou primátora Mesta BŠ  
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ŠTIAVNICKÉ  INŠPIRÁCIE  -  prezentácia činnosti  a  tvorby  banskštiavnického Autorského klubu literártov, 
výtvarníkov a hudobníkov... Termín a miesto:  16. 5. 2009, penzión Kachelman  
VÝZNAMNÉ  OSOBNOSTI  NÁŠHO  REGIÓNU  -  JÁN  BOTTO   - literárno-hudobné pásmo o živote a 
diele J. Bottu v roku 180. výročia narodenia básnika, spojené s výstavkou o živote a tvorbe autora a s 
prezentáciou knihy Juraja Sarvaša Spoza kulís 2 
Pod záštitou primátora Mesta BŠ, hosťom podujatia bol herec, recitátor Juraj Sarvaš...Za účasti p. viceprimátora 
Mesta BŠ Ing. J. Čabáka a niektorých členov KK...  Spoluusporiadateľ: Evanjelický cirkevný zbor a.v. v BŠ 
BUDENIE SITNIANSKYCH RYTIEROV – vystúpenie súborov a sprievodné podujatia... Hlavný usporiadateľ 
Oddelenie cestovného ruchu, kultúry... v BŠ, POS len spoluusporiadateľ 
SLOVOM, HUDBOU, SRDCOM... -  pre členov KD a Únie nevidiacich a slabozrakých – 2x 
BANSKÁ  ŠTIAVNICA  A  OKOLIE  - prezentácia novej publikácie banskoštiavnického rodáka, umeleckého 
fotografa V. Bártu a V. Bartu ml. o našom meste a regióne... V spolupráci s SBM – Starý zámok...Termín a 
miesto: 15. 7. 2009, Rytierska sála Starého zámku v BŠ... Za účasti p. primátora, ktorý „krstil novú knihu“ a 
niektorých členov KK 
SLÁDKOVE  KOSTOLY – výstava na Starom zámku...Termín a miesto: vernisáž 3. 9. 2009, Starý zámok B. 
Štiavnica 
BANSKÁ ŠTIAVNICA V UMELECKOM SLOVE A HUDBE  - poeticko-hudobné pásmo o Banskej Štiavnici 
spojené s premietaním obrazového materiálu...Pod záštitou primátora Mesta BŠ, za účasti viceprimátora Ing. J. 
Čabáka a niektorých členov KK...Spoluusporiadateľ: Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Banskej Štiavnici 
OD  SRDCA  K SRDCU  - prezentácia činnosti a tvorby členov Zväzu telesne postihnutých (a ich hostí), 
spoluorganizátor: ZTP v BŠ...Za účasti p. primátora a niektorých členov KK 
AUTORSKÝ KLUB literátov a výtvarníkov v BŠ – stretnutia 1x mesačne 
BLÍŹI SA ČAS VIANOČNÝ – vianočné zvykoslovie a  program pre Klub dôchodcov 
Termín a miesto: 11. 12.2009, Klub dôchodcov BŠ, spoluusporiadateľ: Klub dôchodcov BŠ 
AUTORI  NÁŠHO  REGIÓNU –  prezentácia tvorby týchto autorov : Katarína Šebeňová, Vladimír Schultz, 
Mária Petrová  - na podujatiach: 
CESTY  LÁSKY – autorský večer K. Šebeňovej pri príležitosti okrúhleho životného jubilea autorky (50 rokov), v 
spolupráci so ZUŠ a Ms. knižnicou v BŠ...Termín a miesto: 9. 9. 2009, ZUŠ BŠ 
NAUČIL  SOM  SA  MILOVAŤ  JESEŇ – autorský večer Vladimíra Schultza...V spolupráci s Mestskou 
knižnicou v BŠ 
ZASTAVTE  ČAS NA JEDNU BÁSEŇ – autorský večer M. Petrovej a prezentácia novej knihy...V spolupráci so 
SOŠ obchodu a služieb v BŠ a Ms. knižnicou v BŠ... Za účasti p. primátora mesta, predsedu KK a niektorých 
členov KK 
 
 
Spolupráca so zahraničím  
Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva 

� reinštalácia reprezentatívnej výstavy k 15. výročiu zápisu historického mesta Banská Štiavnica 
a technických pamiatok v jej okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pripravená Slovenským 
banským múzeom, Štátnym ústredným banským archívom a Mestom Banská Štiavnica v partnerskom 
meste Šoproň (Maďarsko).  

