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Jednotný národný výbor v Nitre

3.1.3.
3.1.4.

Date(s)
Level of desription
Extent and medium
of the unit
o description
(quantity, bulk, or
size)

1949 – 1954
archívny fond

33,04 bm (277 archívnych škatúľ)

Rozsah a nosič
jednotky opisu
(množstvo, rozsah
alebo veľkosť)

Name of creator(s)

Jednotný národný výbor v Nitre

Názov pôvodcu

Administrative
history

Jednotné národné výbory v mestách, ktoré boli sídlom krajských národných výborov
a mali 48 členov boli zriadené zákonom č. 142/1949 Zb. o výkone ľudovej správy
v sídlach krajov. Jednotný národný výbor vykonával pôsobnosť okresného národného
výboru na území celého okresu a pôsobnosť miestneho národného výboru na území
mesta svojho sídla. Bezprostredne boli podriadené krajským národným výborom, na
Dejiny správy
svojich plenárnych zasadnutiach určovali smer činnosti a politiku národného výboru. Na
pôvodcu
základe ich uznesení vykonávali verejnú správu ich výkonné zložky, ktorými boli rada,
predseda a jeho námestníci, referenti a komisie. Miestne národné výbory a okresné
národné výbory v okresoch, na ktoré sa vzťahoval uvedený zákon zanikli dňom
vyhlásenia zákona, avšak výkonné zložky týchto národných výborov vykonávali správu
až do času, kým sa funkcie ujali novovytvorené orgány.
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3.2.3.

3.2.4.

Archival history

Immediate source of
acquisition or transfer

Jednotný národný výbor v Nitre začal svoju činnosť v okrese Nitra vykonávať dňom
1. júla 1949. Pôsobnosť Jednotného národného výboru v Nitre bola na území okresu
taká istá ako okresného národného výboru, platili tie isté ustanovenia, ktoré
vymedzovali práva a povinnosti pléna, rady, predsedu a ostatných funkcionárov
okresného národného výboru. Odlišné bolo iba finančné hospodárenie, pretože až do
novej právnej úpravy platili ustanovenia § 8 zákona č. 142/1949 Zb. o výkone ľudovej
správy. Jednotné národné výbory viedli finančné hospodárenie mesta a okresu oddelene.
Táto zásada bola dodržiavaná do konca roka 1949, dňom 1. januára 1950 bolo na
Jednotnom národnom výbore v Nitre finančné hospodárenie mesta aj okresu vedené
spoločne.
Jednotný národný výbor v Nitre ukončil svoju činnosť na základe ústavného zákona
č. 12/1954 o národných výboroch s účinnosťou od 9. marca 1954. Nariadením Zboru
povereníkov č. 2/1954 Zb. Slovenskej národnej rady zo dňa 17. marca 1954
o niektorých zmenách územnej organizácie a okresov a miest na Slovensku sa územie
pôsobnosti Jednotného národného výboru v Nitre rozdelilo na územie Mestského
národného výboru v Nitre a na územie Okresného národného výboru v Nitre.
Pôvodca po svojom vzniku prispôsobil manipuláciu s registratúrnymi záznamami svojim
predchodcom, mestskému a okresnému úradu, kde bol používaný chronologickonumerický systém usporiadania spisov. Tento systém evidovania sa využíval do konca
februára 1950. Po tomto období bol Jednotným národným výborom v Nitre zavedený
manipulačný systém na správu registratúry podľa spisového plánu vydaného
Povereníctvom vnútra č. 185-15/10-1950-II/2. Systém tzv. desatinného triedenia bol
využívaný až do zániku Jednotného národného výboru v Nitre, spisy boli ukladané
podľa značiek bez ohľadu na referáty.
Administratívne písomnosti z rokov 1949 – 1954 boli predchodcom Štátneho archívu
v Nitre pod prírastkovým číslom 158 prevzaté v roku 1956 v počte 31 úradných kníh,
195 balíkov a 273 fasciklov. Neskôr, taktiež v roku 1956, bol pod prírastkovým číslom
197 fond doplnený 14 balíkmi písomností. Posledný prírastok bol zaevidovaný dňa
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

