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Ú v o d 

Osvietenskd reformy Jozefa II. neobiáli ani verejná sprá-
vu a súdniotvo. Dovtedy tieto zložky, súc vzájomne prepojená, 
boli v rukáoh miestnej šlaohty. Prípravou na ich samostatnú 
existenciu bolo vydanie nového súdneho poriadku v novembri 
1785 /Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris ju-
diciariis regni Hungariae/, ktorý platil od 1.januára 1786 
až do začiatku roku 1790. YLzápätí 12.12.1785 panovník vy -
dal reskript, ktorý upravoval pomer súdnych inštancii. Pod-
lá neho sa zrušilo súdne fórum podžupana a slúžnych a ich 
pôsobnosť sa preniesla na stoličná sedrie, ktorá však naďa-
lej zostali v právomoci stoličnej šlaohty. 

Stoličná súdnictvo sa oddeluje od administratívy až po 
vydaní nariadenia Uhorskej královskej miestodržiteľskej ra-
dy z 20. júna 1786. Podlá neho stoličná sedrie sa dňom 15.7. 
1786 osamostatňujú a podriaďujú vyšším súdom. Mali však územ-
nú pôsobnosť a sídlo totožná s reformovanou jozefínskou žu-
pou. Názov sedria sa užíval iba do 1.9.1787, kedy sa nahra -
dil termínom podriadený súd /judicium subaltemum Unterlan-
desgericht/. Dekrát královskej súdnej tabule zo 7.augusta 
1787, ktorý užívanie tohoto termínu zaviedol, predstavoval 
iba upevnenie novej súdnej inštitúcie, nie však jej premenu. 

Sedria z obdobia od 15.7.1786 do 31.8.1787 a podriadený 
súd od 1.9.1787 do začiatku roku 1790 sú jednou inštitúciou. 

V aparáte súdu pôsobil predseda, štyria prísediaci re -
ferenti pre veci občianske a trestná, dvaja syndici, ktorí 
vystupovali ako žalobci v trestných procesoch /fisci crimi -
nales/, advokát chudobnýoh ako právny zástupca poddaných 
v súdnych občianskych sporooh a žalobca p#oti šlachte v trest-
ných záležitoatiaoh, dvaja aktuári, registrátor, ktorý bol 
tiež taxátorom a pomocný kancelársky personál. V hierarchii 
vtedajšieho uhorského súdnictva podriadená súdy boli prvo -
stupňovou inštanciou pre manželská kauzy neŠIachticov, pre 
všetky trestná prípady a skoro pre všetky druhy civilných 
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záležitosti šlachty. Proti jeho rozsudkom mohli sa aúdne 
stránky odvolal? na dištriktuálncmsúdnu tabulu v treatných 
veciach nešlachticov. V ostatných prípadoch odvolaciu in-
štanciu predstavovala kráľovská septetBvirálna tabula. Pre 
riešenie majetkovoprávnych záležitosti poddaných slúžili 
zemepanská súdy. Podriadená súdy boli vo3i nim druhostup -
novou inštanciou. 

Predpisy pre vedenie súdnej agendy a sadzobník súdnych 
poplatkov platili od 1.1.1786 až do začiatku roku 1790.Pod-
lá nich aa úradovalo nepretržite a aúdne zaaadania sa muse-
li konaf najmenej tri dni v týždni. V rámci vybavovania 
agendy sa zaviedli zasadacie a podacie protokoly, indexy a 
referentská a radová knihy. Spisy sa ukladali do menšioh 
akupin a fasciklov, ku ktorým sa na predpísaných formulá -
roch vyhotovovali elenchy. Úradnou a rokovacou rečou bola 
latinčina, v menšej miere hlavne pri účtovaní súdnej taxy 
aa uplatňovala nemčina. Územná kompetencia Podriadenáho sú-
du aa vzťahovala na územie Trenčianskej župy, ktorá za Jo-
zefa II. sa nezmenilo. Pozostávalo z piatich okresov* Nový-
mi z nich boli žilinský a považakobystrický okres, ktorá 
vznikli ešte za vlády Márie Terázie z hornáho trenčianskeho 
okresu, zaberajúceho územie Kysúc a najuhu po Čičmany a Ma-
rikovskú dolinu. Stredný trenčiansky okres mal sídlo v Pú -
chove a dolný v Trenčíne a piaty Záhorský okres v Bánovciach 
nad Bebravou. 

Písomnosti zrušeného podriadenáho súdu boli včlenená 
do stoličnáho archívu a spolu s inými písomnostiam! z joze-
fínskeho obdobia predstavovali jedno oaobitná oddelenie. 
Slúžili potrebám stoličnáho súdu, preto sa im pripisovala 
rovnaká dôležitoat ako ostatným súdnym materiálom zo skoršie-
ho obdobia. Podlá vtedajšej praxe a oatatnými písomnostiam! 
z jozefínskeho obdobia, predatavovali jeden celok. 

Písomnosti podriadenáho súdu opatrovala Trenčianska 
stolica a župa až do zániku župnáho zriadenia koncom roku 
1922. Potom dohlad nad nimi prevzali okraaný úrad a po roku 
1945 ONV v Trenčíne. Pod odbornú opateru archivárov aa dosta-
li v súvislosti s vytvorením siete štátnych archívov. Do svo-



jej správy ich prevzal Štátny archív v Bratislave. Po vytvo-
rení pobočky v Nitre aa písomnosti premiestnili do jej depo-
tov, odkial iah v rokoch 1903-1984 premiestnili do Štátneho 
oblastného archívu v Bytči. Tu sa v roku 1986 pristúpilo 
k ich inventarizácii a v roku 1994 k vydaniu inventára. 

0 triedení a usporiadaní treba uviesť, že sa neuplatňo-
valo vecná hľadisko, ale usporadovatelia sa snažili ich urobiť 
prehľadnými mechanickým vytvorením celkov, tj. skupín a fas-
ciklov, prípadne ročníkov. Pri vyhotovovaní inventára sme 
tento systém ponechali, pretože umožňuje tvorbu prehľadných 
inventárnych jednotiek. Tvorí ju kniha a u aktového materiá-
lu fascikel alebo ročník. Každý spis má svoju úložnú značku 
alebo protokolárne číslo. Pri citovaní spisov sa uvádza popri 
inventárnom čísle označenie skupiny a úložná značka, alebo 
poradová číslo a ročník. 

Do obsahu inventárnych jednotiek sme zaradili len vý* -
namnejšie záležitosti. Platí to i pre spisy samostatnej sto-
ličnej sedrie. Vzhľadom na to, že podriadený súd predstavoval 
inštitúciu s pomerne úzkou agendou, možnosť obsahového využi-
tia nie je rozsiahla. Majú význam najmä pre regionálne báda -
nie. 

Všetky práce spojené e vyhotovením inventára vykonal 
Dr.Stanislav Palkovič. 



I N V E N T Á R 



I. Úradná knihy 

1. Zápisnice 

Zápisnica podriadeného súdu /IX/ 1787 
Lat., 33,5x25,5 cm, väzba papierová,zachovalá,60 strán. 

Zápisnica podriadeného súdu /I/ 1787 
Lat., 33,5 x 25,5 cm, väzba polokožená, zachovalá, 
109 strán. 

Zápisnioa podriadeného súdu /XI/ 1787 
Lat., 41 x 25 cm, väzba polokožená,zachovalá,90 strán. 

