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Ú V O D. 

Zemianska rodina Ostrolúcky pochádza z Ostrej 
Lúky v bývalej Zvolenskej župe. Najstarší známy 
člen rodiny, Juraj? bol roku 1512 podžupanom 
Zvolenskej župy, no príslušníci rodu zastávali 
rôzne úradnícke miesta aj v susedných župách. 

Sídlom rodiny bola Ostrá Lúka. Okolo roku 1800 
sa Ľudovít Ostrolúcky /1772-1813/ usadil v 
Zemianskom Podhradí, kde jeho manželka Ludovika 
Rotschutzová zdedila majetky po svojej matke Estere 
Príleskej. K majetku Ostrolúckych v tom čase 
patrili okrem Ostrej Lúky ešte Čermany a Zemianske 
Podhradie s dielmi v Bošáci, Dolnom Srní, Moravskom 
Lieskovom, Haluziciach, Ivanovciach a Melčiciach. 
Roku 1824 získali ďalšie časti v Ihrišti, Vydrnej a 
Bubkovej. 

Po Ľudovítovej smrti v roku 1815 boli majetky 
Ostrolúckych rozdelené medzi jeho dvoch synov 
Mikuláša a Gustáva. Gustáv Ostrolúcky si ponechal 
Zemianske Podhradie a Čermany, Mikuláš Ostrolúcky 
Ostrú Lúku a ostatné. 

Po smrti Gustáva Ostrolúckeho v roku 1862 sa 
načas stal držiteľom majetkov, patriacich ku 
kaštieľu v Zemianskom Podhradí, jeho brat Mikuláš z 
Ostrej Lúky. Keď aj on roku 1867 zomrel, dedičstvo 
Ostrolúckych prešlo na vtedy jediného mužského 
člena rodiny, Mikulášovho syna a brata Adely Ostro-
lúckej, Gejzu Ostrolúckeho. 

Posledným majiteľom majetkov v Zemianskom 
Podhradí a na okolí bol jeho syn Gejza Ostrolúcky 
/186<?-ľ?4<?/, ktorý hospodáril iba v Zemianskom 
Podhradí. Svoje ostatné majetky dal do prenájmu. 
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Fond predstavuje iba torzo pôvodného archívu 
rodu Ostrolúckych zo Zemianskeho Podhradia. Väčšia 
časť sa nachádza v Slovenskom národnom archíve v 
Bratislave. Rodové písomnosti Ostrolúckych z Ostrej 
Lúky sú uložené v Štátnom oblastnom archíve v 
v Banskej Bystrici. 

Po obsahovej stránke prevažnú časť fondu 
tvoria písomnosti účtovného charakteru. Materiál 
pochádza z hospodárskej správy majetkov v 
Zemianskom Podhradí a Ivanovciach, čiastočne z 
Čermian a to predovšetkým z čias vlastníctva 
Gustáva Ostrolúckeho. Menšiu časť tvoria fragmenty 
spisov z činnosti Gustáva Ostrolúckeho ako 
slúžneho, generálneho perceptora a podŽupana 
Trenčianskej župy. 

Pozornosť si zasluhuje nariadenie poddaným z 
roku 1819 aby sadili ovocné stromy a zakladai si 
zeleninové záhrady v Čermanoch, urbár Cermian z 
roku 1770, zoznam kníh knižnice v kaštieli v 
Zemianskom Podhradí / 19.st./ a spisy z činnosti 
Gustáva Ostrolúckeho ako dozorcu ev.a.v. cirkvi 
Trenčianskeho seniorátu. 

Písomnosti získal Štátny oblastný archív v 
Bytči v roku 1970 delimitáciou zo Štátneho 
oblastného archívu v Nitre. 

Fond sme usporiadali podľa schémy : 

A. Rodové písomnosti 
I. Majetkovoprávne a súdne záležitosti 

II. Verejnoprávna agenda 

B. Účtovné písomnosti 
1. Čermany 
2. Zemianske Podhradie a Ivanovce 

C. Rôzne 
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Inventárnu jednotku tvorí vecná skupina v rámci 
viacerých rokov. 

Inventár vypracovala Mgr. Mária Talačová, radca, 
v roku 1778. 



I n v e n t á r 



A. R o d o v é p í s o m n o s t i 

I. Majetkovoprávne a súdne záležitosti 

16<?3 - 1843 

Fragmenty súdnych záležitostí rodín Justh, 
Melčický, Ostrolúcky a Sirchich. 
Súdne spory v majetkových záležitostiach rodín 
Fongrác a Melčický, týkajúce sa ich 
majetkových častí v Ivanovciach, Beckove 
a Bošáci. 
Odpis dohody o deľbe majetkov patriacich 
rodine Oéci. Pokonania v majetkových 
záležitostiach medzi príslušníkmi rodín 
Durikovič a Justh, adamkovič a Chrapa, 
Ostrolúcky a Sirchich. Súdny spor rodín 
Ostrolúcky a Sirchich o lúku Jastrabie 
v Ivanovciach. Súpisy majetkových častí rodiny 
Sirchich v Melčiciach, Bošáci, Štvrtku, 
Haluziciach a Moravskom Lieskove. Rozhodnutia 
Kráľovskej súdnej stolice a apelačného súdu 
v spore Ostrolúcky - Sirchich o majetky v 
Ivanovciach. Odpis donácie Ferdinanda IV. z 
r.1648 pre rodinu Justh. Oznámenie o exekučnom 
konaní vo Štvrtku. Obligácia na vinohrad zvaný 
Na Skale v Ivanovciach. Nájomné zmluvy na 
majetok Justhovcov vo Štvrtku. 

