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Katastrálny meračský úrad v Zlatých Moravciach (1850) 1925 – 1946 (1952) 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference code SK_1550_9369 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Katastrálny meračský úrad v Zlatých Moravciach 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) (1850) 1925 – 1946 (1925) 
Časový rozsah 

3.1.4. Level of desription archívny fond 
Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium 

of the unit 

o description (quanti-

ty, bulk, or size) 

10,45 bm (81 úradných kníh, 66 škatúľ dokumentov, 41 máp) 

Rozsah a nosič jed-

notky opisu (množ-

stvo, rozsah alebo 

veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Katastrálny meračský úrad v Zlatých Moravciach 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative histo-

ry 

Vo vývoji organizácie pozemkového katastra bolo dôležité zriadenie štátnych merníc-

kych úradov evidencie pozemkového katastra na základe zákona č. 83/1925 Zb. z. a 

nar. Medzníkom vo vývoji pozemkového katastra bolo vydanie zákona č. 177/1927 

Zb.z. a n. o pozemkovom katastri a jeho vedení. Na jeho vykonanie bolo vydané vlád-

ne nariadenie č. 64/1930 Zb. z. a nar. Podľa tohto zákona bol pozemkový kataster 

geometrickým zobrazením, súpisom a popisom všetkých pozemkov v Československej 

republike. Slúžil ako podklad na vymeranie daní, na zakladanie, obnovovanie alebo 

doplnenie verejných kníh a ich máp, na zabezpečenie držby pozemkov, na prevody 

nehnuteľností a zabezpečenie úverov. Zákon č. 177/1927 Zb. z. a nar. premenoval ku 

dňu 1. januáru 1929 mernícke úrady na katastrálne meračské úrady a vládne nariadenie 

č. 205/1928 Zb. z. a nar. zo dňa 28. decembra 1928 určilo ich sídla a pôsobnosť.  

Dejiny správy pô-

vodcu 
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Na základe tohto zákona bol zriadený aj Katastrálny meračský úrad v Zlatých Morav-

ciach pre daňové (tzv. berné) okresy Vráble a Zlaté Moravce. Vrchný dozor nad čin-

nosťou tohto úradu vykonávalo Generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave. V súvis-

losti s odstúpením území na juhu dnešného Slovenska Maďarsku v dôsledku prvej 

Viedenskej arbitráže v roku 1938 došlo k zmenám územnej pôsobnosti niektorých ka-

tastrálnych meračských úradov, vrátane aj Katastrálneho meračského úradu v Zlatých 

Moravciach. Daňový okres Vráble bol vyčlenený z obvodu Katastrálneho meračského 

úradu v Zlatých Moravciach a včlenený do obvodu Katastrálneho meračského úradu 

v Nových Zámkoch. Na jeho miesto bol pričlenený daňový okres Nová Baňa. Väčšie 

zmeny v ich územnej pôsobnosti znamenala vyhláška ministra financií č. 70/1940 Sl. 

z., podľa ktorej bol zrušený Katastrálny meračský úrad v Zlatých Moravciach a pod-

riadené daňové okresy boli včlenené do obvodov iných katastrálnych meračských úra-

dov. Daňový okres Zlaté Moravce bol začlenený do obvodu Katastrálneho meračského 

úradu v Nitre a daňový okres Nová Baňa do obvodu Katastrálneho meračského úradu 

vo Zvolene.  

Po skončení druhej svetovej vojny Ministerstvo financií vychádzajúc z nariadenia SNR 

č. 58/1945 Zb. n. SNR vyhláškou č. 77 z 13. apríla 1946 s platnosťou od 1. januára 

1946 upravilo obvody katastrálnych meračských úradov podľa stavu k 30. septembru 

1938. Katastrálne meračské úrady zanikli 31. decembra 1949. Ich pôsobnosť prešla 

v zmysle vládneho nariadenia č. 276/1949 Zb. od 1. januára 1950 na krajské a okresné 

národné výbory, v skutočnosti však fungovali ešte aj počas roku 1950. Od 1. januára 

1954 podľa vládneho nariadenia č. 1/1954 vykonáva činnosť bývalých katastrálnych 

meračských úradov Ústredná správa geodézie a kartografie prostredníctvom svojich 

stredísk zriadených v každom okrese. 

3.2.3. Archival history 

Registratúra pôvodcu bola rozdelená na dve skupiny podľa dvoch daňových okresov 

spadajúcich pod územnú pôsobnosť pôvodcu, so sídlami vo Vrábľoch a v Zlatých Mo-

ravciach. V rámci daňových úradov bola agenda rozčlenená podľa jednotlivých katas-

trálnych území, ktorých názov bol zhodný s príslušným názvom obce. Jednotlivé ka-

tastrálne územia boli zoradené podľa abecedy. Základom agendy každého katastrálne-

ho územia bola pozemková kniha, ktorá bola doplnená ostatným pomocným materiá-

Dejiny archívneho 
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lom týkajúcim sa toho istého katastrálneho územia. 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Archívny fond bol prevzatý vtedajším Okresným archívom v Nitre 25. septembra 1958 

pod prírastkovým číslom 75. Ďalšie prírastky sa neevidujú. 