Zápisnica podriadeného súdu /XII/ 1787 
Lat.,41,5x25,5 cm,väzba papierová,zachovalá,53 strán. 

Zápisnica podriadeného súdu /I/ 1788 
Lat.,41,5x25,5 cm,väzba papierová,zachovalá,96 strán. 

Zápisnica podriadeného súdu /XI/ 1788 
Lat.,41,5x25,5 cm, väzba papierová, zachovalá, 67 strán. 

Zápisnica podriadeného súdu /III/ 1788 
Lat.,41,5x26 cm, väzba papierová, zachovalá, 75 strán. 

Zápisnica podriadeného súdu /IV/ 1788 
Lat.,41,5x26 cm, väzba papierová, zachovalá, 118 strán. 
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9 Zápisnioa podriadeného ^ ^ /y/ 1788 
Lat.,41.5x25 cm, väzba papierová,zachovalá, 83 strán. 

10 Zápisnica podriadeného súdu /TY/ 1788 
Lat.,41,5x25 cm, väzba papierová,zachovalá, 122 strán. 

11 Zápisnica podriadeného súdu /VII/ 1788 
Lat.,41x25 cm, väzba papierová, zachovalá, 134 strán. 

12 Zápisnica podriadeného súdu /VIII/ 1788 
Lat.,41x26 cm, väzba papierová, porušená, 99 strán. 

13 Zápisnica podriadeného súdu /IX/ 1788 
Lat.,41,5x25,5 cm, väzba papierová, zachovalá, 101 strán. 

14 Zápisnica podriadeného súdu /X/ 1788 
Lat.,41x26 cm, väzba papierová,zachovalá, 116 strán. 

1 5 Zápisnica podriadeného súdu /XI/ 1788 
Lat.,41x25 cm, väzba papierová, zachovalá,121 strán. 

16 Zápisnica podriadeného súdu /XII/ 1788 
Lat.,41x25,5 cm, väzba papierová, zachovalá, 76 strán. 

17 Zápisnica podriadeného súdu /!/ 1789 
Lat.,37x23 cm, väzba polokožená, zachovalá, 178 atrán. 
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18 Zápisnica podriadeného súdu /II/ 1789 
Lat., 37x23 cm, väzba polokožená, zachovalá, 110 strán. 

19 Zápisnioa podriadeného súdu /III/ 1789 
Lat.,37x23 cm, väzba polokožená, porušená, 209 strán. 

20 Zápisnica podriadeného súdu /IV/ 1789 
Lat., 41x25,5 cm, väzba polokožená, zachovalá, 86 strán. 

21 Zápisnica podriadeného súdu /V/ 1789 
Lat.,42x26 cm, väzba polokožená, zachovalá, 110 strán. 

22 Zápisnioa podriadeného súdu /VI/ 1789 
Lat.,41*5x26 cm, väzba polokožená, zachovalá, 62 strán. 

23 Zápisnica podriadeného súdu /VII/ 1789 
Lat.,41x25,5 cm, väzba polokožená, zachovalá, 145 strán. 

24 Zápisnica podriadeného súdu /VIII/ 1789 
Lat., 41,5x25 cm, väzba polokožená,zachovalá,125 strán. 

25 Zápisnica podriadeného súdu /IX/ 1789 
Lat.,41x25,5 cm, väzba polokožená,zaohovalá, 124 strán. 

26 Zápisnica podriadeného súdu /X/ 1789 
Lat.,39x25 cm, väzba polokožená, zachovalá, 113 strán. 
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27 Zápisnica podriadeného súdu /XI/ 1789 
Lat.,39x25 cm, väzba polokožená, zachovalá, 111 strán. 

28 Zápisnica podriadeného súdu /XII/ 1789 
Lat.,39x25 am, väzba polokožená,zachovalá, 84 strán. 

2. Referentská knihy 

29 Referentská kniha F.Nozdrovického 1787 
Lat.,37x24*5 cm, väzba papierová,porušená, 43 strán. 

30 Referentská kniha T.Pongráca 1787 
Lat.,37x23.5 cm, väzba papierová, porušená, 29 strán. 

31 Referentská kniha I.Trstianskehe 1787 
Lat.,37x24 cm, väzba papierová, porušená, 35 strán. 

32 Referentská kniha M.Brményiho 1787 
Lat.,37x24 cm, väzba papierová, porušená, 26 strán. 

33 Referentská kniha F.Nozdrovickáho 1788 
Lat.,37x24 cm, väzba polokožená, zachovalá, 159 strán. 

34 Referentská kniha T.Pongráca 1788 
Lat.,37x24 cm, väzba polokožená, zachovalá, 162 strán. 
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35 Referentská kniha I.Trstianskeho 1788 
Lat.,37x24 cm, väzba polokožená, zachovalá,158 strán. 

36 Referentská kniha ií.Urményiho 1788 
Lat., 37x24 cm, väzba polokožená, zachovalá, 128 strán. 

37 Referentská kniha F.Nozdrovickáho 1789 
Lat.,38x24 cm, väzba polokožená, zachovalá, 150 strán. 

38 Referentská kniha T.Poagráca 1789 
Lat.,38x24 cm, väzba polokožená, zachovalá, 149 strán. 

39 Referentská kniha I.Trstianskaho 1769 
Lat.,38x23*5 cm, väzba polokožená,zachovalá, 149 strán. 

40 Referentská kniha M.Wrményiho 1789 
Lat.,38x24 cm, väzba polokožená, zachovalá,125 strán. 

3. Ostatné 

41 Intabulačný protokol 1787-1789 
Lat.,41,5x26 cm,väzba polokožená,porušená, 167 strán. 

42 Protokol protestov 1787-1789 
Lat.,41,5x26 cm,väzba polokožená,porušená, 109 strán. 
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43 Súdna revízna zápisnica 1789 
Lat.,37,5x24,5 cm, väzba polokožená, porušená,250 strán. 

II. Pomocná knihy. 

I. Podacie protokoly: 

44 Podaoí protokol /IX/ 1 - 174 1787 

45 Podaoi protokol /X/ 175 - 376 1787 

46 Podací protokol /XI/ 377 - 575 1787 

47 Podací protokol /XII/ 576 * 686 1787 

48 Podací protokol /I/ 1 - 200 1788 

49 Podací protokol /II/ 201 - 345 1788 

50 Podací protokol /III/ 346 - 472/ 1788 

5 1 Podací protokol /IV/ 473 - 695 1788 

52 Podací protokol /V/ 696 - 844 1788 

53 Podací protokol /VI/ 845 - 1056 1788 

54 Podací protokol /VII/ 1057 - 1260 1788 

55 Podací protokol /VIII/ 1261 - 1456 1783 

56 Podací protokol /IX/ 1457 - 1669 1788 



57 Podací protokol /I/ 1670 - 1880 1788 

58 Podací protokol /XI/ 1881 - 2061 1788 

59 Podací protokol /XII/ 2062 - 2204 1788 

60 Podací protokol /I/ 1 - 210 1789 

61 Podací protokol /II/ 211 - 426 1789 

62 Podací protokol /III/ 427 - 673 1789 

63 Podací protokol /IV/ 674 - 810 1789 

64 Podací protokol /V/ 811 - 1003 1789 

65 Podací protokol /VI/ 1004 - 1139 1789 

66 Podací protokol /VII/ 1140 - 1366 1789 

67 Podací protokol /VIII/ 1367 - 1572 1789 

68 Podaoí protokol /IX/ 1573 - 1780 1789 

69 Podací protokol /X/ 1781 - 1969 1789 

70 Podací protokol /XI/ 1970 - 2115 1789 

71 Podací protokol /XII/ 2116 - 2249 1789 

72 

2. Indexy 

Index A - Z 1788 
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73 Index A * Z 1789 