1787 - 1851 

Pokonania v majetkových záležitostiach. 
Súpisy panských majetkov v Ivanovciach, 
Melčiciach, Štvrtku, Haluziciach, Boháči, 



Zemianskom Podhradí, Beckove a Lednici. 
Majetkové odhady /Zem.Podhradie/. 
Testament Alžbety Vladárovej, rod. Dedinskej, 
a súpis jej majetku. Licitácia mlyna v 
Zemianskom Podhradí. Spor v majetkových zále-
žitostiach medzi katolíckym a evanjelickým 
farárom v Slatine nad Bebravou. Svedectvá 
richtárov v majetkových záležitostiach rodiny 
Ostrolúcky. Zmluva s mlynármi v Zemianskom 
Podhradí. Majetkové pokonanie po Adamovi 
Michalikovi. Testament Anny Samačkovej. 
Ohodnotenie mlyna v Ivanovciach. Zoznam 
držiteľov lesného práva. Súpis polí, lúk a 
viníc v Ivanovciach. Urbárska tabuľka -
Ivanovce. Testament Juraja Martišeka. Urbársky 
súpis - Bošáca a Čermany. Obligácie. Prenájom 
mlyna v osade Dubková. Klasifikácia pôdy v 
Ivanovciach. 

II. Verejnoprávna agenda 

/1713/ 1824 - 1847 

Písomnosti z úradnej činnosti Gustáva 
Ostrolúckeho ako slúžneho, generálneho 
perceptora a podžupana Trenčianskej župy. 
Spory Drietomy s panstvom o užívaní lesov. 
Menoslovy členov župných výborov Trenčianskej 
župy. 
Výkaz výdavkov pri liečení epidemickej horúčky 
v niektorých obciach Trenčianskej župy. Výťahy 
z daňových poplatkov obcí Trenčianskej župy. 
Vyplácanie podpôr invalidným vojakom. Odpis 
testamentu vdovy Františky Peťkovej, rod. 
Petrikovičovej, s fundáciou pre rehoľu 
Milosrdných bratov v Bratislave. 



Vykonávanie závetu Františky Peťkovej. Delenie 
majetku medzi súrodencami Fetrikovičovcami. 
Genealógia Peťkovcov. Fragmenty spisov 
týkajúcich sa urbárskych záležitosti obce 
Ivanovce. Chotárne spory ivanovských a melčic-
kých komposesorov o lesy. Odpisy rozhodnutí 
Beckovského panstva a Trenčianskej súdnej 
stolice v tejto veci. Súpis ivanovských kompo-
sesorov. Zmluva so zememeračom o vykonanie 
meračských prác v Ivanovciach. Protest ivanov-
ských urbárnikov proti nedodržiavaniu tzv. 
priateľského pokonania zo strany panstva. 

1825 - 1844 

Výpisy zo župných zasadnutí Trenčianskej župy. 
Preliminár výdavkov domácej pokladnice 
Trenčianskej župy. Výkazy dlžníkov a 
veriteľov. Úradné hlásenia o platení daní 
obcami Trenčianskej župy. Hlásenie o vizitácii 
partikulárnej pokladnice dolného okresu 
Trenčianskej župy. Rôzne potvrdenky . Účty 
vojenskej pokladnice Trenčianskej župy. 

1815 - 1847 

Poznačenie vzdialeností medzi obcami dolného 
okresu Trenčianskej župy. Súpisy žobrákov, 
fajčiarov, hasičského náradia a prisťahovalcov 
v dolnom okrese Trenčianskej župy. Vyčíslenie 
škôd spôsobených krupobitím v niektorých 
obciach Trenčianskej župy. Súpis nešľachtic-
kých obyvateľov, ktorí mali v zálohe šľachtic-
kú pôdu v dolnom okrese Trenčianskej župy. 
Škody spôsobené požiarom v Bošáci. 



Výkaz výdavkov na verejné práce v dolnom 
okrese Trenčianskej župy. Zoznam dokumentov k 
provizorským účtom. Pokyny k súpisu židov a 
formulár súpisu. Práca župných lekárov v 
cholerovom roku 1851. Účty domácej pokladnice 
Trenčianskej župy. Účtovné manuále. Účty kon-
tribučnej pokladnice Trenčianskej župy. Súpis 
pasívnych dlhov po Štefanovi Lachovi z Kotešo-
vej. Výťah zo stanov Krajinského spolku na 
ochranu uhorského priemyslu. Nábor členov 
spolku. Sťažnosti obyvateľov Dolnej Breznice a 
Svederníka na židovského mäsiara v Pruskom. 

1823 - 1846 

Cestovné pasy obyvateľov Bošáce, Hornej Súče a 
Zemianskeho Podhradia. Inštancie obyvateľov 
viacerých obcí Trenčianskej župy. Svedecké 
výpovede v spore rodiny Sirchich s obcou 
Kalnica. Hlásenie o prevzatí písomností 
župného archívu. Výťahy zo zápisníc generálnej 
a partikulárnej kongregácie Trenčianskej župy. 
Vyplácanie podpory penzionovaným úradníkom 
Trenčianskej župy. Účty kontribučnej pokladni-
ce Trenčianskej župy. Svedecké výpovede v 
spore rodiny Kvašay s adamovskými libertínmi. 
Korešpondencia Gustáva Ostrolúckeho v úradných 
záležitostiach. Úradné hlásenia partikulárnych 
perceptorov o daňových záležitostiach jednot-
livých obcí. Výťah zo súpisu naturálií vo 
vojenských skladoch stredného okresu Trenčian-
skej župy. Dobrovoľné pokonanie grófov 
Konigszeghovcov a Jozefa Kiša o užívaní hôr v 
chotári obce Pruské. 