2. júla 1992 pod prírastkovým číslom 921. Jednalo sa prevažne o cca 2 bm matričnej
agendy z rokov 1950 – 1953, ktorá bola prevzatá z Mestského úradu v Nitre.
Fond obsahuje zápisnice rady a pléna jednotného národného výboru (16 úradných kníh)
z rokov 1949 – 1954, jeden index k zápisniciam rady z rokov 1952 – 1954, evidencie
živnostníkov s indexom z rokov 1952 – 1953. Z registratúrnych pomôcok sa uchoval
jeden prezidiálny protokol z rokov 1949 – 1950, štyri administratívne protokoly z rokov
1949 – 1950 a k nim prislúchajúce dva indexy a dve radové knihy. Priestupkové
protokoly, registre a k nim prislúchajúce indexy sa zachovali z rokov 1949 – 1953,
Scope and contents
taktiež boli zachované rôzne evidencie z rokov 1949 – 1954. Knihy patriace
k jednotlivým referátom Jednotného národného výboru v Nitre (v počte 120 kníh) boli
k fondu zaradené až dodatočne, formou prvého a druhého dodatku k inventáru z rokov
1986 a 1995. Na rozdiel od administratívnych spisov, ktoré sa zachovali v množstve cca
30 bm z rokov 1949 – 1954, sa prezidiálne spisy zachovali len z roku 1949 a predstavujú
len nepatrné množstvo písomností (0,05 bm).
Podľa zápisnice Jednotného národného výboru v Nitre zo dňa 12. marca 1954 boli so
Appraisal, destruction súhlasom okresného archivára Ľudovíta Führicha vyradené registratúrne záznamy bez
and scheduling
znaku hodnoty „A“. K zápisnici však nie je priložený zoznam vyraďovaných písomností
information
a preto nie je možné určiť o aké dokumenty sa jednalo, aké množstvo, ani z ktorých
rokov.
Accruals
Neočakávajú sa.
Písomnosti archívneho fondu Jednotný národný výbor sú rozčlenené do dvoch
základných úrovní: knihy a spisový materiál. Knihy sa ďalej členia na správne
(zápisnice rady a zápisnice pléna) a evidenčné. Inventárnu jednotku tvorí jeden ročník
System of
zápisníc, resp. evidencií. Spisový materiál sa člení na registratúrne pomôcky:
arrangement
prezidiálne, administratívne a priestupkové protokoly a na spisy: prezidiálne
a administratívne. Inventárnou jednotkou pri registratúrnych pomôckach je jedna kniha.
Pri spisoch počas obdobia manipulácie s registratúrnymi záznamami chronologickonumericky tvorí inventárnu jednotku súbor písomností jedného ročníka. Pri spisoch
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Finding aids
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manipulovaných v systéme tzv. desatinného triedenia je inventárnou jednotkou súbor
písomností v rámci numerického znaku a ročníka. Výnimku tvoria spisy, ktoré boli
v rámci numerického znaku zoradené abecedne. Zväčša sú to písomnosti zaradené pod
numerickými znakmi: 216 – osvedčenia o československom štátnom občianstve, 502,
511, 512 a 513 – živnostenské záležitosti, 603 – prevody pozemkov, 711 – stavebné
záležitosti a 902 – prevody stavených nehnuteľností. Tu je inventárnou jednotkou
skupina písomností každého písmena abecedy.
Prístupný. Prístupnosť niektorých dokumentov (napr. obsahujúcich osobné údaje) môže
Podmienky
byť obmedzená v zmysle § 13 zákona č. 392/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
prístupu
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienky
Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok
vyhotovovania
uvedených v jeho bádateľskom poriadku a v súlade s internými predpismi MV SR.
reprodukcií
Jazyk/písmo
slovenský
archívnych
dokumentov
Fyzický stav
a technické
nepoškodený, neúplný
požiadavky
Štátny okresný archív v Nitre, Terézia Mravíková: Jednotný národný výbor v Nitre,
inventár, Nitra 1966, evidenčné číslo 1219, 153 strán.
Štátny okresný archív v Nitre, autor neuvedený, Jednotný národný výbor v Nitre,
dodatok k inventáru I., Nitra 1986, bez evidenčného čísla, 18 strán.
Štátny okresný archív v Nitre, autor neuvedený, Jednotný národný výbor v Nitre,
dodatok k inventáru II., Nitra 1995, bez evidenčného čísla, 6 strán.
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, Novozámocká 273, 951 12 Ivanka pri
Nitre

Vyhľadávacie
pomôcky

Existencia
a umiestnenie
4

3.5.2.

Existence and
location of copies

Informácie nie sú známe.

3.5.3.

Related units of
description

Informácie nie sú známe.

3.5.4.

Publikation note

Informácie nie sú známe.

3.6.1.

Note

Pri požiadavke na štúdium je potrebné uviesť inventárne číslo, registratúrny znak, číslo
škatule a číslo spisu, pokiaľ je uvedené.

3.7.1.

Archivist´s note

Mgr. Elena Galandová

3.7.2.

Rules or conventions

Opis bol vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival
Description, Second Edition

3.7.3.

Date(s) of
descriptions

07.11.2017

originálov
Existencia
a umiestnenie
kópií
Súvisiace jednotky
opisu
Informácie o
publikovaní
Poznámka
Informácia
o spracovateľovi a
spracovaní
Pravidlá alebo
zásady
Dátum
vyhotovenia opisu
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