III. Spisy 

I. skupina A. 

74 Fasc* I no. 21 - 107 1787 1 

Tútorské Ú3ty airôt po Jurajovi Otlíkovi a popiaom 
jeho hnuteľného a nehnuteľného majetku a zariade -
nia kaštiele v Horných Ozorovciach /21/. Smernice 
dištrúktuálnej a septemvirálnej aúdnej tabule o 
postupe pri súdení chytených zbojníkov /34$ 46/. 
Vymáhanie dlžoby od obyvateľov Mnwšic pre Gabriela 
Papáuka, chirurga v Novom Mesta nad Váhom /36/. 
Posudok stoličného právneho zástupcu k riešeniu 
sporu o hranice medzi Starhradským a Gbelianskym 
panstvom /39/. Spor o škultáciu v Stráži /42/.Úpra-
va septemvirálnej tabule o postavení ausku^antov 
/50/. Dodatok k manželskému patentu /56/. Tabuľka 
počtu poddaných v jednotlivých obciach, patriacich 
do balašovskej polovice Považskobystrického pan -
stva /64/. Súpis vecí exekMovaaých Gabrielovi Be -
Rovskému z Beňova pre dlžobu /75/. Úprava septemvi-
rálnej tabule o súdnych taxách a o prijímaní osôb 
do súdnictva /92/. 

7S Fasc. II. no. 114 - 264 1786 

Spor Jozefe Krusa s komposeeorátom vo Veľkých Ostrá-
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ticiach /114/* Úpravy o účtovaní súdnych poplat-
kov /115, 125/. Informácia septemvirálnej tabule 
o stanovisku Podriadeného súdu Zvolensko-turčian-
skej župy k evidenčnému súpisu obcí /123* 231/. 
Relácia slúžneho o písomnostiach týkajúcich sa cho-
tárnych hranío Slopnej /127/. Úpravy o úžívaní 
stanného práva a súdení krvismllstva /202, 203, 
208/. Žiadosť obyvatela Trenčína o intabulovanie 
2300 zl. požičaných Sigbertovi Vecseymu a jeho 
manželke Žofii /211/. Úprava o uzatváraní manžel -
stiev /221/. Smernice pre vedenie sirotskej agendy 
zemepanskými súdmi /228/. Spor o škultéciu v Strá-
ži /230/. Úpravy o stavbách erárnych budov /238/, 
vydávaní súdnych splnomocnení /239/ a o vydržiava-
ní väzňov /242/. Popis a ohodnotenie majetku Kriš-
tofa Podhorského zo Zemianskej Kotešovej /255/. 
Pokyny pre jednotnú manipuláciu v oblasti súdnic -
tva /259/. Vykonávacie nariadenie k manželskému 
patentu /264/ 

76 Faso.III. no. 265 - 406 1768 2 

Spor Františka Rudňanského so Štefanom Bachom pre 
zbúranie mlyna v Dežericiaoh /266/. Úprava septem-
virálnej súdnej tabule o postupe v rozvodovom ko -
naní v prípadoch úteku manželského partnera /267/. 
Spor Tižiny s miestnymi škultétmi o splácanie obec-
nej dlžoby /275/ a Bytčianskeho a Streáanskeho 
panstva árendátormi LBblom a Mojžišom Bossanom 
z Nového Mesta nad Váhom o vyplatenie peňažných 
pohľadávok /279/. Žiadosť Jozefa Borčického, zames-
tnanca Mikuláša Esterháziho, o súdne riešenie jeho 
obvinenia zo sprenevery peňazí /282/. Hraničný spor 
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Zákopčia s Čadcou /289/. Spor Kneaío a Beckovským 
panstvom o pastviny /307/. Úpravy aeptemvirálnej 
tabule o evidovaní spisov prevzatých zo stolič -
ných archívov /310/, o vedení agendy žalôb /311/ 
a o súdení delikventov /317/. Úprava KMR o evido-
vaní obcí /313/. Informácia aeptemvirálnej tabule 
o prijímaní osôb do súdnictva a iných verejných 
služieb /318/. Nariadenie o užívaní nemSiny ako 
úradnáho jazyka v súdnictve /321/. Úpravy o tú-
torskej správe a o zasielaní hlásení, týkajúcich 
sa vedenia fiskálnych sporov /323, 327/. Pokyny 
dištriktuálnej tabule o postupe pri súdení prípa-
dov zajímania dobytka /329/. Sťažnosť Anny Chme -
linovej z Hrabovky na zemana Štefana Hrabovskáho, 
u ktoráho slúžila 60 rokov, že počas služby užíval 
jej pozemky a tie jej nechce vrátiť /334/. Úprava 
o zasielaní vybraných súdnych poplatkov učtárni 
Uhorskej královskej miestodržiteľskej rady /350/. 
Žiadosť plukovníka Jozefa Filu o intabulovanie 
pôžičky, ktorú poskytol dvom osobám /366/. Ohod -
notenie majetku Karola Morvayho v Dolných Držkov-
ciach /373/. Územný spor Mneäíc a Valentínom Pon -
grácom, spolumajiteľom Beckovského panstva /376, 
377/. Žiadosť Dolných Naštíc o prepustenie miest-
nych pastierov uväznených pre bitku s obyvateľmi 
Pečenian, ktorí im zajímali dobytok /380/. Infor-
mácia o kurze holandských a belgických peRazí/381/. 
Úprava o účasti advokátov na súdnych pojednáva -
niach /382/. Smernice pre činnosť zemepanakých sú-
dov /383/ a pre evidovanie súdnych poplatkov/390/. 
Úprava o revízii súdnych rozhodnutí /401/. 
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77 Faac.IV no. 412 - 552 1788 3 

Úprava podžupana o zamestnávaní kanceliatov/416/. 
Nariadenie o vedení elenchov a evidovaní súdnych 
aktov /424/. Úpravy o kurentovaní súdnych nariade-
ní /445/ a vydávaní svedectiev chudoby /446/. Súd-
ne taxy /466,476,513,550/. Úpravy o využívaní haj-
dúchov na stráženie väzňov /477/ a o konkurzooh 
tureckých občanov v Uhorsku /479/. Patent o úroko-
vej miere /480/. Protest potomkov po Bufrosine Ba-
lašovej proti Františkovi Balašovi pre majetková 
transakcie a členmi rodov Sapáry a Andráši, týkajú-
ce aa balašovskáho podielu v Považakobystrickom 
Modrokamenskom, Lietavakom a Eberhardakom panstve 
/489/. Tútorská účty sirôt po Jurajovi Otlíkovi 
/496/. Proteat proti zabranlu spoločpnpKýoh pas -
tvín v obci Zarieč provizorom majetku Amanda Šerá-
niho /502/^ Súpia dlžôb Karola Spinolu evidovaných 
v atoličných intabulačných protokoloch /519/. Smer-
nice o súdení osôb za utínanie ai prstov /524/ a 
za bitie a urážanie rodičov /525/. Relácia o dlžo* 
bách Imricha Žambokrátyho a ich evidenciou a ohod-
notením jeho domu a iných nemovitoatí /529/. Staž-
nost Velčío na obyvateľov Veľkých Bierovieo, že za-
brali časť velčickýoh paatvíh /534/. Smernice o pre-
kladaní židovských testamentov /537/. Súpisy šatstva 
a šperkov sirôt po Petrovi Chlevánim /540/. 