 
Svetové dedičstvo  očami detí  

� výtvarná súťaž pre deti z miest svetového dedičstva vo veku do 15 rokov,  jubilejný 15. ročník, v tomto 
roku organizátori dostali 2157 prác z viac ako 120 škôl v 26 mestách svetového dedičstva v 20 
krajinách (Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Brazília, Česká republika, Čínska ľudová republika, 
Ekvádor, Estónsko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Ruská federácia, Sri Lanka, Turecko, Ukrajina  a  Slovenská republika). Výstava otvorená 11. júna 
2009 za účasti Dr. Katalin Kiss, koordinátorky Regionálneho sekretariátu Organizácie miest svetového 
dedičstva (OMSD) a Jevgenija Orlova, z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. 

� 11. novembra 2009 – prezentácia  katalógu vydaného pri príležitosti jubilejného 15. ročníka súťažnej 
výstavy „Svetové dedičstvo očami detí 2009“. Pôvodne sa uvažovalo o vydaní podobného katalógu už 
pri 5. a potom pri 10. ročníku, ale vtedy sa to nepodarilo.  Po mimoriadnom nasadení,  zapojení 
Regionálneho sekretariátu OMSD, vďaka aktivite a  iniciatíve Dr. Katalin Kiss, vedúcej tohto 
sekretariátu a jej spolupracovníkov a šikovnosti grafika Gézu Perlitzyho táto malá knižočka uzrela 
v auguste 2009 svetlo sveta. Súťažnú  výstavu organizuje  mesto Banská Štiavnica pod záštitou OMSD, 
pri príležitosti zápisu historického mesta Banská Štiavnica a technických pamiatok jeho okolia do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 1995 a doteraz organizátori dostali takmer 30 000 
výtvarných prác z viac ako 80 miest svetového dedičstva z celého sveta.  Samotný katalóg obsahuje 
okrem iného príhovory riaditeľa Centra svetového dedičstva UNESCO v Paríži (Francúzsko) Francesca 
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Bandarina a generálneho tajomníka OMSD Denisa Ricarda. Podstatnú časť katalógu tvoria reprodukcie 
vybratých detských výtvarných prác, ktoré reprezentujú 66 miest svetového dedičstva. Katalóg vydaný 
v anglickom jazyku  je určený predovšetkým  primátorom tých miest svetového dedičstva,  učiteľom 
a žiakom tých škôl, ktoré doteraz prispeli do našej súťaže, ako aj  primátorom ďalších miest svetového 
dedičstva,  učiteľom  a žiakom v nich.   

 
Akademici v Banskej Štiavnici IV 
Pri príležitosti 8. výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom, 
zorganizovali  podujatie  „Akademici v  Banskej Štiavnici IV“, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 10. októbra 2009.  
 