Stanovenie výšky poplatkov za prevoz cez Váh. 
Spor poddaných obyvateľov Hrabovky a ich 
zemanov o užívanie kopaníc v Hrabovke. Ohodno-
tenie domu Jána Koziča v Zemianskom Podhradí. 
Popis ukradnutého šatstva a šperkov. Sťažnosť 
cigánskeho obyvateľa na cigáňa z Trenčína pre 
vedenie nemravného života. Súpis zemianských a 
kuriálnych rolí v Zemianskom Podhradí, záloho-
vaných sedliakom. Účty domácej pokladnice 
Trenčianskej župy. Spor žilinského mydlára 
Antona Skolára s magistrátom mesta Žilina o 
dane a vykonávanie remesla. Sťažnosť na 
slúžneho Medňanského pre zlé zaobchádzanie s 
poddanými a niektorými richtármi stredného 
okresu Trenčianskej župy. Potvrdenie Štefana 
Závodníka o záväzku vydávať štepy zo vzorovej 
záhrady v Pruskom. Sťažnosť obecného hájnika 
zo Skalskej Novej Vsi pre ublíženie na zdraví. 
Zmluvy o predaji obilia z majera v Čermanoch. 

1823 - 1847 

Výťahy zo zápisníc zo zasadnutí generálnej a 
partikulárnej kongregácie Trenčianskej župy. 
Cestovné doklady obyvateľov Trenčianskej župy. 
Svedecké výpovede o dražbe lesa v Bohuniciach. 
Vyšetrovanie prípadu opilstva v Ivanovciach. 
Sťažnosť zemianskej rodiny Pribišovcov z 
Rakolub týkajúca sa užívania pôdy v Horných 
Kočkovciach. Činnosť Gustáva Ostrolúckeho ako 
tútora sirôt po Štefanovi Kekomeneym. Účtovné 
výkazy domácej pokladnice Trenčianskej župy. 
Zoznam arendátorov v považskobystrickom okrese 
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Súpis šľachtického obyvateľstva v jednotlivých 
okresoch Trenčianskej župy. Daňové záležitosti 
obcí. Výkaz o epidemických suchotách rožného 
dobytka. Stanovy a pravidlá Maďarského hospo-
dárskeho spolku. Výkaz o zásobách naturálií vo 
vojenských skladoch stredného okresu Trenčian-
skej župy. Výťahy z účtov vojenskej pokladnice 
Trenčianskej župy. Výskyt nervovej horúčky v 
Turzovke. Zoznam rozličného domáceho náradia s 
uvedením obsahu striebra v ňom. 

1822 - 1847 

Súpis viníc v Čermanoch. Vizitácie partikulár— 
nej pokladnice dolného okresu Trenčianskej 
župy. Súpisy žobrákov, hasičského náradia a 
fajčiarov. Spor medzi bošáckym arendátorom 
Slonekom a zemiankou Ptnnou Brhlovičovou. 
Zoznam cenných vecí po Vendelínovi Borčickom. 
Svedecké výpovede týkajúce sa domu Imricha 
Majthényiho v Novom Meste nad Váhom. Účtovné 
výkazy domácej pokladnice Trenčianskej župy. 
Hraničné spory medzi obcami Kubra a Zamarovce. 
Nariadenie baróna F'ongráca poddaným Liesková a 
Bošáce aby nezanedbávali poddanské povinnosti. 
Činnosť Gustáva Ostrolúckeho ako tútora rodiny 
Strakovič. Svedecké výpovede o krádeži šatstva 
v Žiline. Daňové záležitosti obcí Trenčianskej 
župy. Svedectvá pri žiadostiach o vydanie 
pasov. Pravidlá pri vydávaní pasov Cigáňom. 
Reambulácia hraníc medzi obcami Dolný Hričov, 
Veľká, Malá a Zemianska Kotešová. Kľúč k 
dikálnemu súpisu. Úradné hlásenia o vyberaní 
daní. Súpis šľachtického obyvateľstva v 
Trenčianskej župe. 
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10 1774 - 1847 10 

Protipožiarni opatrenia v Trenčianskej župe. 
Menoslov prísediacich súdnej tabule Trenčian-
skej župy. Výťahy zo zápisníc zo zasadnutí 
generálnej a partikulárnej kongregácie 
Trenčianskej župy. Sťažnosti a svedecké 
výpovede obyvateľov Melčíc, Hanzlíkovej, 
Zemianskeho Podhradia, Ľ'rietomy a Fačkova v 
majetkových záležitostiach. Preliminár 
výdavkov domácej pokladnice Trenčianskej župy. 
Korešpondencia prijatá Gustávom Ostrolúckym v 
úradných záležitostiach. Výdavky Trenčianskej 
župy pri liečení cholery. Účtovný manuál. 
Účtovné výkazy domácej a vojenskej pokladnice 
Trenčianskej župy. Daňové záležitosti obcí. 