78 Pasc.V no. 553 - 677 1788 4 

Smernice pre evidovanie zamestnancov súdov, neovlá-
dajúcich nemčinu /555/. Nariadenie, aby na vykonáva-
nie obhliadok a iných súdnych úkonov sa nepoužívali 
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slúžni pre ich pracovnú zaťaženosť v súvislosti 
s vojnou, ale k tomu určení zamestnanci súdov/556/. 
Pokyny pre distribúciu právnych noriem a zákonov 
zemepanským súdom /1553/. Úprava o súdení krtmi -
nálnyoh deliktov /560, 573/* Súpis sirôt vo far -
našti Dolný Hričov /561/. Žiadosť Veľkého Rovného 
o prepustenia dvoch obyvateľo%,^t%^?Í8e ich deti 
žijú vo veľkej biede a obec pre daňová zaťaženie 
ich nemôže vydržiavať /568/. Súpis dlžníkov Jakuba 
Joachyna, židovského obchodníka z Bánoviec nad Beb-
ravou /5B2/. Relácia o dlžobách Alžbety Zamarócio-
vej zo Zamaroviec a ohodnotením nemovitého aajet -
ku /594/. Žiadosť Mestečka e prepustenie obyvateľa 
z väzenia,odsúdeného za uťatie si prsta /601/. Re-
lácia o sirotách vc farnosti v Skalitom /613/. Vyko-
návacie nariadenia k novému súdnemu poriadku /618/ 
a o súdnej subordinácii /519/. Spor Horoviec s Lad-
cami pre zajatie dobytka /č26a, 627a/. Úprava o čin-
nosti advokátov chudobných /622b/. Listy hlavného 
župana a podžupana e súpisoch majetkov poddaných 
/627 b/. Súpis sirôt vo farnosti Malá Jasenioa/629b/ 
Sirotské účty TebiáSs íubičs z Malých Chlievan / 6 3 O / 
Smernice pre popi* obcí a obyvateľstva /634/. Súpis 
veci a dobytka exekuovaného Jánovi Kvasajtvi na 
spletenie dlžoby /652/. Nariadenie panovníka o sú-
dení osôb za utínanie si prstov /653/. Úprava o 
užívaní slovenčiny pri súdnom konaní /664/. Územný 
spor Malých Ostratío s Pravoticami /669/. 

Fasc. VI no. 678 - 815 1788 

Informácia o hodnostnom postavení zamestnancov žúp 
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a podriadených súdov /678/. Úprava o zverejňovaní 
konkurzov v novinách, vychádzajúcich vo Viedni 
/694/ a o súdení trestných deliktov /703/. Infor-
mácia o súdení uhorských občanov nemeckými súdmi 
/704/. Úpravy o penziách vdov a sirôt po zamest -
nancoch župnej a súdnej správy /719/ a o súdení 
osôb za utínanie si prstov /730/. Stanovisko sep-
temvirálnej tabule k praxi Podriadeného súdu Tren-
čianskej župy /750/. Žiadosť väzňov o povolenie 
žobroty za účelom získania peňazí na nákup soli 
/780, 802/. Súpisy obcí o župe /792/. Evidencia 
sporov prerokovávaných Dištriktuálnou súdnou ta -
bulou v Trnave /813/* 

80 Fasc. VII no. 816 * 978 1788-1789 6 

Spor Antona Urbéniho a generálom Jánom Baraňajom 
o vrátenie dlžoby 2.000 zl., súpis generálových 
príjmov a relácia o jeho majetkoch /816/. Zmluva 
Karola Príleského s Jánom Vannayom o prenájme ma-
jerskej pôdy v Hostine /816/. Žiadost Petra Zay* 
o výmaz 10.000 zl. intabulovaných na jeho majetky 
v prospech Kubicovskej základiny /817/. Úprava 
o diétach a cestovnom svedkov v sporoch chudobných 
osôb /830/. Relácia o majetku Imricha Mikovíniho 
v Ivanovciach, vymáhanie dlžoby, ktorú má splatit 
Estere Gränzensteinovej /832/. Úpravy o rozvodoch 
židov /835/ a intabuláoii dlžôb /868/. Upozornenie 
na záujem panovníka o urýchlenie súdneho konania 
v prípadoch trestných deliktov /872/. Výzva na za-
mestnávanie vojnových invalidov ako župných husá-
rov a hajdúchov s tabuľkami ich ročných platov * 
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penzií ich vdov /899/. Pokyny pre súdenie kri-
minálnych deliktov /902/. Nariadenie o platovom 
strope v súdnictve /918/. Úprava o poštovej pre-
prave úradnej korešpondencie /919/. Súpis majet-
kov Andreja Budaja v Ivanovciach /930/. Úprava 
o intabulácii dlžôb v prospech verejných základín 
/939/. Súpis obcí v župe /941/. Úprava o postupe 
pri súdnom stíhaní obchodníkov, ktorí boli občan-
mi Turecka /944/* o platení mimoriadnej dane 
z platov a penzií štátnych zamestnancom /949/,o 
stíhaní vojakov za kriminálne delikty /953/*o man-
želstvách /954/ a o užívaní brachlálnej moci pri 
uplatňovaní súdnych rozhodnutí /963/. Zákaz obehu 
poľských peňazí /971/. Spor Jána Horňáka a Annou 
a Evou Sučanskou o peňažná pohladávky, súpis ich 
zdedených majetkov /978/. 

81 Fasc. VIII no. 981 - 1066 1789 7 

Pokyny o postupe pri konfiškácii pašovaného tovaru 
/983/. Spor polnáho maraála Martina Grevena a Amá-
liou Zayovou o vyplatenie 4.000 zl./986/. Revízia 
podriadeného súdu /987/. Vymáhanie splatenia dlžo-
by 7.000 zl. od dedičov Petra Zaya pre vdovu po 
generálovi ZKbekovi /988/. Evidencia sporov prejed-
návaných podriadeným súdom v roku 1788 /991/.Zais-
ťovanie kurately siroty po generálovi Hotschntzovi 
/1019/. Prenajímanie a ohodnocovanie budov a iných 
majetkov sirôt po Františkovi Ladislaidesovi z Be-
lej pri Trenčíne /1023/. Úprava o rozvádzaní ži -
dovských manželstiev /1028/. Nariadenie septemvi -
rálnej tabule o podriadení mníchov pod svetskú ju-
risdikciu /1029/. Smernice o platoch novoprijatých 
zamestnancov súdnictva /1032/ a o delbe majetkov 
po mníchoch, ktorí pôsobili ak* kňazi alebo kapláni 
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/1033/. Dedičský spor medzi Maximiliánom Kali-
schom a manželkou Petra Zaya /1036/. Úprava o za-
vedení inštitúcie kurátorov sporov , ustanovova-
ných o prípadoch neprítomnosti jednej stránky na 
súdnom pojednávaní /1038/. Súdenie obyvateľov Ka-
mennej Poruby pre pustošenie lesov na území Lie-
tavakého panstva /1043/. Odpovei Kráľovskej ape-
lačnej súdnej tabule na dopyt podriadeného súdu 
o diétach a platoch súdnych zameatnanoov /1045/* 
Súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku sirôt po 
Jozefovi Piačekovi /1054/. 

