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Miestny národný výbor v Mlyňanoch 1950 – 1960  

Opis na úrovni archívneho fondu 

 

kód názov kódu v AJ obsah Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_9749 Referenčný kód 

3.1.2. Title Miestny národný výbor v Mlyňanoch 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1950 – 1960 Časový rozsah 

3.1.4. Level of desription archívny fond Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium 

of the unit 

o description 

(quantity, bulk, or 

size) 

0,3 bm (13 ks úradných kníh, 1 archívna škatuľa spisov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Miestny národný výbor v Mlyňanoch Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 26/1945 Zb. n. o národných 

výboroch zo dňa 7. apríla 1945 boli národné výbory právne uvedené ako orgány štátnej 

moci. Pre Miestny národný výbor v Mlyňanoch bola na základe výnosu povereníka pre 

veci vnútorné z 15. marca 1945, pod číslom 6633/2-II/1 štátna správa v rokoch 1945 – 

1950 vykonávaná Obvodným úradom miestnych národných výborov v Tesároch nad 

Žitavou. Výmerom Krajského národného výboru v Nitre č. 173-18/7-1950-I/1 zo dňa 

10. augusta 1950 vydaného na základe vládneho nariadenia č. 14/1950 Zb. o organizácii 

miestnych národných výborov boli v okrese Nitra zrušené všetky obvodné úrady 

miestnych národných výborov. Na Miestny národný výbor v Mlyňanoch prešli všetky 

právomoci Obvodného úradu miestnych národných výborov v Tesároch nad Žitavou. 

Výkonnou zložkou sa podľa § 10 uvedeného vládneho nariadenia stala rada, predseda, 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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referenti a komisie. Odbor pre vnútorné veci Rady Okresného národného výboru 

v Zlatých Moravciach, pod číslom Vnútr/2606/1960, v zmysle § 4, ods. 2 zákona 

Národného zhromaždenia Československej republiky č. 13/1954 Zb. o národných 

výboroch a podľa § 15, ods. 1 vládneho nariadenia č. 34/1958 Zb. o ďalších presunoch 

pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe predložil Rade Okresného 

národného výboru v Zlatých Moravciach návrh na zlúčenie obcí Mlyňany a Tesáre nad 

Žitavou. Rada Okresného národného výboru v Zlatých Moravciach návrh uznesením 

č. 133/1960-R schválila a s účinnosťou od 1. júla 1960 vznikla obec s názvom Tesárske 

Mlyňany. Miestny národný výbor v Mlyňanoch zanikol a od 1. júla 1960 vnikol Miestny 

národný výbor v Tesárskych Mlyňanoch. 

3.2.3. Archival history 

Pôvodca počas celej svojej existencie nemanipuloval s registratúrnymi záznamami 

podľa žiadnych všeobecne platných smerníc ani na základe vlastných interných 

predpisov na správu registratúry. Pri previerke správy registratúry Miestneho národného 

výboru v Tesároch nad Žitavou dňa 20. októbra 1964, keď bola vykonaná aj previerka 

písomností už zaniknutého Miestneho národného výboru v Mlyňanoch, boli podľa 

záznamu z previerky písomnosti zaniknutého úradu uložené spoločne s písomnosťami 

už zlúčeného úradu. Písomnosti z rokov 1950 – 1958 neboli protokolované, registratúrne 

denníky boli vedené len za roky 1959 a 1960, nebol v nich vyznačený spôsob vybavenia 

spisov, k registratúrnym denníkom neboli vedené indexy, koncepty a zápisnice rady 

a pléna neboli podpísané. Pri spracovávaní fondu bolo zistené, že tieto nedostatky 

nielenže neboli odstránené, ale vyskytlo sa mnoho ďalších. Okrem toho, že sa spolu 

s fondom neodovzdali registratúrne denníky, veľa spisov nebolo opatrených 

prezentačnou pečiatkou, a ak sa na spisoch nachádzala, tak často nebola vyplnená, 

spisové obaly absentovali úplne. 

