
 
 

Vplyv šľachtického rodu Mitrovských  
na stredoslovenské baníctvo 

ELENA SÍKOROVÁ 

 

 

ľachtický rod Mitrovských sídlil pôvodne v Čechách a na Morave. Bol to rozvetvený 
rod, doložený už od 14. storočia. V priebehu českého stavovského povstania v rokoch 
1618 – 1620 sa jeho príslušníci angažovali na oboch súperiacich stranách. Po bitke na 

Bielej Hore strácal rod na význame a bol postihnutý konfiškáciami. Zakladateľom jeho 
uhorskej vetvy, ktorá zostala verná Habsburgovcom a prežila rekatolizačné obdobie, bol Ján 
Nepomuk Mitrovský. Táto vetva si postupne upevňovala svoju pozíciu a v rokoch 1818 – 
1945 jej patril hrad a panstvo Pernštejn na Morave.  

Š 

Barón Ján Nepomuk Mitrovský, ktorý absolvoval základné i vyššie vzdelanie na Morave, bol 
významným banským odborníkom, cisárskym tajným radcom, radcom Košickej komory, 
komisárom stredoslovenských banských miest a v rokoch 1734 – 1747 hlavným komorským 
grófom v Banskej Štiavnici. Panovník Leopold II. ocenil jeho kvality a statočnú prácu, keď na 
základe dostatočnej produkcie zlata a striebra a obdivuhodného spravovania kráľovského 
eráru dokázal vytvoriť zisk niekoľko tisíc zlatých a v pravý čas tak pri existujúcom 
nedostatku panovníkovi poskytnúť pomoc. Postaral sa nielen o väčší úžitok štiavnických baní, 
z ktorých každoročne plynuli pre panovníka významné zisky a príjmy a aj kráľovstvo 
získavalo značné finančné sumy, ale pokiaľ ich spravoval, zabezpečil aj ich všeobecne známy 
rast. Na vlastné nebezpečenstvo a vlastným štedrým poskytnutím peňazí odkryl mnohé žily 
s ušľachtilými kovmi, zveľadil viaceré bane s neistými výnosmi, medzi ktorými boli v prvom 
rade Nová a Stará baňa Antona Paduánskeho, patriaca medzi popredné ťažiarske bane, ako i 
ďalšie prekvitajúce bane vo vyhnianskom a hodrušskom údolí, ktoré za dlhotrvajúcej 
peňažnej zámeny po dlhé roky prinášali kráľovskému eráru bohaté banské výnosy 
a dostatočne pomáhali ešte aj neskôr za spravovania jeho nástupcami.1 

Ján Nepomuk, slobodný pán von Mitrovský, bol ako radca košickej komorskej administrácie 

                                                           
1 Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici (ďalej ŠÚBA), fond Hlavný komorskogrófsky úrad (ďalej 
HKG), listina č. 20 