Fasc. IX no.1067 - 1174 1789 8 

Menovanie kurátora pre majetkové spory Mórica B* -
ňovského /1071/. Súdenie dvoch slúžiek, obvinených 
z krádeže a podpaľačstva /1080/. Nariadenie o sús-
tredení písomností hodnoverných miest do Budína 
/1084/. Úprava o pozostalostiach osôb, ktoré po -
berali podporu z chudobinakých inštitútov /1097/. 
Smernice o disponovaní hajdúchov súdmi /1098/.Pres-
tavba konviktu v Trenčíne na väznicu /1099/. Úprava 
o právnom zastupovaní svetských základín /1100/. 
Posudok župného fyzika o palicovaní väznených Va -
laehov /1111/. Pokyny pre postup pri uzatváraní 
manželských zmlúv /1114/. Informácia o poplatkoch 
vyberaných redakciami rakúskych novín za zverejňo-
vanie konkurzných konaní a poskytovaní kaucie poš-
te za ich prepravu /1115/. Smernice pre vyberanie 
súdnej taxy /1118/. Doplnok k manželskému patentu 
/1127/. Stfažnost viacerých obyvateľov Podhoria na 
Mojtínčanov, že im zajali ovce /1129,1140/.Úprava 
o užívaní nádob kresťanskými a židovskými väzňami 
/1131/. Evidencia sporov prejednávaných podriade-
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ným súdom /1138/. Úpravy o odvádzaní súdnych po-
platkov /1172/. 

Fasc. X no.1175 - 1295 1789 9 

Úprava o nákupe papiera a iných kancelárskych 
potrieb /1179/. Pokyny pre vedenie účtovnej agen-
dy /1190/. Úprava o vyberaní súdnych poplatkov 
v konkurznom konaní /1191/. Smernice pre zaraďo-
vanie cirkevnej pôdy pri súpisoch obci medzi rus-
tikál alebo dominikál /1195/. Úprava o dedení ma-
jetkov po kňazoch a rehoľníkoch /1199/, o sobáše-
ní osôb, ktoré boli pod kuratelou /1204/, o pri -
jirnaní kancelárskych sluhov a pcatov /1214/, 
o poštovnom za odosielaná korešpondenciu /1226/, 
o kurátoroch v sporoch osôb, zdržujúcich sa n& 
neznámom mieste /1241/t o disponovaní s vojskom 
/1243/a o užívaní nemčiny ako úradného jazyka/1248% 
Hraničný spor Zliechova a Pružinou /1251/. Úprava 
o riešení privátnych sporov vyššími súdmi /1253/. 
S&ernice pre evidovanie cirkevného majetku v sú-
pisoch obci /1275/. Úprava o konkurzoch osôb, kto-
ré sa ako obchodníci zdržiavali v nemeckých ze -
miach /1289/. Spor kompoaesorov v Dvorci a panstvom 
Skalka o užívanie benefícii na území Ĺuborče/1294/. 

Fasc. XI no.1296 - 1385 1789 10 

Nariadenie septemvirálnej tabule, aby sa od chudob-
nejších airôt, ktorých majetok mal hodnotu do 200 
zl., nevyberali poplatky za úradné úkony /1296/. 
Smernice pre postup v sporoch odstúpených v ape -
lačnom konaní septemvirálnej tabule /1310/. Úpra-
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vy o tútorstve sirôt /1315/. Kopia diplomu Jána 
Moteäickáho o absolvovaní štúdia práva na práv -
niokej fakúlt* v Pešti /1322/. Úprava o platooh 
verejných zamestnancov /1328/. Spor Pámice s Ter-
chovou pre zajatia dobytka /1334/. Úprava o splá-
caní dlžôb náboženským a študijným základinám/1338/. 
Pripomienky dištriktuálnej tabule k súpisom sirôt 
/1347/. Spor Pavla Motešickáho a Pavlom Machulom, 
účtovníkom na majetkoch rodu Motešioký, pre účtov-
ná manko /1349/. Relácie o útekoch väzňov /1350/. 
Úprava o povoľovaní sobášov nedospelým sirotám/1351/. 
Spor komposesorov v Dvorci s panstvom Skalka o uží-
vanie benefíoií /1352/. Úprava o akladaní súdnej 
prísahy kňazmi /1359/. Relácia o hodnote majetkov 
Žigmunda Maršovakáho /1361/. Hraničný spor Zákopčia 
s Badcou /1367/. Úprava apelačnoj tabule o zastupo-
vaní atránok advokátmi ohudobných /1372/. Úprava 
o kuratele airôt /1374/. Nový manželský patent pa-
novníka /1378/. Súdne taxy /1383/. Súpia majetkov 
Imricha Mikovínlho v Ivanovciach /1384/. 

Pase. XII no. 1386 - 1480 1790 

Návrh deľby a zmluva o prenájme majetkov airôt po 
Martinovi Valovlčovl /1387/. Tabuľka kriminálnych 
deliktov prejednávaných na podriadenom súde /1388/. 
Spor Pámice a Terchovou pre zajatie volov v pár -
niekom chotári /1390/. Žiadoat Jozefa Bátdyho z Ma-
láho Kolačína, aby mu boli daná píaomnoatl rodov 
Bárdy a Zbiško, opatrovaná jeho príbuzným /1406/. 
Úprava o platení súdnej taxy za súdenie kriminál-
nych deliktov /1419/. Súdenie obyvateľov Dolných 
a Horných KOčkoviec pre nepokoje a pre prepadnutie 
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územia Stráženie, kde pri zvážaní obilia aa ná-
silne zmocnili povozov /1420/. Zabezpečovanie 
papiera pre potreby aúdu od výrobcu v Bobote/1421/. 
Úpravy o apelačnom konaní /1428/, o platení poš-
tového súdmi /1444/, o konkurzoch /1451/ a o uží-
vaní súdneho poriadku /1471/. Nariadenia o urých-
lenom vyhotovovaní aúpiau majetku sirôt /1472/, 
o postupe pri súdení kriminálnych deliktov a o sús-
treďovaní archívov hodnoverných miest /1473/.Sťaž-
nosť Belej na Tižinu pre zajatie koni na spornom 
území /1476/. Žiadosť Zákopčia, aby aa obci vráti-
li píaomnoati, týkajúce aa jej hraničného sporu 
/1477/. Úprava o vyberaní súdnej taxy /1480/. 