Ide o  určité pokračovanie prvej etapy podujatia, keď banský hunt, respektíve klát dreva študenti Univerzity 
z Miškolca a Západomaďarskej univerzity zo Šoprone úspešne dotlačili v auguste 2006 do Banskej Štiavnice, 
a ktoré v októbri 2006 boli umiestnené v historických budovách Akadémie. Cieľom tlačenia hunta a klátu bolo 
pripomenúť si založenie baníckej školy v roku 1735, založenie Akadémie Máriou Terézou v roku 1762 a 5. 
výročie „Deklarácie“ právnych nástupcov Baníckej a lesníckej akadémie 6 fakúlt/univerzít z Miškolca, Šoprone, 
Košíc, Zvolena, Ostravy a Leobenu. Iniciatíva vyšla z maďarskej strany, boli to  študenti Univerzity v Miškolci a 
Západomaďarskej univerzity v Šoproni.  
Tohoročnému  podujatiu predchádzalo slávnostné zhromaždenie v Kostole sv. Kataríny. Hlavnými bodmi tohto 
slávnostného zhromaždenia bolo  podpísanie dvoch významných dokumentov. Prvým bolo recipročné 
podpísanie Dohody o partnerstve   s mestom Šoproň, pôvodne podpísanej primátormi obidvoch našich 
partnerských miest dr. Tamásom Fodorom a Mgr. Pavlom Balžankom v Šoproni 28. júna 2008.  Druhým 
významným dokumentom bolo Vyhlásenie o pristúpení k Deklarácii, ktoré podpísali akademickí predstavitelia 5 
hutníckych a iných fakúlt a vysokých škôl. Ide o ďalší historický dokument po Deklarácii  podpísanej 30. 
novembra 2001 rektorom 1 univerzity a dekanmi 5 fakúlt. Takže teraz  k pokračovateľom duchovného dedičstva 
slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici sa hlási už 11 akademických ustanovizní v 4 krajinách.  
 Už pomaly tradičné podujatie  „Akademici v Banskej Štiavnici IV“ sa uskutočnilo tiež v Kostole sv. Kataríny, 
kde bola malá slávnosť pripomínajúca rozhodnutia panovníčky Márie Terézie z roku 1762 a predstavitelia 
nástupnických a ďalších zúčastnených univerzít/fakúlt zavesili k plastike pred radnicou, pripomínajúcej toto 
historické rozhodnutie,  venčeky. Potom   vo vestibuloch  historických budov Alma Mater (teraz  Stredná 
priemyselná škola S.  Mikovíniho a  Stredná odborná škola lesnícka)  po krátkych príhovoroch boli k pamätným  
tabuliam pri hunte a kláte  pripnuté stuhy. 
Z pozvaných hostí sa podujatia v tomto roku zúčastnili okrem iných aj doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD. z Institutu 
hornického inženýrstvi a bezpečnosti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, doc. Ing. Zdeněk 
Toman, CSc., prodekan pre vonkajšie vzťahy Fakulty metalurgie a materiálového inženýrstvi Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity Ostrava, 10 členná delegácia mesta Šoproň na čele s primátorom Dr. Tamásom 
Fodorom, prof. Dr. Albert Levente, prorektor Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Dr. József Pájer, prodekan 
Lesníckej fakulty Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Tamás Varga, riaditeľ Lesníckého múzea v Šoproni, 
Prof. Dr. László Tihanyi, dekan Fakulty zemských zdrojov Technickej univerzity v Miškolci, Prof. Dr.  Zoltán 
Gácsi, dekan  s prodekanom a asistentom dekana Fakulty materiálového inžinierstva Technickej Univerzity v 
Miškolci,  Dr. Gábor Mélykúti, dekan s dvoma prodekanmi Fakulty zememeračstva a geoinformatiky 
Západomaďarskej univerzity v Székesfehérvári, 3-členná delegácia mesta  Dunaújváros na čele s primátorom 
Andrásom  Kálmánom, István Molnár z  Vysokej školy v Dunaújvarosi, prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., emeritný 
dekan, autor pôvodnej Deklarácie,  riaditeľ Ústavu geoturizmu a JUDr. Daniela Cvancingerová, tajomníčka 
Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing. Nižník Štefan, 
CSc.,  prodekan   Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc., 
prodekanka  Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene,  prof. Ing. Mária Uramová, PhD., dekanka 
s prodekanom a vedúcou strediska Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. 
Ivan Herčko, CSc. z Inštitútu výskumu krajiny a regiónov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prof. 
RNDr. Hubert Hilbert PhD. z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
Predbežne bolo dohodnuté, že podujatie „Akademici v Banskej Štiavnici V“ sa uskutoční 9. októbra 2010.   
 
Partnerské mestá  
Hünenberg (Švajčiarsko) 

� 7. mája bol v Hünenbergu založený Spolok partnerstva s Banskou Štiavnicou, jeho predsedom sa stal 
Richard Aeschlimann; 

� žiaci ZŠ Jozefa Horáka pokračovali v dopisovaní so žiakmi z Hünenbergu; 
� oficiálna delegácia na čele s primátorom Hansom Gysinom navštívila Banskú Štiavnicu; približne v tom 

istom čase 4 učitelia a 17 žiakov z Hünenbergu, ktorí si dopisujú s našimi,  v spolupráci so Základnou 
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školou Jozefa Horáka zorganizovali tábor v Banskej Štiavnici; doviezli 20 ks použitých, ale v našich 
podmienkach naplno využiteľných počítačových zostáv; 

� na začiatku decembra došla do Banskej Štiavnice ďalšia zásielka z Hünenbergu. Je to dar od majiteľa 
firmy ProCart AG z Hünenebrgu  Maxa Baumanna, ktorý sprostredkoval veľký priateľ Banskej 
Štiavnice a predseda Spolku partnerstva s Banskou Štiavnicou Richard Aeschlimann. A naši priatelia 
z Hünenbergu uhradili dokonca aj dopravu. V zásielke bol recyklovaný papier,  mramorový polokartón, 
biely papier a kopírovací papier v hodnote cca 12 000 €. A to všetko bolo rozdelené predškolským 
zariadeniam, základným školám a ďalším organizáciám zriadených Mestom Banská Štiavnica.  