na základe reskriptu Dvorskej komory zo 17. 12. 1734, ktorý bol adresovaný dočasnej správe 
Hlavného komorskogrófskeho úradu (ďalej HKG), povolaný a vymenovaný do funkcie 
hlavného komorského grófa v tunajších banských mestách dovtedy, kým sa jeho cis. katol. 
Majestát nerozhodne definitívne ináč. V súvislosti s tým vydala Dvorská komora nariadenie, 
aby mu pri príchode a uvedení do služieb jeho cisárskeho Majestátu vychádzali úradníci HKG 
nielen v ústrety a boli mu podriadení a poslušní, ale aby to isté zabezpečili v mene Dvorskej 
komory aj u ostatných, tak tunajších ako aj kremnických úradníkov. Súčasne Dvorská komora 
rozhodla, aby barón Mitrovský dostal každý rok 20 fúr sena, 240 bratislavských meríc ovsa, 
50 siah dreva, a zároveň aby po dobu zotrvania vo funkcii užíval tak ako jeho predchodcovia 
výnosy z 2 záhrad v Banskej Bystrici a drobné poživatiny (kleine Kuchl-Regalien) z dedín 
Podlavice, Riečka, Majer, Uľanka, Sv. Jakub, Breznička a od rybárov z Majera a Starých 
Hôr.2 Začiatkom roka 1735 vydáva dvorský komisár pre banské mestá dekrét pre úradníkov 
štiavnickej (24. 1. 1735), kremnickej (9. 2. 1735) a bystrickej komory (28. 2. 1735), aby 
v súvislosti s vymenovaním baróna Mitrovského za komisára a hlavného komorského grófa 
udržiavali a spravovali svoje závody nielen tak dobre ako doteraz, ale aby ich priviedli do ešte 
kvitnúcejšieho stavu a aby sa pokúsili výdavky čo najviac zredukovať a výnosy čo najviac 
zvýšiť. Všetkým úradníkom a podúradníkom sa teda nariaďovalo, v čom majú ísť jeho milosti 
v priebehu 2 týždňov od prijatia poruke a že mu majú odhaliť, kde, ako a čo by bolo potrebné 
ešte zariadiť, aby sa zvýšil úžitok eráru, alebo aby sa odvrátilo to, čo mu škodí. Pritom mali 
zabezpečiť, aby sa toto všetko udržalo v tajnosti, bez toho aby sa odhalilo jeho meno.3  

Ján Nepomuk Mitrovský sa počas svojho pôsobenia v Banskej Štiavnici zaslúžil o rozvoj 
banskoštiavnického baníctva a o založenie tunajšej baníckej školy v roku 1735. Podporoval 
najmä snahu a projekty Samuela Mikovíniho, stavbu vodných nádrží, strojov na čerpanie vôd 
z baní, ako i činnosť M. K. Hella. V máji 1735 ho úradníci štiavnickej komory informovali o 
vybraní a zameraní miesta na postavenie nového tajchu nad Veľkou (Hornou) Vindšachtou. 
Po určení miesta, nájdení perpendikulárnej výšky na 7 siah a stanovení požadovanej plochy 
hrádze, poverili expektantov Wernbergera a Artnera, aby zabezpečili ďalšie údaje (aká dlhá 
bude hrádza, koľko bude mať vzhľadom na šírku kubických siah, koľko siah zeme sa bude 
musieť vybrať, aby tajch udržal vodu do výšky 6 siah a aký bude približný rozpočet 
nákladov). 19. júna toho istého roka informuje Mitrovský o celej situácii Dvorskú komoru 
a zdôrazňuje, že pokladá v každom prípade za nevyhnutné a lepšie zachytiť zbytočne 
odtekajúce vody (po naplnení Vindšachty) zo zberných jarkov z Krížnej, Sitna a Dekýša, ako 
i vodu z dolného Krexengrundu a postaviť nový tajch nad Veľkou Vindšachtou na území 
horného Krexengrundu. Išlo o tajch Bakomi, ktorého stavba skončila roku 1737. 
Vypracovaním podkladov pre projektovú dokumentáciu poveril expektanta Artnera. 
Mitrovský, ktorý pokladal tajchy za poklad ležiaci na povrchu zeme, zdôvodňoval potrebu 
                                                           
2 HKG, Ordináriá (ďalej Ord.) inv. č. 594, str. 932, No. 84 
3 HKG, Ord. inv. č. 595, str. 36, No. 26 
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postavenia tohto tajchu aj tým, že po jeho postavení by oberbíberštôlnianske 
feldštangenkunsty mohli byť o 4, najmenej však 3 týždne dlhšie v činnosti ako doteraz, 
rovnako ako aj 13 stupových kolies so 78 tĺkmi, ak by sa na feldštangenkunsty púšťala voda 
silná 6 želiez. Podľa projektu mala byť hrádza 7 siah vysoká, aby pojala do výšky 6 siah 
vodu, 17 siah široká, ubitá z dobrého ílu. Predpokladaný rozpočet na celú stavbu bol 21 669 
florénov 45 grajciarov, pričom ročný úžitok pri vyššie uvedenej efektívnosti tajchu by bol cca. 
6080 fl. Mitrovský zároveň navrhol, aby hrádzu stavali skúsení sliezski odborníci za tých 
istých finančných podmienok, ako pri stavbe nového kolpašského tajchu. Ďalšie pracovné sily 
navrhoval povolať z Likavského a Liptovského panstva. Mitrovský sa zaslúžil nielen o stavbu 
tajchu Bakomi, ale aj o postupné rozšírenie vodnej nádrže Veľká Vindšachta či stavbu 
Richňavského tajchu.  