2. Skupina B 

86 Faac.I no. 1 - 35 1783-1789 12-13 

Spor z roku 1783 medzi Jánom Andreáaom a Imrichom 
Mikovínim o vrátenie dlžoby 1000 zl. /12/. Spor 
Jakuba Berného, žida z Beckova, s dedičmi po Imri-
chovi KBszeghym, pre porušenie zmluvy o prenájme 
pivovaru v Rakoluboch /18/. Spor Jozefa Novotu a 
Imricha Haliera s Jozefom Stupickým o užívanie le-
sa 8emakov v Kotešovej /20/. Spor obchodníkov 
z Jakohalmy s viacerými židmi z Trenčianskej a Ni-
trianskej stolice o vyplatenie peňazí za 102 volov 
/22/. Prejednávanie žaloby lekárnika Petra Skorse-
bana na viacerých zemanov, ktorí nezaplatili za 
lieky /28/. Spor Jána Majstríka, poddaného Fran -
tiška Balašu a Jozefom Suňogom o vrátenie dlžoby 
500 zl./34/. 
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87 Faso. I I no. 36 - 63 1789-4790 14 

Majetkový apor medzi Slonmi rodu Budiač /36/.Spor 
medzi Františkom a Mikulášom Valym o ovce /45/. 
Spor Agneái Rabaŕfyovej a Mikulášom Haoajom a Jo-
zefom Záhorákom o vydanie pisomnoati,vzťahujúcich 
aa na Tratenná /47/. Spor Štefana Záhoráka a Ml * 
kulášom LukáSim o zaplatenie súdnej taxy /50/. 
Účet výdavkov na nákup šatatva, potravín a inýoh 
veci /51/. Spor Michala Habayho a Jozefom MatdS-
kom o cenu t^iohovRP^ho domu v Trty^i^^e^w Jas-
trabí /52/. Spor poddanáho Jána Fusaka ao švagrom 
Žigmundom Akayom z Hradnej o zálohovaná majetky 
v Ovčiarsku /55/. Spor Jána Tranakáho, teaára 
z Beckova, a Michalom Dioaaym o vyplatenie mzdy 
/S9/. 

88 Paae. III no. 1 * 39 1787-1789 1$-17 

Dedičaký apor medzi Annou a Pátrom Boroiokými/1/. 
Vymáhanie dlžoby pre troch obyvatelov Trenčína 
od Františka Bezolda, súpisy aabavenáho šatatva 
a iných veci /4/. Spor Mária Ladialaidesovej a Ig-
nácom Tratianakym ao súpismi sporných majetkov/6/, 
Barbary Noaticiusovej, a členmi rodu Kolonič ako 
dedičmi Ferdinanda Zaya, apolumajitala Uhrovookáho 
panstva o vyplatenie 800 zl.,jeho testament a ro-
ku 1768 /10/. Spor Jozefa Novotu a Mikulášom Pod-
horským o kúriu v Zemianskej Kotešovoj /11/, Jána 
Goberta Aapremonta a členmi rodu RBrmendy o vráta-
nie inskrlpcio v Hornej Breznici /32/, Lujzy Amália 
Zayovej a M&ximiliánom Callaimom o majetky v Ta -
šinaku a v Trenčianskej župe /35/. Vymáhanie dlžo-
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by od Ignáca Baroša z Beluše pre Pavla Mudroňa, 
ev.kňaza v Kochanovciach /38/. 

3. Skupina C 

89 Fasc. III no. 27-35 1267-1718 1786-1787 18-20 

Spor Ondreja Boroickáho so Samuelom Hoffmannom, 
hlavným prenájomcom regálii Bytčianskeho a Streč-
nianskeho panstva, o rozdelenie zisku zo spoloč -
nej obchodnej činnosti /1436/. Spor obyvateľov 
Dvorca a viacerými členmi rodu Borčický o užíva -
nie lúk /1668/. Vymáhania dlžoby od Imricha Halie-
ra z Malej Kotešovej za liečbu jeho študujúceho 
syna chirurgom vo Frýdku a za byt a stravu počas 
jeho štúdii v Bratislave /1671,1672/. Spor Mnešic 
a Valentínom Pog&ácom o užívanie pasienku /1696/. 
Prerokovávanie žaloby Jána Ooberta Aspremonta na 
Zboru pre ničenie apoločnýoh a zemapánakych lesov 
/1710/. 

90 Fasc. III no. 21 - 286 1787 21 

Spor panstva Kostolná s poddanými o kopanioe /21/. 
Prerokovávanie sťažnosti Zuzany Liptayovej, vdovy 
po krajčírovi z Malých Ostratíc na Pavla Šándora, 
ktorý ju vyhnal z domu a zobral joj úrodu obilia 
/85/. Spor Imricha Lengyela a Valentom Pongráoom 
o väčšiu sumu peňazí, o ohodnotenie pongrácovskej 
rezidencia v Mnešiciach /238/. 
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91 Faso. H l no. 69-351 1788 22-25 

Prerokovávanie žaloby Mikuláša Esterháziho, maji-
teľa panstiev Bytča a Strečno, na svojich úradní-
kov pre hospodárske manká /69/. Vymáhanie dlžoby 
od Mikuláša Lovasíkaa Bytče pre dvoch židovských 
obchodníkov z Turzovky za dodaná plte /95/ a od 
Imricha Akayho, súpis jeho exekvovaných majetkov 
v Súľove, Hradnej, Bodine, Lúkách a Mareoku /96/. 
Spor medzi Magdalénou a Alexandrom Sobekom o po-
diel v mlyne v Kamennej Porube a o iné majetky 
/199/. Spor Jozefa Bárdyho a Jozefom Nozdroviekým 
o vydania rodových písomností /207/. Spor Jána Oo-
berta Aspremonta, majitela Lednického panstva, 
s členmi rodu KBrmendy o vrátenie inskripcie v Hor-
nej Breznici /282-283/. Majetkový spor Zuzany HBnt-
schovej, manželky Mórica Bánovského z Beckovskej 
Viesky s Jánom Révayom /340/. Urbársky spor pod -
daného z Dolného Srnia s Františkom Révayom pre 
vypudenie z pôdy /342/. 

92 Fasc. III no. 7 - 347 1789 26 

Súdne pojednávanie proti Františkovi Bezoldtovi 
pre vrátenie dlžoby trom obyvateľom Trenčína, sú-
pis jeho exekvovaných vecí /7/. Spor Jána Koiša 
z Košeckého Podhradia s árendátorom Jakubom Singe-
rom o náhradu škody v prenajatej pálenici /17/. 
Spor Zuzany HBntschovej, manželky Morioa Bánovské-
ho, s advokátom Imrichom Kolocsaym o splatenie 
súdnych výdavkov /21/. Spor tridslatkára v Novom 
Meste nad Váhdm s Jánou Nedeokou o vyplatenie dl-
žoby /226/. 
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4. Skupina D 

93 no. 11 - 3093 1787 27-28 

Spor o turbačovaký majetok v Bežericiach /11/. 
Spor členov radov Budiač e Koie z Mikuaovieo 
s Františkom KHnigszeghom o užívanie lesov na 
území Vršateckého panstva /134/. Spor dvoch pod-
daných z Qmšenia s miestnym provizorom pre vyhá-
ňanie z usadlostí /335/, Samuela Rotha, obchodní-
ka v Trenčíne, s dedičmi Imricha Borčickáhc o 
splatenie dlžoby za tovar, jeho evidencie /596/. 
Súdne vyšetrovanie šľachtického pôvodu rodu Stu-
parič /3093/. 

94 no. 9 - 2088 1788 28 

Spor o kopanicu vo Dvorci /1763/, župného práv -
neho zástupcu s Jánom Calisiusom pre pustošenie 
lesov Lietavakého panstva na území Rajca /1879/. 
Prerokovávanie žaloby Jána a Márie Obetkovcov 
z Uhrovca na Jána Ileaháziho a Pavla Aponiho,ako 
majiteľov Košeckého panstva, pre odobratie domu 
/2088/. 