Dejiny archívneho 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Administratívne písomnosti a účtovné doklady z rokov 1950 – 1960 boli predchodcom 

Štátneho archívu v Nitre pod prírastkovým číslom 581 prevzaté 31. 12. 1971 a v roku 

1997 bol do archívu pod prírastkovým číslom 1102 prevzatý fond Miestny národný 

výbor v Tesárskych Mlyňanoch, z ktorého boli vytriedené písomnosti Miestneho 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 
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národného výboru v Mlyňanoch. 

3.3.1. Scope and contents 

Fond obsahuje zápisnice pléna miestneho národného výboru (6 úradných kníh) z rokov 

1951 a 1954 – 1959, rady miestneho národného výboru (6 úradných kníh) z rokov 1952 

– 1954 a 1956 – 1959 a evidencia trestaných osôb. Uvedené zápisnice pléna a rady však 

nie sú kompletné a zápisnice komisií sa vo fonde nezachovali vôbec. Spisový materiál 

z rokov 1950 – 1960 predstavuje len 0,12 bm, registratúrne denníky sa k spisom taktiež 

nezachovali. Fond dopĺňajú písomnosti účtovného charakteru z rokov 1954 – 1960. Sú 

to hlavné účtovné denníky, knihy príjmov a výdavkov. Účtovné písomnosti tvoria 

prevažne rozpočty, výkazy o príjmoch a výdavkoch, rozbory a previerky hospodárenia. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Počas desaťročnej činnosti Miestneho národného výboru v Mlyňanoch sa vyraďovanie 

nekonalo. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Písomnosti fondu Miestny národný výbor v Mlyňanoch sú rozčlenené do troch 

základných skupín: úradné knihy, spisový materiál a účtovný materiál. Pri úradných 

knihách je inventárnou jednotkou jeden ročník zápisníc. Keďže pôvodca sa pri 

manipulácii so spismi neriadil žiadnymi platnými smernicami pre manipuláciu 

s registratúrnymi záznamami a záznamom neboli prideľované registratúrne znaky ani 

lehoty uloženia a aj vzhľadom na malé množstvo archívnych dokumentov, sú tieto 

uložené chronologicko-numericky. Inventárnou jednotkou pri spisoch je súbor 

archívnych dokumentov za jeden kalendárny rok. Pri účtovnom materiáli je inventárnou 

jednotkou skupina účtovných kníh alebo písomností za jeden kalendárny rok. 

Štruktúra archívneho fondu po usporiadaní a sprístupnení je nasledovná. 

I. Úradné knihy 

A/ Zápisnice 

B/ Evidencie 

II. Spisový materiál 

A/ Spisy 

Spôsob 

usporiadania 
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III. Účtovný materiál 

A/ Účtovné knihy 

B/ Účtovné spisy 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

Prístupný. Prístupnosť niektorých dokumentov (napr. obsahujúcich osobné údaje) môže 

byť obmedzená v zmysle § 13 zákona č. 392/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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 

vyhotovovania 

reprodukcií 

3.4.3. 
Language /scripts of 

material 
slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical 

characteristics and 

technical 

requirements 

nepoškodený, neúplný 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Štátny okresný archív v Nitre, Gabriela Arpášová: Miestny národný výbor v Mlyňanoch, 

v Tesároch nad Žitavou a v Tesárskych Mlyňanoch, združený inventár, Nitra 1999, 

evidenčné číslo 3432, 89 strán. 

Vyhľadávacie 

pomôcky 

3.5.1. 
Existence and 

location of originals 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, Novozámocká 273, 951 12 Ivanka pri 

Nitre 

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and 

location of copies 
Informácie nie sú známe. 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tesároch nad Žitavou 1945 – 1950 

Miestny národný výbor v Tesárskych Mlyňanoch 1960 – 1989 (1990) 

Súvisiace jednotky 

opisu 
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3.5.4. Publikation note Informácie nie sú známe. 
Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note 
Pri požiadavke na štúdium je potrebné uviesť inventárne číslo, číslo škatule a číslo 

spisu, pokiaľ je uvedené. 

Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note Mgr. Elena Galandová 

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

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

Description, Second Edition 

Pravidlá alebo 

zásady 

3.7.3. 
Date(s) of 

descriptions 
31.05.2018 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 