Spôsoby získavania 

archívnych prírast-

kov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond obsahuje pozemkové knihy k takmer každému katastrálnemu územiu  

v časovom rozpätí od roku 1852 do roku 1912, doplňujúci materiál obsahujúci pozem-

kové hárky (ku katastrálnym územiam, ktorých pozemková kniha sa nezachovala), 

popisy obecných hraníc, zostavenia akostných tried, registre držiteľov pozemkov, vý-

kazy zmien, indexy majiteľov pozemkov a opisy pozemkov (v celkovom rozsahu 66 

škatúľ s časovým rozpätím od roku 1850 do roku 1946) a mapy v celkovom počte 41 

kusov a s časovým rozpätím od roku 1924 do roku 1952.  

Obsah a rozsah ar-

chívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling in-

formation 

Vyraďovacie konanie prebehlo v roku 1987. Z fondu boli vyradené pozemkové hárky, 

ktoré obsahujú údaje zhodné s údajmi v pozemkových knihách. Výnimkou boli po-

zemkové hárky týkajúce sa tých katastrálnych území, ktorých pozemková kniha sa 

nezachovala. Vyraďovanie sa uskutočnilo na základe Smernice a poriadku pre vyraďo-

vanie písomností, máp, plánov a meračských operátov v rezorte Slovenskej správy 

geodézie a kartografie vydaných v roku 1969. 

Vyraďovanie a hod-

notenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. 
Možné prírastky 

3.3.4. 
System of arrange-

ment 

Usporiadanie archívneho fondu vychádza zo štruktúry usporiadania pôvodcu. Archív-

ny fond je rozdelený do dvoch skupín zodpovedajúcim daňovým okresom Vráble 

a Zlaté Moravce, ktoré spadali pod územnú pôsobnosť pôvodcu. Aj v rámci týchto 

skupín je ponechané pôvodné abecedné usporiadanie dokumentov podľa katastrálnych 

území zhodujúcimi sa s názvami obcí, avšak pri usporiadaní archívneho fondu sa zo-

hľadnili neskoršie názvy obcí platné od 1. septembra 1948 podľa Malého zoznamu 

obcí na Slovensku vydaného Štátnym plánovacím a štatistickým úradom v Bratislave 

v roku 1948. Inventárnou jednotkou je pozemková kniha spolu s jej doplňujúcim mate-

Spôsob usporiada-

nia 
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riálom vrátane máp. 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

Archívny fond je prístupný v zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratú-

rach a o doplnení niektorých zákonov a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podmienky prístupu 

3.4.2. 
Conditions governing 

reproduction 

Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok 

uvedených v jeho bádateľskom poriadku a v súlade s internými predpismi MV SR. 

Podmienky vyhoto-

vovania reprodukcií 

3.4.3. 
Language /scripts of 

material 
slovenský, maďarský 

Jazyk/písmo archív-

nych dokumentov 

3.4.4. 

Physical characteris-

tics and technical 

requirements 

nepoškodený 

Fyzický stav 

a technické požia-

davky 

3.4.5. Finding aids 

Štátny okresný archív v Nitre, PaedDr. Dušan Zrubec: Katastrálny meračský úrad 

v Zlatých Moravciach, inventár, Nitra, 1987, 20 str., evidenčné číslo 2297. (Dodatok: 

Súpis materiálu fondu Katastrálny meračský úrad v Nitre nachádzajúceho sa v Stredi-

sku geodézie v Nitre) 

Vyhľadávacie po-

môcky 

3.5.1. 
Existence and loca-

tion of originals 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre, Novozá-

mocká 273, 951 12 Ivanka pri Nitre 

Existencia 

a umiestnenie origi-

nálov 

3.5.2. 
Existence and loca-

tion of copies 

Archívny fond nie je v súčasnosti digitalizovaný. Nie sú vyhotovené ani konzervačné 

kópie. 

Existencia 

a umiestnenie kópií 

3.5.3. 
Related units of des-

cription 
Nie sú známe. 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publication note 
Slovenská archívna správa MV SSR v Bratislave, Jozef Bilčík: Sprievodca po okres-

ných archívoch v Nitre, Prievidzi a Topoľčanoch, Bratislava 1975, str. 228. 

Informácie o publi-
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kovaní 

3.6.1. Note ˗ 
Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note Mgr. Attila Fazekas 

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

3.7.2. Rules or conventions 
Opis bol vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival Des-

cription, Second Edition 

Pravidlá alebo zása-

dy 

3.7.3. 
Date(s) of descrip-

tions 
10.12.2018 

Dátum vyhotovenia 

opisu 

 