95 no. 19 - 2214 1789 29 

Spor Štefana Gregora, výrobcu sanitry, s Pavlom 
Borčickým o splatenie dlžoby /201/ a medzi člen-
mi poddanskej rodiny Beták o deľbu majetkov v So-
blahove, Trenčianskej Turni a Mníchovej Lehote 
/323/. Dlžobný úpis Hanzlíkovej na 100 zlatých, 
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požičaných z majetku sirôt /445/. Spor medzi 
členmi rodu Višnovský o delbu majetkov v Divln-
ke /635/. Súdne prerokovávanie žaloby Františka 
Rávaya na jeho poddaného z Dolného Srnia pre 
útek z pôdy /1477/. Spor kapitána Wernera de 
Bolza s dedičmi Františka Turmtío vrátenie dl-
žoby 400 zlatých /2117/. Spor generála Ignáca 
Borčického s Pavlom Minarským, dvorským na je-
ho majetku v Párovciach /2141/. Relácia o súd-
nom napomenutí obce Kubra, aby jej obyvatelia 
neužívali územie Peťovky /2146/. Spor o deľbu 
majetkov po Ignácovi Rácovl z Bánoviec nad Beb-
ravou, evidencia výbavy jeho manželky /2140/. 
Majetkový spor Zuzany HBntschovej, manželky Mó-
rica Beňovského,* Jánom Révayom /2187/. Súdne 
prerokovávanie žaloby Jána a Márie Obetkovcov 
z Uhrovca na bývalého zemepána Pavla Aponiho 
pre zaujatie domu v Košeci /2214/. 
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M e n n ý u k a z o v a t e l 

Akay Imrich 91 
Žigmund 89 

Andreaa Ján 86 
Apóni Pavol 94, 95 
Aspemont Ján Qobart 88, 89, 91 

Bacho Štefan 76 
Balaša František 77, 86 
Balašová Eufrozina 77 
de Balza Wemer, kapitán 95 
BaraAaj Ján, generál 80 
Bárdy Jozef 85, 91 
Baroš Ignác 88 
Bánovský Gabriel 74 

Móric 82, 91, 92, 95 
Bezoldt František 88, 92 
BorBická Anna 88 
Borčický Ondrej 89 

Ignác, generál 95 
Imrich 93 
Jozef 76 
Pavol 95 
Peter 88 

Bog pan LObl a Mojžiš, árendátori 76 

C Calisius Ján /Kališ/ 94 
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Č 

5erný Jakub, židovský podnikáte! 

D 

Diossy Michal 87 

E 

Esterházy Mikuláš 76, 91 

F 
Pilo Jozef, plukovník 76 
Fusek Ján 87 G 
Gränzensteinová Estera 80 
Gregor Štefan 95 
Greven Martin, maršal 81 

H 

Hacaj Mikuláš 87 
Halay Michal 87 
Hoffmann Samuel 89 
Horňák Ján 80 



- 31 

HBntschova Zuzana, manželka Merica Beňovskáho 91,92,95 
Hrabovaký Štefan 76 

CH 

Chleváni Peter 77 
Chmelinová Anna 76 

I 

Illesházt Ján 94 

J 

Joachym Jakub, židovaký obchodník 78 

K 

Kaliach Maximilian 81 
Kalocaay Imrich, advokát 92 
Keller Imrich 86, 89 
Koiš Ján 92 
KBnigazegh František 93 
Krua Jozef 75 
Kvašaj Ján 78 

L 

Ladialaidea František 81 



32 

Ladlalaldeaová Mária 86 
Lengyel Imrich 90 
Liptayová Zuzana 90 
Lováaik Mikuláš 91 
íubič Tobiaš 78 
Lukáči Mikuláš 87 
LQbek,generál 81 

M 

Machula Pavol 84 
Maršovský Žigmund 84 
Matúšak Jozef 87 
Mikovíni Imrich 80, 84, 86 
Mináraky Pavol, dvorský 95 
Morvay Karol 76 
Motešioký Ján, právnik 84 

Pavol 84 
Mudroň Pavol, ev.kňaz 88 

N 

Nedecká Jana 92 
Nosticiusová Barbara 88 
Novota Jozef 88 
Nozdrovlcký ?., referent 29, 33, 37 

Jozef 91 

0 

Obetko Ján a Mária 94, 95 
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Otlík Juraj 74, 77 

P 

Papánek Gabriel, chirurg 74 
PiaSek Jozef 81 
Podhorský Krištof 75 

Mikuláš 88 
Pongrác T., referent 30, 34, 

Valentín 76, 89, 90 
Príleaký Karol 80 

R 

Rác Ignác 95 
Révay František 91, 95 

Ján 91, 95 
Roth Samuel, obchodník 93 
RotschRtz, generál 81 
Rudňanský František 76 

S 

Singer Jakub 92 
Skorsobau Peter, lekárnik 86 
Sobek Alexander 91 
Sobeková Magdaléna 91 
Spinola Karol 77 
Stupický Jozef 86 
Sučanská Anna a Eva 80 
Suňog Jozef 86 
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š 

Šandor Pavol 90 
Šeráni Anand 77 

T 

franský Ján, tesársky majster 87 
Trstiansky J*, referent 31, 35, 39 

Ignác 88 
Turma František 95 

U 

Urbáni Anton 80 
Urmányi M., referent 32, 36, 40 

V 

Valovlč Martin 85 
Valy František a Mikuláš 87 
Vannay Ján 80 
Váoaey Siegbert a Žofia 75 

Z 

Zabaffyová Agneša 87 
Záhorák Jozef 87 

Štefan 87 
Zamarociová Alžbeta 78 



Zay Ferdinand 88 
Peter 80, 81 

Zayová Amália 81 
Lujza Alojzia 88 

Ž 

žambokráty Imrich 77 
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V e c n ý u k a z o v a t e ľ 

A 

advokáti chudobných 84 
archívy hodnoverných mieat 85 

stolíc 76 

B 

brachiálna moc 80 

C 

cirkevná pôda 83 
cirkevný majetok 83 

D 

dane 80 
diáty 80 
diplom 84 

E 

3 rárne budovy 75 
evidencia výstavby 95 

y 

fyzik 82 
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H 

hajdúsi 77, 80, 82 
hodnoverné miesta 82, 85 
husári 80 

CH 

chirurgovia 89 
chudobince 82 

I 

Inskripcia 88, 91 
invalidi 80 

K 

kancelisti 77 
kaštiel 74 
kňazi 81, 83, 84 
kompoaesorl 83, 84 
konkurzy 79, 82, 83 

tureokých občanov 77 
konvikt 82 
kopanice 90, 94 
kriminálne delikty 85 
krvismilstvo 75 
kurátori sporov 81 
kúria 88 
kurz peňazí 76 
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L 

lesy 81, 89, 94 
lieky 86 
lúky 89 

M 

manko 91 
manželský patent 74, 75, 84 
mlyn 76, 91 
mnísi 81 
Mojtinčania 82 
mzda 87 

N 

nákup šatstva 87 
nemčina 76, 78, 83 
nepokoje 85 
noviny 79, 82 

0 

obeh peňazí 80 
obchodníci 83, 86, 91, 93 
odobratie domu 94 
ohodnotenie majetku 75, 76, 

rezidenoie 90 
ovce 82, 87 
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P 