V rokoch 1737 a 1738 sa viedla polemika kvôli postaveniu ďalších tajchov resp. zvýšeniu 
hrádze Veľkej Vindšachty. Išlo o návrh Samuela Mikovíniho postaviť jeden alebo viacero 
tajchov pod a pri vysokej kotline (bei dem hohen Becken) pod Siglisbergom pod súčasným 
Stredným vindšachtským tajchom (Evičkou). V apríli 1738 Mitrovský poslal Dvorskej 
komore svoje stanovisko, ako aj zosumarizované stanoviská komorských a banských 
úradníkov k tomuto návrhu Samuela Mikovíniho. Priložil aj ich stanoviská k ďalším 3 
otázkam, a síce :  

1. či by bolo pre erár výhodnejšie zvýšiť a o koľko hrádzu Veľkej Vindšachty, alebo  
2. postaviť nový tajch na Krexengrunde, alebo  
3. preraziť štôlňu na Richňave a na vnútornej strane tejto kotliny založiť jeden alebo viac 
tajchov (návrh vyšších úradníkov Kaschnitza, Keylinga a Geramba).  

Vyjadrili sa aj k návrhu baróna Fischera postaviť nové stupy a nový tajch za Kolpachami 
(Banským Studencom). Keďže všetci pokladali stavbu tajchu na richňavskom pozemku 
(horného Richňavského tajchu) za najvýhodnejšiu aj v porovnaní s tajchom pri vysokej 
kotline, priklonil sa k tomuto názoru aj Mitrovský.  

V máji 1744 odpovedal Mitrovský na otázku Dvorskej komory, či by bolo vhodnejšie 
postaviť nový tajch na Kolpachoch alebo zvýšiť hrádzu Veľkej Vindšachty o 2 siahy. 
Priklonil sa k druhej možnosti, tak ako aj úradníci štiavnickej komory a geometer Mikovíni, 
ktorý to zdôvodil tým, že navýšením Vindšachty o 2 siahy sa zachytí toľko vody, ako by 
zachytil nový tajch na Kolpachoch a pritom náklady na zvýšenie hrádze Vindšachty by činili 
len 1/3 z nákladov na stavbu nového kolpašského tajchu. Hrádza je pritom tak silná a pevná, 
že by sa mohla zvýšiť nie o 2 siahy ale o raz toľko, ako je teraz vysoká. Náklady pritom 
vypočítal na 13 000 fl. Ak by sa aj hrádza nezvyšovala, je potrebné pokryť ju múrom 
a opraviť oboch mníchov, čo by stálo viac ako 3 000 fl. Čo sa týka efektívnosti zvýšenia 
hrádze, náklady by sa mali za určitých podmienok vrátiť za rok. Problémy so zvýšením 
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hrádze Veľkej Vindšachty, s opravou a stavbou ďalších jarkov sa riešili aj koncom 40. a 50. 
rokov 18. storočia. 4  