 
Moravská Třebová (Česká republika) 

� účasť žiakov ZŠ Jozefa Horáka na súťaži „Pod modrou oblohou“; 
� naša účasť na tradičných Dňoch slovenskej kultúry, v rámci nich Deň s partnerským mestom Banská 

Štiavnica – divadlo Paradajz Pikčr, Texasky, výstava fotografií Ľuba Lužinu a Mariána Garaia „Naša 
Štiavnica“, Sokoliarska skupina sv. Bavona – 24. apríla 2009,  prítomná aj  oficiálna delegácia mesta 
Banská Štiavnica; 

� návšteva oficiálnej delegácie Moravskej Třebovej na čele s vicestarostom JUDr. Milošom Izákom 
v Banskej Štiavnici v dňoch 4. – 6.9. 2009  pri príležitostí  Hubertových dní; 

� návšteva oficiálnej delegácie Moravskej Třebovej na čele so starostom RNDr. Josefom Ošťádalom 
v Banskej Štiavnici v dňoch 10. – 12.9.2009  pri príležitostí  Salamandrových  dní; 

� návšteva oficiálnej delegácie Banskej Štiavnice na festivale „Biskupický kaléšek“ v Moravskej 
Tŕebovej 1. – 3.10.  2009; 

� hokejisti z Moravskej Třebovej navštívili Banskú Štiavnicu a 5. decembra 2009 odohrali priateľský 
zápas s našimi hokejistami. 

 
Olsztynek (Poľsko) 

� návšteva oficiálnej delegácie Banskej Štiavnice v Olsztynku  v dňoch 30.4. – 4.5.2009 pri príležitostí  
650. výročia Olsztynku; 

� návšteva oficiálnej delegácie Olsztynku v Banskej Štiavnici na čele  s primátorom Miroslawom 
Stegienkom v dňoch 17. – 19.7.2009 pri príležitostí Živého šachu; podpísaná Dohoda o spolupráci 
a partnerstve medzi Ochotnicza Straźa Poźarna v Olsztynku a Dobrovoľným hasičským zborom 
v Banskej Štiavnici. 

 
Ptuj (Slovinsko) 

� oficiálna delegácia Banskej Štiavnice navštívila Ptuj pri príležitosti festivalu „Kurentovanje“ v dňoch 
21. – 23. februára 2009; 

� v dňoch 21. – 23. apríla 2009 navštívili naše mesto reprezentatívni predstavitelia združenia „Turistično 
družstvo“ z Ptuja; 

� účasť 5-členného bežeckého družstva mužov a žien z Ptuja na behu „Štefultovská desiatka“ 29. – 
31.mája.2009; 

� účasť 4 členného družstva bežcov z Banskej Štiavnice na 3. behu partnerských miest v Ptuji v dňoch 26. 
– 28. júna 2009, kde naši medzi 11 družstvami obsadili veľmi pekné 3. miesto; 

� oficiálna delegácia Banskej Štiavnice navštívila Ptuj pri príležitosti slávnosti „Deň Ptuja“ v dňoch 31. 
júla – 2. augusta 2009; 

� oficiálna delegácia Ptuja navštívila Banskú Štiavnicu pri príležitostí Salamandrových dní 11. –  13. 
septembra 2009. 

 
Soproň (Maďarsko) 

� oficiálna delegácia Banskej Štiavnice na návšteve Šoprone 18. – 20. augusta 2009 pri príležitostí 20. 
výročia Paneurópskeho pikniku;  

� oficiálna delegácia Šoprone navštívila Banskú Štiavnicu pri príležitostí podujatia „Akademici v Banskej 
Štiavnici IV“ v dňoch 9. – 11. októbra 2009, recipročné podpísanie Dohody o partnerstve; 

� podpísaná Dohoda o partnerstve pre realizáciu projektu Spoločne bez hraníc v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.   
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N á v r h   n a    u z n e s e n i e 
 
 
 
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
A. z o b r a ť   n a   v e d o m i e    
     Správu o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2009. 