Pálenica 92 
palicovanie 82 
panstvo Beokov 76 

Bytča a Strečno 76, 89, 91 
Eberhardt 77 
Kostolná 90 
Košeca 94 
Lietava 77, 81, 94 
Modrý Kameň 77 
Považská Bystrica 74, 77 
Skalka 83, 84 
Starý hrad 74 
Uhroveo 88 
Vräatec 93 

papierne 85 
pasienky, pastviny 76, 77, 89 
pastieri 76 
pasovanie 81 
patent o úrokovej miere 77 
peniaze 80 
penzie 80 
pivovar 86 
platy 80, 81, 84 
plte 91 
poddaní 74, 78, 90, 91, 93, 95 
podpalaostvo 82 
pošli 83 
pošta 82 
potraviny 87 
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R 

regálie 89 
rehoľníci 83 
rezidencia 90 
rod Andráši 77 

Bárdy 85 
Beták 95 
BudiaB 87, 93 
KbloniB 88 
KBrmendy 88, 91 
Sapáry 77 
StupariS 93 
Višňovský 95 
Zbiško 85 

rozvody židov 80 

S 

aanitrár 95 
sirotská agenda 75 
siroty 84 
slovenčina 78 
slúžky 82 
spory fisku 86 

chudobných 80 
o hranice 74, 76, 78, 83-85 

sprenevera 76 
stanná právo 75 
aúdne poplatky a taxy 74-77, 82-85, 
súdny poriadok 78 
súpis dlžníkov 77 
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súpis exekvovaných vecí 92 
majetkov 78, 80, 81, 84, 88, 91 
obci 75, 76, 79, 80, 83 
sirôt 78, 84 
šatstva 77, S8 

svedectvo chudoby 77 

Š 

šatstvo 77, 88 
šperky 77 
škulté+ia 75 
škultéti 76 

T 

testament 88 
tridaiatkár 92 

Ú 

účtovná agenda 83 
univerzita 84 
úradníci 91 
úradný jaayk 76, 83 
útek z pôdy 95 
utínanie si prstov 77, 78 

V 
valasi 82 
väzni 75, 77, 79, 82, 84 
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väznice 82 
vojaci, vojako 80, 83 
voly 86 
výbava 95 
vypudenie z domu 95 

z pôdy 91 
z usadlosti 93 

Z 

zajímanie dobytka 76, 78, 84, 
koni 85 

základiny 80, 82, 84 
zamestnanci 80, 81, 84 
zbojníci 74 
zemepanská súdy 75, 76, 78 

židia 80 
židovská manželstvá 81 
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M i e s t n y u k a z o v a t e ľ 
B 

Bánovoe nad Bebravou, o.Topolčany 78, 95 
Beckov, o.Trenčín 86, 87 
BeokovakA Vieska, ôaať Kočoviec, o.Trenčín 91 
Belá, čast Trenčína 81 
Belá, o.Žilina 85 
Beluša, o.Považská Bystrica 88 
Beňov, Čast Bytče, o.Žilina 74 
Bobot, o.Trenčín 85 
Bratislava 89 
Budín 82 

Č 

Čadoa 76, 84 

D 
Dežerioe, o.Topolčany 76, 93 
Diviaka, o.Žilina 95 
Dolná Držkovce, o.TopolWany 76 
Dolná Kočkovce, o.Považská Bystrica 85 
Dolná Naštice, o.Topolčany 76 
Dolná Smie, o.Trenčín 91, 95 
Dolný Hričov, o.Žiiina 77 
Dvoreo, o.Topolčany 83, 84, 94 
Dvorec, čaať Íuborče 

y 
Frýdek /Česko/ 89 
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H 

Hanzíková, časť Zlatoviec, o. Trenčín 95 
Horná Breznica, o.Považská Bystrica 88, 91 
Horná Ozorovce, o.Topoľčany 74 
Horovce, o.Považská Bystrica 74 
Hoština, o.Považská Bystrica 80 
Hrabovka, o.Trenčín 76 
Hradná, čast Súľova, o.Žilina 87, 91 

I 

Ivanovoe, o.Trenčín 80, 84 

J 

Jakohalma /Maďarsko/ 86 

K 

Kamenná Poruba, o.Žilina 81, 91 
Kochanovoe, čast obce Adamovská Koohanovce, o.Trenčín 88 
Košeca, o.Považská Bystrica 95 
Kbšecká Podhradie, o.Považská Bystrica 92 
KoteBová, o.Žilina 75, 86, 89 
Khbra, o.Trenčín 95 

L 

Ladce, o.Považská Bystrica 78 
Luborča, o.Trenčín 83 
Lúky, čast Diviny, o.Žilina 91 
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M 

Malá Jasenica, dnes Jasenioa, o.Považská Bystrioa 78 
Malá Kotešová, vl3 Kotešová 
Malá Chlievany, o^TopoIčany 78 
Malá Ostratice, čast Ostratíc, o.Topolčany 78, 90 
Malý Kolačín, časť Kolačína, o.Považská Bystrica 85 
Marček, čast obce Svederník, o.Žilina 91 
Mestečko, o.Považská Bystrica 78 
Mikušovce, o.Považská Bystrica 93 
Mnešioe, časť Nového Mesta nad Váhom, o.Trenčín 74, 76, 89, 90 
Mníchová Lehota, o.Trenčín 95 

N 

Nová Mesto nad Váhom, o.Trenčín 74, 76, 92 

0 

Omšenie, o.Trenčín 93 
Ovčiarske, o.Žilina 87 

P 

Párnica, o.Dolný Kubin 84, 85 
Párovce, dnes časť Nitry 95 
Pečeňany, o.Topolčany 76 
Pešť 8 
Peťovka, o.Trenčín 95 
Podhorie, o.Považská Bystrica 82 
Pravotice, o.Topolčany 78 
Pružina, o.Považská Bystrioa 83 
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R 

Rajec, o.žilina 94 
Rakoluby, čast Kočoviec, o.Trenčín 86 

S 

Skalitá, o.Čadca 78 
Slopná, o.Považská Bystrica 75 
Soblahov, o.Trenčín 95 
Streženice, o.Považaká Bystrica 85 
Stráža, o.žilina 74, 75 
Súlov, o.žilina 91 

T 

Terchová, o.žilina 84, 85 
Tešínsko 88-
Trenčin 75. 82, 88, 92 
Trenčianska Turňa, o.Trenčín 95 
Trenčianske Jastrabie, o*Trenčín 37 
Trnava 79 
Trstená, dnes častí Rajecký . Leanej, o.žilina 
Turzovka, o.Badoa 91 

U 

Uhroveo, o.Topolčany 94, 95 

V 
Velčice, dhos Chooholná-Velčice, o.Trenčín 
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Veľká Bierovce, o.Trenčín 77 
Veľká Ostratice, dnes Ostratice, o. Topoľčany 75 
Veľká Rovná, o.Žilina 78 
Viedeň 79 

Z 

Zákopčie, o.Čadoa 76, 84, 85 
Zamarovce, o.Trenčín 78 
Záriečie, dnes Kastolná-Zariečie.o.Trenčin 77 
Zbora, o.Považská Bystrica 89 
Zemianska Koteäová, viž Kotešová 
Zliechov, o.Považská Bystrica 83 
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