26. 4. 1738 vydal J. N. Mitrovský pokyny a nariadenia pre banské súdy v Banskej Štiavnici, 
Banskej Bystrici a Kremnici, pre hlavných úradníkov bystrickej, kremnickej a štiavnickej 
komory a pre lesného majstra Rusta k vykonávaniu pracovných povinností počas jeho pobytu 
vo Viedni. Pokyny poskytujú výstižný pohľad najmä na činnosť banských súdov v tomto 
období.5 V správe úradníkov štiavnickej komory, ktorú mu 15. 7. 1738 poslali do Viedne, sa 
okrem iného hovorí, že komorský protokolista pán Führer dostal pri svojom návrate zo 
Szolnoku informáciu o podozrivom zlate, preto ho poslali hneď naspäť, aby celú záležitosť 
prešetril. Tento sa skutočne vrátil so 6 lótmi odcudzenej zlatej múčky s autentickým 
atestátom, podľa ktorého túto múčku tam priniesol jeden roľník z Teplej (Podhoria). 
Spomínaného roľníka nasledujúceho dňa predviedli a odovzdali na ďalšie vyšetrovanie 
banskému súdu.6  

Už počas vykonávania funkcie hlavného komorského grófa vykonal J. N. Mitrovský 
z poverenia Dvorskej komory niekoľko prehliadok baní a hút na Morave a v Čechách. 
Výsledky týchto vizitácií približujú stav baníctva v Čechách okolo polovice 18. storočia. 7 
V novembri 1747 oznámila Dvorská komora magistrátom 7 banských miest, že hlavný 
komorský gróf barón Mitrovský bol vyslaný na Moravu ako riaditeľ Hlavného banského 
úradu, aby pozdvihol tamojšie upadajúce baníctvo. Počas jeho neprítomnosti bol vedením 
HKG poverený Karol Teobald von Mayer, radca Dvorskej komory a Dvorského kolégia. 
Dekrétom rovnakého znenia bol správca Juraj Parohs poverený informovať o tejto skutočnosti 
svojich podriadených – úradníkov komorských panstiev. Tretí dekrét s tou istou informáciou 
bol adresovaný úradníkom všetkých troch komôr a 6 banských súdov.8 Na cestu na Moravu 
bolo Mitrovskému z pokladne štiavnickej komory vyplatených 1200 zlatých vzhľadom na 
jeho dlhoročné verné služby a na novom poste mu bola schválená mzda vo výške 400 zlatých 
ročne. Dvorská komora zároveň informovala všetkých kompetentných (vyššie spomenutých) 
úradníkov, že do budúcna bude na nejaký čas vedenie HKG pozostávať z hlavného 
komorského grófa (teraz jeho zástupcu Mayera), podkomorského grófa (Bartolomeja 
Ľudevíta Hechengartnera) a 33 asesorov.9 Po skončení funkcie hlavného komorského grófa 
a takmer 30 rokov verných služieb v Uhorskom kráľovstve, po obdržaní titulu stáleho tajného 
radcu v Prahe vykonával Mitrovský po mnohé roky najmä úrad majstra v banských 
a mincovných záležitostiach a pracoval až do svojej smrti (1760 Praha) v banskej správe na 

                                                           
4 SÍKOROVÁ, E: Vindšachtské vodné nádrže a vodná nádrž Bakomi, in Spravodaj 2 – 4/2003, Banský výskum 
Prievidza, roč. 43, č. 2 – 4, s. 26 - 35 
5 HKG, Ord. inv. č. 598, str. 260, No. 50; str. 261, No. 51;str. 265, No. 53, str. 267, No. 55, 56, 57 
6 HKG, Ord., str. 505, No. 33. 
7 HKG, inv. č. 2635 
8 HKG, Ord., inv. č. 607, str. 507, 508, 509, No. 64, 65, 66 
9 HKG, Ord., inv. č. 607, str. 518, 519, No, 77, 78; str. 523, 524, No. 84 
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Morave a v Čechách.  