11 1824 - 1848 11 

Rozdelenie správy dolného okresu Trenčianskej 
župy medzi úradníkov. Prenájomná zmluva majet-
kovej časti rodiny Nagy v Ivanovciach. Účtovné 
manuále. Výťahy zo zasadnutí miestodržiteľskej 
rady. Účty hlavnej, kontribučnej, domácej a 
hlavnej vojenskej pokladnice Trenčianskej 
župy. Výťahy zo zápisníc zo zasadnutí 
generálnej a partikulárnej kongregácie Tren-
čianskej župy. Potvrdenky generálneho 
perceptora Trenčianskej župy Gustáva Ostrolúc-
keho o prijatí peňazí od partikulárnych 
perceptorov. Spor Jozefa Machulu s Ladislavom 
Čerňanským o majetky v Sedličnej. Mesačné 
vyúčtovania daňových nedoplatkov. Súpisy príj-
mov do vojenských skladov v žilinskom obvode. 
Vyplácanie podpôr invalidným vojakom. 



Zákaz vydávania osvedčení pre trhový predaj 
liekov v Rusku. Vzor pre spisovanie svedectiev. 

1805 - 1877 

Činnosť Gustáva Ostrolúckeho ako cirkevného 
dozorcu /inšpektora/ Ev.a.v.cirkvi - seniorátu 
v Trenčíne. Zápisnice zo zasadnutí seniorát-
neho konventu v Trenčíne. Ročná správa 
bratislavského evanjelického lýcea. Stanovy 
Všeobecného podporného ústavu ev.a.v.cirkvi. 
Korešpodencia týkajúca sa voľby trenčianskeho 
seniora. Protokol z jeho voľby. Odporúčania 
kandidátov na seniora od miestnych 
ev.a.v.cirkví. Protesty proti voľbe seniora . 
Protokol zo zasadnutia Trenčianskeho dištrik-
tuálneho konventu. Potvrdenie o darovaní zvona 
Gustávom Ostrolúckym Ev.a.v.cirkvi v Zemian-
skom Podhradí. Prehlásenie v záležitosti 
Ev.a.v.lýcea v Banskej Štiavnici. Prosba 
Ev.a.v.cirkvi v Sučanoch o pomoc pri 
odstraňoaní následkov rozsiahleho požiaru. 
Rôzna korešpodencia, odosielatelia napr. Jozef 
Holuby, Karol Kuzmányi, Karol Richter a iní. 
Genealógia rodiny Rozsany. 

B. Ú č t o v n é p í s o m n o s t i 

1. Čermany 

1770 - 1838 

Učty provizora Jána Hubinského a Františka 
Xavera Ďurikoviča. 
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Zlomky ráznych účtov : výkaz murárskych prác, 
výpočet vymláteného obilia mlatcami z Višňové-
ho a Turia, poznačenie zberu sena z lúk, výpo-
čet urbárskych robôt, výpočet mlatebných prác, 
hospodárenie s drevom, sumár urbárskych robôt 
podľa robotnej knihy, knižky rôznych 
súkromných poznámok provizora, inštrukcie 
provizora Ignáca Ptdamoviča. Tereziánsky urbár 
a urbársky súpis. Nariadenie Príleskeho provi-
zorovi, aby dal každého, kto nebude na jar 
obrábať záhradku a starať sa o 12 ovocných 
stromov potrestať 12 palicami. Inventár 
kaštieľa v Čermanoch. Zmluva s Mikulášom Baďu-
rom o pokrytí čermianskeho kaštieľa šindľom. 
Plány hospodárskych budov a kaštieľa v Čerma-
noch /4 ks/. Odpis lesného práva Noroviec. 
Testament Tomáša Boháča. 

2. Zemianske Podhradie a Ivanovce 

14 1824 14 

Hlavná účtovná kniha perceptora, 

1823 - 1872 14 

Zlomky účtovných kníh stálych príjmov z nájmu 
majetkov Mikuláša a Gustáva Ostrolúckych v 
Trenčianskej stolici. Súpis nájomného a po-
platkov v Zemianskom Podhradí. Súpis nájomného 
a všeobecných príjmov na ivanovskom majeri. 
Denník príjmov a výdavkov v hotovosti na 
majeri v Ivanovciach. Výkaz zberu slamy. 
Účtovné výtky od revízora účtov. Zmluva s 
remeselníkmi na pokrytie stodoly v Zemianskom 
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Podhradí šindľom. Plány dreveného oplotenia 
kaštieľa v Zemianskom Podhradí / 3 ks /. 

16 1850 - 1836 15 

Výkazy hospodárenia. Pivovarské účty. Jarný a 
jesenný výsev obilia. Výkazy o zbere sena. 
Bačovské knižky. Knižky majerníkov v Zemian-
skom Podhradí a Ivanovciach. Knižky úradníkov 
a hospodárskej čeľade. Výdaj plodín pre kuchy-
ňu. Príjem a výdaj soli. Kováčska knižka. 
Výkazy príjmu a výdaja obilia. Vyúčtovanie 
prác rôznych remeselníkov. Výkazy výdaja 
obilia pre úradníkov a hospodársku čelaď 
panstva. 