Po smrti Jána Nepomuka Mitrovského dochádza k sporom medzi jeho dedičmi, (synovia 
Karol, Jozef a Anton, manželka Mária Kazimíra von Mitrovská) a banským majstrom 
Schmidtom kvôli vysporiadaniu ziskov z baní, v ktorých mala podiely aj rodina Mitrovská 
(hodrušská štôlňa Anton Paduánsky, banské diela v Magurke, štôlňa Leopold) a z ktorých mal 
byť vyrovnaný aj jej dlh v bratskej pokladnici. Spor sa vliekol dlhé roky a ešte roku 1770 
nebol uzavretý. 10  

Ján Nepomuk Mitrovský mal troch synov, z ktorých Karol zasvätil svoj život tiež banskej 
činnosti. Jeho bratia Jozef a Anton zastávali rôzne vojenské funkcie, boli ocenení za svoje 
vojenské služby, ktoré preukázali pri ochrane panovníka a kráľovstva pred nepriateľom. 
Samotný Karol Mitrovský bol pôvodne príslušníkom jezuitského rádu. Po vystúpení z neho 
vstúpil do štátnych služieb a venoval sa baníctvu. Zastával viaceré funkcie v oblasti baníctva 
a mincovníctva. Roku 1765 sa stal banským radcom pri Hlavnom komorskogrófskom úrade 
v Banskej Štiavnici (1765-1769) s ročným príjmom 600 zlatých, na základe čoho sa mohol 
zúčastňovať aj úradných a banských konzultácií.11 Bol komisárom pre dolnouhorské 
(stredoslovenské) banské mestá, 2 roky pôsobil ako radca v rakúskej gubernii Štajerský 
Hradec a následne 4 roky ako hlavný banský majster v Klagenfurte v Korutánsku. Dvakrát 
zastával funkciu hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici v rokoch 1774 - 1777 
a 1790 - 1798, kedy odišiel do dôchodku a žil vo Viedni. Roku 1792 bol kráľovským a neskôr 
cisárskym tajným radcom. V stredoslovenskej banskej oblasti sa usiloval o zlepšenie 
hutníckych procesov pri tavení zlatostrieborných rúd v Kremnici, zaslúžil sa o razenie 
Voznickej dedičnej štôlne v banskoštiavnickom rudnom revíri, o zvýšenie produkcie striebra, 
o výstavbu taviacej pece v hute na Starých Horách12 a o postavenie cesty v svätoantonskom 
údolí, ktorá spojila Banskú Štiavnicu s okolitými stolicami. Ako hlavný komorský gróf 
dosiahol, že aj ťažiari začali prispievať na svojich robotníkov do bratskej pokladnice. Počas 
svojho prvého pôsobenia vo funkcii hlavného komorského grófa sa dostal do kontroverzií so 
svojimi nadriadenými, čo vyústilo do jeho predčasného odvolania z funkcie. Sťažnosť 
Dvorskej komore na neho poslal banský radca Fanta a Dvorská komora následne vo svojej 
rezolúcii vyzvala každého, kto vie a má niečo zlého a škodlivého voči nemu ako i celému 
úradu, aby to oznámil dvorskej komisii. Následne bol dekrétom Dvorskej komory vyzvaný, že 
sa má vzdať prezídia a úradu hlavného komorského grófa. Mitrovský odovzdáva prezídium 
a je suspendovaný z úradu a salária. Dvorskej účtárni sa musel zodpovedať za nedostatky 
v zúčtovaní výdavkov použitých pri stavbe svojho komorskogrófskeho bytu a absolvovania 

                                                           
10 HKG, Ord., spis č. 1376/1760, spis č. 885, 886/1760, spis č. 122/1761, spis č. 384/1761, spisč. 520/1761, spis 
č. 876/1761, spis č. 1007, 1008, 2234/1761; inv č. 818, spis č. 4032/1789) 
11 HKG, Ord., spis č. 1000, 1034, 1073, 1091/1765 
12 HKG, Ord., spis č. 3612 /1792 

E. Síkorová: Vplyv šľachtického rodu Mitrovských na stredoslovenské baníctvo

Forum Historiae 2/2008 5



cesty do Diósgyőru. 13  

Roku 1792 sa stal tajným radcom14 a pri príležitosti svojho druhého vymenovania za 
hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici získal 16. 12. 1790 erbovú listinu od 
Leopolda II. Počas svojho druhého funkčného obdobia na poste hlavného komorského grófa 
sa zaoberal aj problémami, ako udržať mincovanie medi v prevádzke a odstrániť nedo
dreva v sciedzacích hutách a pri pálení dreveného uhlia.

statok 

visko 

 nárokom.18  

                                                          

15 Riešil tiež problémy obnovy časti 
Banskej Bystrice, ktorá bola zničená v roku 1794 počas veľkého požiaru.16 Zaujal stano
k služobným výčitkám banského radcu grófa von Colloreda voči banskému radcovi 
Gerambovi kvôli jeho nedostatočne spracovanému referátu o prevádzke v železiarni, ktorý 
predniesol na zasadnutí Hlavného komorskogrófskeho úradu17 a k sťažnosti bystrického 
magistrátu na banskú komoru kvôli územným

Roku 1794 sa musel brániť voči útokom na svoju osobu v súvislosti s obvinením, že utláča 
uhorskú šľachtu. V júli tohto roku predniesol totiž na kongregácii Hontianskej župy 
v Kamenici nad Hronom štiavnický ťažiar, waldbürger a zároveň asesor stoličného súdu 
Anton Krecsmary príspevok, v ktorom tvrdo odsúdil vystupovanie a násilnosť Dištriktuálneho 
banského súdu a Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici voči šľachtickému 
stavu. Podľa jeho slov sú všetci šľachtici v zmysle platných zákonov a ustanovení podriadení 
ako osoby vo svojich osobných kauzách len župnej jurisdikcii. Preto nemohol obísť mlčaním, 
„ako Dištriktuálny banský súd v Banskej Štiavnici či skôr Hlavný komorskogrófsky úrad pre 
svoju nenásytnosť, ktorá ich vedie k nenávisti voči uhorskej šľachte, porušili základný zákon 
kráľovstva a šľachticov v slobodných kráľovských banských mestách, menovite v meste 
Banská Štiavnica, a podriadili ich svojej jurisdikcii“. Vo svojej reči priamo obvinil a napadol 
aj hlavného komorského grófa Karola von Mitrovského a asesora Teofila (Gottlieba) von 
Geramba, so súhlasom ktorých sa toto všetko dialo, a žiadal župu, aby bránila práva a imunitu 
svojich šľachticov. Voči tomuto dehonestovaniu tak spomínaných inštitúcií ako aj hlavného 
komorského grófa Mitrovského a asesora Geramba vystúpil na príkaz Dvorskej komory na 
najbližšej župnej kongregácii s obhajobou a obrannou rečou komorský fiškál Leopold von 
Puchner. Spor, ktorého riešenie sa dostalo až na najvyššie inštancie – kráľovské 
miestodržiteľstvo a Dvorskú komoru, podnietil okrem iného aj prípad siglisbergského haviara 
Frustika, ktorý bol za svoje previnenie zatknutý a uväznený Dištriktuálnym banským súdom, 
hoci podľa presvedčenia a tvrdenia predstaviteľov župy mal ako bývalý siglisbergský richtár 

 
13 HKG, Ord., spis č. 99, 347, 443, 444, 447, 1241, 1374, 1461, 1531, 1575, 1770, 1808/1777 
14 HKG, Ord., spis č. 2349, 2613/1792; 442, 963/1793 
15 HKG, Ord., spis č. 239, 742/1794 
16 HKG, Ord., spis č. 1247, 1248, 1253, 1459/1794 
17 HKG, Ord., spis č. 2332, 2390/1794 
18 HKG, Ord., spis č. 550/1795 
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podliehať župnej jurisdikcii.19 

Na návrh Mitrovského sa rozšírilo aj premývacie zariadenie na šachte Žigmund, aby sa mohlo 
premývanie rúd zdvojnásobiť. 20 Karol Mitrovský bol tiež donátorom druhej kaplnky na 
štiavnickej kalvárii, ktorá znázorňuje pokušenie Krista diablom a ukazuje, že Kristus opustil 
všetky poklady sveta. 