17 1837 - 1873 16 

Výkazy hospodárenia. Pivovarské účty. Príjem a 
výdaj obilia a ostatných plodín. Výkazy 
vymláteného obilia. Výkazy výsevu a výnosov 
obilia. Soľné knižky. Poznačenie výdajov na 
kuchyňu. Výkazy vydaných plodín pre úradníkov 
a hospodársku čelaď panstva. Zoznam vecí z 
dražby panského mlyna. Zoznamy koscov. Výťahy 
z účtov týkajúcich sa hospodárenia s obilím. 
Rôzne potvrdenky. 

18 1845 - 1855 17 

Účtovná príručná kniha o správe majetkov v 
Zemianskom Podhradí. Výkaz plodín vydaných 
úradníkom a hospodárskej čeľadi. Účtovná 
príručná kniha o hospodárení s obilím. 



Výkaz príjmov a výdavkov krmiva všetkého 
druhu, slamy a zrna. Výkazy vymláteného 
obilia. Spotreba materiálu na stavbu stodoly v 
Zemianskom Podhradí. Vyúčtovanie prác kolára a 
povrazníka. Bačovské knižky. Knižky účtov. 
Rôzne potvrdenky. 

1856 - 1872 

Účtovné výkazy hospodárenia. Výkazy vymlátené-
ho obilia. Výkazy výsevu a úrody obilia. Kniha 
spotreby ovsa. Protokol odpracovaných dní. 
Fodklady k rôznym účtom. Vyúčtovanie prác 
kolára a kováča. Rôzne potvrdenky. Bačovské 
knižky. Výkazy výdavkov pre úradníkov a hospo-
dársku čelaď. 

1835 - 1857 

Provizorské účty. Elench dokumentov k provi-
zorským účtom. Výťahy z účtov o správe 
ivanovských majetkov. Účtovný denník. Výkazy 
výsevu a výnosov obilia. Inventáre hospodárske-
ho náradia. Výkazy stálych príjmov. Výkazy 
výdavkov pre úradníkov a hospodársku čelaď. 
Výťahy z účtov c predaji plodín. Účtovné výtky 
k provizorským účtom od revízora účtov. Účtov-
né knižky rôznych remeselníkov. Vyúčtovania 
remeselníckych prác. Žatevné výnosy. Výkazy 
vymláteného obilia. Účtovné knižky majerníkov, 
pastierov dobytka a pastierov oviec. Rôzne 
potvrdenky a reverzy. 
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21 1842 - 1848 20 

Účty provizora Ľudovíta Rázgu. Výkazy hospodá-
renia s obilím. Výsevy jarín a ozimín. Výnosy 
obilia. Výkazy vymláteného obilia. Výkazy 
stálych príjmov. Výkazy vyplácania služobných 
pôžitkov úradníkom a sluhom. Knižky pastierov 
oviec a pastierov dobytka. Vyúčtovanie prác 
rôznych remeselníkov. Knižky kolára a tesára. 
Potvrdenky k účtom. 

1847 - 1854 21 

Účty o hospodárení na majetku v Ivanovciach. 
Výkazy vymláteného obilia. Výkazy vyplácania 
úradníkov a hospodárskej čelade. Výkazy 
stálych príjmov. Poznačenie výdaja ovsa pre 
kone. Výdaj plodín na rôzne účely. Výkazy o 
jarnom oseve. Výkazy o jesennom oseve. Výdaj 
plodín pre potreby dobytka v majeri. Výkazy o 
úrode jarín. Popis robôt. Záznam starých poh-
ľadávok. Poplatné knižky. Knižky pastierov 
hoväzieho dobytka. Bačovské knižky. Knižky 
kováčskych a kolárskych prác. Knižky 
majerníkov. Vyúčtovanie prác rôznych remesel-
níkov. Potvrdenky. 

1855 - 1861 

Provizorské účty o všeobecnej správe majetkov 
v Ivanovciach. Popisy robôt. Výkazy vymlátené-
ho obilia. Výkazy vyplácania úradníkov a 
hospodárskej čelade. Výkazy o príjmoch z 
prenájmu a o všeobecných príjmoch z majetku. 
Prehľady o jesennom oseve obilia. 



Výkazy o zbere slamy z jarín a ozimín. Sumárny 
účtovný výkaz zvyškov. Súpis príjmov a výdav-
kov jesenných plodín v zrne. Prehľad o úrode. 
Knižky pastierov hoväzieho dobytka a pastierov 
oviec. Kováčske knižky. Vyúčtovanie remesel-
níckych prác. Rôzne potvrdenky k účtom. 

1861 - 186? 

Provizorské účty o všeobecnej správe majetkov 
v Ivanovciach. Popisy robôt. Výkazy vymlátené-
ho obilia. Výkazy vyplácania úradníkov a 
hospodárskej čelade. Súpisy všeobecných 
príjmov. Špecifické prehľady o výdaji plodín. 
Výkazy jarného osevu. Výkazy ozimín. Výkazy o 
zbere slamy z jarín. Výkazy o zbere slamy z 
ozimín. Účtovné predpisy o výseve jarín. 
Sumárny účtovný výkaz vysiateho obilia. Zmluvy 
panstva s gazdami pri žatevných prácach. 
Zmluvy s remeselníkmi pri oprave hostinca a šo-
py vo Štvrtku. Vyúčtovania rozličných remesel-
níckych prác. Knižky pastierov oviec a pastie-
rov hoväzieho dobytka. Knižka panského hájnika. 
Rôzne potvrdenky. 