Roku 1796 boli rozšírené právomoci a okruh pôsobnosti Karola Mitrovského v súvislosti 
s vykonávaním funkcie kráľovského komisára pre sedem banských miest aj na verejno-
politické záležitosti v okruhu pôsobnosti Uhorského miestodržiteľstva a Uhorskej dvorskej 
komory.21 V tom istom roku končilo druhé trojročie pôsobenia Karola Mitrovského vo 
funkcii hlavného komorského grófa a keďže banský radca Pribila bol na niekoľko týždňov 
služobne v Diósgyőri, mohlo dôjsť k situácii, že prezídium (grémium) Hlavného 
komorskogrófskeho úradu by nebolo schopné zasadať. Preto Dvorská komora poverila Karola 
Mitrovského vedením prezídia až dovtedy, kým o tejto situácii definitívne nerozhodne.22 V 
apríli 1797 musel Mitrovský riešiť narastajúce problémy s nedostatkom medi pre kremnickú 
mincovňu, ktoré došli až tak ďaleko, že hrozilo zastavenie razenia mincí. Pre nedostatok 
železa sa skomplikovala aj výroba poľného kuchyského riadu (Feldkochgeschier) a opatrenia 
musel urobiť aj na zabezpečenie dostatočného množstva kyzového šlichu potrebného na 
výrobu striebra v štiavnickej striebornej hute.23  

                                                          

Vo februári 1798 rozhodla Dvorská komora, že namiesto Karola Mitrovského, ktorý 
vzhľadom na svoj zdravotný stav požiadal o penzionovanie, má na post hlavného komorského 
grófa nastúpiť banský radca, hlavný inšpektor hospodárstva a lesov (Oberwirtschafts- und 
Waldungsinspektor ) gróf von Colloredo, ktorý 4. mája toho istého roku zložil prísahu. 
Karolovi Mitrovskému schválila Dvorská komora ročný dôchodok vo výške tretiny jeho 
dovtedajšieho ročného príjmu s platnosťou od 3. mája 1798.24 V januári 1799 povolil hlavný 
komorskogrófsky úrad bystrickej komore, postaviť na žiadosť šafára medeného hámra 
v Banskej Bystrici nové valcovacie zariadenie (Rolliermaschine), ktoré navrhol ešte bývalý 
komorský gróf Karol Mitrovský a ktoré bolo výkonnejšie ako pôvodné dosiaľ používané.25  

V nasledujúcich rokoch sa s rodinou Mitrovských stretávame len v súvislosti s odstúpením jej 
banských podielov v rudnianskej štôlni Anna a v hodrušskej Novej štôlni Anton banskej 
komore ako náhradu za splatenie preddavku, ktorý dostalo ťažiarstvo tejto štôlne 

 
19 HKG, Ord., spis č. 2669, 3704, 3183, 3344/1794 
20 HKG, Ord., spis č. 3917/1795; 724/1796 
21 HKG, Ord., spis. č. 391, 421/1796 
22 HKG, Ord., spis č. 1643, 2326/1796 
23 HKG, Ord., spis. č. 1413, 1793/1797 
24 HKG, Ord., spis č. 568, 1290, 1547, 1781, 2006/1798 
25 HKG, Ord., spis č. 312/1799 



v predchádzajúcich rokoch od eráru na stavbu tajchu v Rudne a dosiaľ ho nevrátilo.26  

                                                           
26 HKG, Ord., spis č. 4195/1798; spis č. 3990, 4051, 4116, 4127, 4191, 4220, 4272, 4364, 4390, 4561, 4618, 
4653, 4682, 4684, 2545, 2570, 3120, 3307, 3402, 3488, 3777, 3939, 168, 1255, 1306, 1307, 1335, 1347, 1508, 
1615, 1769, 2384/1799, spis č. 335/1800, spis č. 3682, 3819, 4847, 5557/1803 