C. R ô z n e 

1766 - 1943 

Inštrukcie k tereziánskemu urbáru. Zoznamy 
žencov. Zoznam jazdcov v jednotlivých župách. 
Poznámky k histórii severských štátov. Nariade-
nie Gustáva Ostrolúckeho richtárom viacerých 
obcí k zriadeniu nočných hliadok, pričom 
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spomína požiar v Zemianskom F'odhradí , pri 
ktorom zhorelo 26 domov. 
Tlače : urbárske zákonné články /1836/, 
cisársky patent /1855/. Cestovný pas Gustáva 
Ostrolúckeho. Menoslov členov župného výboru 
Trenčianskej župy. Pozvánky na zasadnutia 
župného výboru Trenčianskej župy. Menoslov 
najväčších daňových poplatníkov a členov 
župného výboru. Bilancia Trenčianskej sporiteľ-
ne na rok 1874. Odhady majetkov a daňové 
priznania Gejza Ostrolúckeho. Genealógia 
rodiny Ostrolúckych. List Jozefa Holubyho 
Gustávovi Ostrolúckemu so želaním skorého 
uzdravenia. Reštauračná predvolebná pieseň 
Ullmanovej strany, vydaná v Szittanyi po 
maďarsky a slovenský preklad piesne. Inštancie 
poddaných. Výťah z pozemkovej knihy /Ivanovce/. 
Inventár panského pivovaru v Zemianskom 
Podhradí. Zoznam kníh knižnice Ostrolúckych v 
Zemianskom Podhradí /l<?.st./. 
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O s o b n ý r e g i s t e r 

A 

Adamkovič, rodina 1 
Adamovič, Ignác 15 

B 

Baďura, Mikuláš 15 
Boháč, Tomáš 15 
Borčický, Vendelín 9 
Brhlovičová, Anna 9 

Č 

Čerňanský, Ladislav 11 

Ď 

Ďurikovič, František Xaver 15 
Durikovič, rodina 1 

F 

Ferdinand IV. 1 

G 

Géci, rodina 1 

H 

Holuby, Jozef 12,25 
Hubinský, Ján 15 



CH 

Chrapa, rodina 1 

J 

Justh, rodina 1 

K 

Kekomeney, Štefan 
Kiš, Jozef 6 
Konigszeghovci 6 
Kozič, Ján 
Kuzmányi, Karol 
Kvašay, rodina 6 

L 

Lacho, Štefan 5 

M 

Machula, Jozef 1 
Majtényi, Imrich 
Martišek, Juraj 
Medňanský 7 
Melčický, rodina 
Michalik, <3dam 2 

N 

Nagy, rodina 11 
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O 

Ostrolúct^ -.y, Gejza 25 
Ostrolúct y, Gustáv 3, 6, 8,7,10,11,12,15,25 
Ostrolúc)^ . y, Mikuláš 1 5 
Ostrolúc!^ -y, rodina 1, 2, 25 

P 

Peťková, Františka rod.Petríkovičová 
Peťkovci, rodina 3 
Petrikovičovci 3 
Pongrác 9 
Pongrác, rodina 1 
Pribišovci, rodina 8 

R 

Rázga, ľudoví t 21 
Richter, Karol 12 
Rozsany, rodina 12 

S 

Samačková, Anna 2 
Sirchich, rodina 1,6 
Skolár, Anton 7 
Slonek 7 

Strakovič, rodina 9 

V 

Vladárová, Alžbeta rod.Dedinská 2 

Z 

Závodnik, Štefan 7 
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M i e s t n y r e g i s t e r 

B 

Banská Štiavnica 12 
Beckov, o. Nové Mesto 
Bohunice, o. Levice 
Boháča, o. Nové Mesto 
Bratislava 3 

Č 

Čermany, o. Topoľčany 

1,2 

1,2,5,6,7 

2,7,7,13 

nad Váhom 
8 

nad Váhom 

D 

Dolná Breznica, o. Púchov 5 
Dolný Hričov, o. Žilina 7 
Drietoma, o. Trenčín 3,10 
Dubková, dnes časť Lazy pod Makytou, 

o. Púchov 2 

F 

Fačkov, o. Žilina 10 

H 

Haluzice, o. Nové Mesto nad Váhom 1,2 
Hanzlíková, dnes časť mesta Trenčín 10 
Horná Súča, o. Trenčín 6 
Horné Kočkovce, dnes časť mesta Púchov 8 
Hrabovka, o. Trenčín 7 

I 

Ivanovce, o. Trenčín 1,2,3,8,11,15,16,22,23,24 
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K 

Kalnica, o. Nové Mesto nad Váhom 6 
Kotešová, o. Bytča 5 
Kubra, dnes časť mesta Trenčín 9 

L 

Lednica, o. F'úchov 2 
Lieskov, dnes časť obce Melčice-Lieskové, 

o. Trenčín 9 

M 

Malá Kotešová, dnes časť obce Kotešová, 
o. Bytča 9 

Melčice, dnes Časť obce Melčice-Lieskové, 
o. Trenčín 1,2,10 

Moravský Lieskov 1 

N 

Norovce, o. Topoľčany 15 
Nové Mesto nad Váhom 9 

P 

Pruské, o. Ilava 5,6,7 

R 

Rakoluby, dnes časť obce Kočovce, 
o. Nové Mesto nad Váhom 

Rusko 11 
8 



Sedličná, dnes časť obce Trenčianske 
Stankovce, o. Trenčín 11 

Skalská Nová Ves, dnes časť obce Skalka 
nad Váhom, o. Trenčín 7 

Slatina nad Bebravou, o. Bánovce nad Bebravou 
Sučany, o. Martin 12 
Svederník, o. Žilina 5 
Szittanya 25 

Š 

Štvrtok, o. Trenčín 1,2,24 

T 

Trenčín 
Turie, o. 
Turzovka, 

V 

Váh, rieka 7 
Veľká Kotešová, dnes časť obce Kotešová, 

o. Bytča 7 
Višňové, o. Žilina 13 

Z 

Zamarovce, o. Trenčín 9 
Zemianska Kotešová, dnes časť obce Kotešová, 

o. Bytča 7 
Zemianske Podhradie, o. Nové Mesto nad Váhom 

7,12, 
Žilina 13 
o. Čadca 8 



Žilina 



V e c n ý r e g i s t e r 

A 

arendátor 9 
archív Bupný 6 

B 

Bratislavské evanjelické lýceum 12 

C 

Cigáň 7,9 

Č 

čelaď hospodárska 16,17,18,17,20,22,23,24 
činnosť úradná 3 
články zákonné 25 

D 

dane 4,7,9 
darovanie zvona 12 
deľba majetku 1,3 
denník príjmov 15 
denník účtovný 20 
denník výdavkov 15 
dohoda o deľbe majetku 1 
doklady cestovné 8 
dolný okres 4,5 
donácia 1 
dozorca cirkevný 12 
draíba lesa 8 
draíba panského mlyna 17 



elench 20 
Ev.a.v. cirkev v Sučanoch 12 
Ev.a.v. cirkev v Zemianskom Podhradí 
Ev.a.v. lýceum v Banskej Štiavnici 

F 

farár evanjelický 
farár katolícky 
fundácia 3 

G 

genealógia 5,25 
generálny perceptor 5 

H 

hájnik obecný 7 
história severných štátov 25 
hliadky nočné 25 
hlásenie úradné 7 
horúčka epidemická 5 
horúčka nervová 8 
hospodárenie s drevom 15 
hospodárenie s obilím 17,18 

CH 

cholera 5,10 

I 

inštancie 6,25 
inštrukcie 25 
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inštrukcie provizora 13 
inventár kaštieľa v Čermanoch 13 
inventár panského pivovaru 25 
inventáre hospodárskeho náradia 20 

J 

jariny 25 

K 

kaštieľ v Zemianskom Podhradí 15 
lasifikácia pôdy 2 
niha pozemková 25 
niha robotná 13 
niha spotreby ovsa 17 
niha účtovná 14,15 , 18 
niž k a kolára 21 
niž k a panského hájnika 24 
niž k a tesára 21 
niž k y bačovské 16, 18, 17,22 
niž k y hospodárskej čel ade 16 
niž k y kolárskych prác 22 
niž k y kováčske 16, 
niž k y kováčskych prác 22 
niž k y majerníkov 1 6,20,22 
niž k y pastierov dobytk a Tf*i) ľ 1 Hl T? D/! 
niž k y pastierov oviec 20,21,23,24 
niž k y poplatné 22 
niž k y poznámok 15 
niž k y soľné 17 
niž k y účtov 18,20 
niž k y úradníkov 16 
niž nica Dstrolúckych 25 
olár 18,19 
omposesori 



konanie exekučné 1 
kongregácia generálna 6,8,10,11 
kongregácia partikulárna 6,8,10,11 
konvent seniorátny 12 
kopanice 7 
korešpondencia 6,10,12 
kováč 19 
krádež šatstva 9 
Krajinský spolok na ochranu uhorského priemyslu 5 
Kráľovská súdna stolica 1 
krupobitie 5 
kuchyňa 16 

L 

lekári župní 5 
lesy 3 
libertíni 6 
licitácia mlyna 2 
lieky 11 
list 25 

M 

Maďarský hospodársky spolok 8 
magistrát mesta Žiliny 7 
majer 15 
majer v Čermanoch 7 
manuál účtovný 5,10,11 
mäsiar 5 
menoslov členov župných výborov 3,25 
menoslov daňových poplatníkov 25 
menoslov prísediacich 10 
mlyn 2 
mlyn panský 17 
mlynári 2 
mydlár 7 
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N 

nájom majetku 15 
nariadenie 25 
nedoplatky daňové 11 

O 

obce 8,10 
obilie 7 
obilie vymlátené 18,17,20,21,22,25,24 
obligácia 1,2 
obvod žilinský 11 
odhady majetkové 2,25 
ohodnotenie domu 7 
ohodnotenie mlyna 2 
okres dolný 7,11 
okres povaískobystrický 8 
okres stredný 6,7,8 
opatrenia protipožiarne 10 
opilstvo 8 
oprava hostinca 24 
oprava šopy 24 
osev jarný 22,24 
osev obilia 23 
oziminy 23 

P 

pasy cestovné 6,7,25 
patent cisársky 25 
perceptor generálny 11 
perceptor partikulárny 11 
perceptori 6 
pieseň reštauračná 25 
pivovar panský 25 
plány dreveného oplotenia 15 



plány hospodárskych budov 13 
plány kaštieľa 13 
pôda šľachtická, zálohovanie ! 
poddaní 7,9 
podpora 3,6,11 
pohľadávky 22 
pokladnica domáca 4,5,7-10,11 
pokladnica hlavná 11 
pokladnica kontribučná 5,6,11 
pokladnica partikulárna 4,9 
pokladnica vojenská 4,8,10,11 
pokonanie majetkové 2 
pokonanie priateľské 3 
podžupan 3 
popis robôt 22,23 
popis ukradnutého šatstva 7 
poplatky 7 
poplatky daňové 3 
poplatníci daňoví 25 
potvrdenky 4,7,17-24 
povinnosti poddanské 7 
povrazník 18 
požiar 5,12,25 
požitky služobné 21 
pozvánky 25 
práce mlatebné 13 
práce remeselnícke 20 
práce verejné 5 
práce žatevné 24 
právo lesné 2,13 
predaj obilia 7 
predaj plodín 20 
predaj trhový 11 
predpisy účtovné 24 
prehľad o úrode 23 
prehľady o výdaji plodín 24 
preliminár 10 



- 28 -

prenájom mlyna 2 
príjem obilia 16,17 
príjem soli 16 
príjmy stále 21 
priznania daňové 25 
protest 5,12 
protokol z voľby 12 
provizor 15 

R 

rada miestodržiteľská 11 
reambulácia hraníc 9 
rehoľa Milosrdných bratov v Bratislave 
remeselníci 6,20,21,22 
remeslo 7 
reverzy 20 
revízor účtov 15,20 
richtári 2,7,25 
roboty urbárske 15 

S 

senior trenčiansky 12 
Seniorát ev.a.v. cirkvi v Trenčíne 12 
siroty 8 
sklady vojenské 6,8,11 
slama 18 
sluhovia 21 
slúžny 5,7 
spisovanie svedectiev 11 
spor majetkový 2 
spor súdny 1 
spor chotárny 5 
sporiteľňa 25 
-gpory hraničné 9 
správa majetkov 18,25,24 
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správa ročná 12 
stanovy 5,8,12 
statok rožný 8 
stavba stodoly 18 
sťažnosti 5,7,8,10 
stodola 15 
stolica Trenčianska 15 
strana Ullmanova 25 
striebro 8 
stromy ovocné 13 
sád apelačný 1 
súdna stolica 3 
súpis dikálny 7 
súpis kuriálnych rolí 7 
súpis lúk 2 
súpis majetkových častí 1 
súpis majetku 2 
súpis nájomného 15 
súpis naturálií 6 
súpis nešľachtických obyvateľov 5 
súpis pasívnych dlhov 5 
súpis poplatkov 15 
súpis polí 2 
súpis príjmov 11,15,23 
súpis šľachtického obyvateľstva 8,7 
súpis urbársky 2,13 
súpis viníc 2,9 
súpis výdavkov 23 
súpis zemianskych rolí 7 
súpis židov 5 
súpisy fajčiarov 5,9 
súpisy hasičského náradia 5,9 
súpisy panských majetkov 2 
súpisy príjmov 24 
súpisy prisťahovalcov 5 
súpisy žobrákov 5,9 
suchoty rožného statku 8 



svedectvá richtárov 

Š 

šindeľ 13 
škody 5 
štepy 7 

T 

tabuľa súdna 10 
tabuľka urbárska 2 
testament 2,3,13 
tlače 25 
Trenčiansky dištriktuálny konvent 12 
tútor 8,9 

Ú 

účty 4,13,19-23 
účty pivovarské 5,16,17 
účty provizora 13,20,21,23,24 
úradníci 16-24 
úradníci penzionovaní 6 
urbár tereziánsky 13,25 
urbárnici 3 
úroda jarín 22 
úroda obilia 19 
užívanie hôr 6 
užívanie lesov 3 

V 

vojaci invalidní 3,11 
Všeobecný podporný ústav ev.a.v. cirkvi 12 



v bory župné 3,25 
v daj obilia 17 
v daj ovsa 22 
v daj plodín rľi? 
V daje na kuchyňu 17 
v daj soli 16 
v kaz murárskych prác 1 3 
v kaz naturálií 8 
v kaz obilia 16 
v kaz príjmov 18,23 
V kaz výdavkov 3, 5 
v kaz vymláteného obilia 13 
v kaz vysiateho obilia 24 
v kazy dlžníkov 4 
v kazy hospodárenia 16, 17,19,21 
v kazy osevu ľ? 
v kazy ozimín 24 
v kazy stálych príjmov 22 
v kazy účtovné 9,10 
v kazy veriteľov 4 
v kazy výdavkov 19,2 0 
v kazy výsevu 17,20 
v nosy obilia 17,20, 21 
v nosy žatevné 20 
v povede svedecké 6, 8,9 , 10 
v sev obilia 16 
v sevy jarín 21 
v sevy ozimín 21 
v tky účtovné 15,20 
v účtovanie prác 16, 18, 19,21,22,23,24 

z 

záhrada vzorová 7 
záhradka 13 
záležitosti daňové 6,8,9,10 



záležitosti majetkové 1,2, 
záležitosti úradné 10 
záležitosti urbárske 3 
zápisnice 8,10,11 
zasadnutia župné 4 
záveť 3 
zber sena 13,16 
zber slamy 15,23, 24 
zememerač 3 
zmluva s remeselníkmi 15 
zmluvy 24 
zmluvy nájomné 1, 11 
zmluvy s mlynármi i 
zoznam árendátorov 8 
zoznam cenných vecí 
zoznam dokumentov 5 
zoznam domáceho náradia 8 
zoznam jazdcov 25 
zoznam kníh 25 
zoznamy koscov 17 
zoznamy žencov 25 
zrno 18 

župa Trenčianska 3-11,25 
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