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     Štátny pozemkový úrad v Prahe bol vrcholným orgánom pre prípravu, riadenie a prevedenie 

prvej pozemkovej reformy uskutočnenej v období buržoáznej Československej republiky. Išlo 

o rozsiahlu úpravu pozemkovej držby, ku ktorej vytvorila podmienky všeobecná revolučná situácia 



 

 

v rokoch 1918 – 1920, kedy sa rozhodovalo o charaktere republiky. V tomto období vznikli aj 

základné zákonné normy, ktoré určili princípy pozemkovej reformy. 

Bol to predovšetkým tzv. záborový zákon zo 16. apríla  1919 č. 215/1919 Zb.z. a n., ktorý 

vyhlásil veľký pozemkový majetok (súbor nemovitostí, patriaci jednému vlastníkovi alebo skupine 

spoluvlastníkov, ak presahoval výmeru 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo 250 ha všetkej pôdy) za 

zabratý. Zákon obmedzil voľné disponovanie pôdnych vlastníkov s majetkom a vyhradil štátu právo 

tento vyvlastniť a prideliť. Súčasne deklaroval rozdelenie a a prídel zabratej pôdy a pôvodným 

vlastníkom zabezpečil právo na pozemkový majetok vo výmere 150 ha poľnohospodárskej pôdy 

alebo 250 ha všetkej pôdy, výnimočne až do 500 ha. 

Pridelenie zabratej pôdy upravil prídelový zákon z 30. januára 1920 č. 80/1920 Zb.z. a n. 

Tento vyhradil štátu právo podržať si podľa potreby zabratý majetok, prípadne ho použiť všeobecne 

užitočným účelom. Zvyšok zabratej pôdy sa mal rozdeliť jednotlivcom, menovite maloroľníkom, 

želiarom, bezzemkom, poľnohospodárskym a lesným zamestnancom a to predovšetkým legionárom, 

príslušníkom ozbrojenej moci, ich pozostalým a vojnovým invalidom, ďalej rôznym združeniam, 

družstvám obciam a iným právnickým osobám a to vo forme tzv. roľníckych nedielov alebo ako 

doplnok na zriadenie sebestačného poľnohospodárskeho podniku. 

     Otázku úverovej pomoci prídelcom, poskytovanie držobného a prevádzkového úveru riešil 

tzv. úverový zákon z 11. marca 1920 č. 116/1920 Zb.z. a n. 

     Z hľadiska charakteru československej pozemkovej reformy dôležitý bol tiež tzv. náhradový 

zákon z 8. apríla 1920 č. 329/1920 Zb.z. a n., ktorý riešil otázku náhrady pôvodným vlastníkom za 

vyvlastnený a zabratý majetok a problém dôchodkového zabezpečenia bývalých zamestnancov na 

zabratých veľkostatkoch, ako aj zaopatrenie zamestnancov, ktorí mali v dôsledku parcelovania 

veľkostatkov stratiť zamestnanie. Tento zákon vo všeobecnosti určil aj prídelovú cenu, ktorú mala 

kryť náhradová cena spolu spolu so všetkými výdavkami orgánov pozemkovej reformy. 



 

 

     Pozemková reforma nebola jednorázová akcia. V roku 1920 prebiehala vo forme dlhodobého 

prenajímania zabratej pôdy drobným nájomcom a prídelcom stavebných pozemkov.  Vlastné 

prídelové konanie začalo až v roku 1921, kedy boli na Slovensku zahájené prípravné práce pre účely 

pozemkovej reformy na 28 pracovných programoch (veľkostatkoch). Najmä na Slovensku bolo jej 

tempo pomalé. Jej uskutočňovanie sa preťahovalo až do roku 1936, dokedy bolo prídelové konanie 

realizované na 2407 pracovných programoch, pričom zaknihovanie prídelov do tej doby bolo 

prevedených len na 56%. Rozhodujúcu úlohu tu zohrala agrárna strana, ktorá pozemkovú reformu 

využila na obohatenie svojich exponentov a posilnenie politických pozícií na dedine. 

     Podľa prijatých zákonov bolo na Slovensku pre účely pozemkovej reformy zabratých 

1 396 135 ha všetkej pôdy, z toho 498 693 ha pôdy poľnohospodárskej, ktorá patrila 981 vlastníkom. 

V rámci prídelového pokračovania získalo 200 583 nových nadobúdateľov celkom 686 038 ha všetkej 

pôdy, z toho 316 842 ha pôdy poľnohospodárskej. Z uvedeného počtu bolo 198 786 drobných 

prídelcov, ktorí dostali 328 081 ha všetkej pôdy, z ktorej bolo 243 494 ha pôdy poľnohospodárskej. 

V rámci pozemkovej reformy bolo ďalej vytvorených 572 zvyškových statkov o výmere 72 908 ha 

všetkej pôdy a 1 338 samostatných objektov nad 30 ha o celkovej výmere 285 049 ha všetkej pôdy. 

Pôvodným vlastníkom bolo vrátených 472 595 ha pôdy. 

     V dôsledku prevádzania pozemkovej reformy sa teda podstatne zmenila štruktúra držby na 

Slovensku. Oproti roku 1904, kedy absolútnu väčšinu pôdy vlastnil neveľký počet polofeudálnych 

latifundistov, sa takmer zdvojnásobil počet poľnohospodárskych závodov. Vzrástla hlavne skupina 

nesebestačných trpazlíčich a menších poľnohospodárskych hospodárstiev do výmery 5 ha, ktoré 

z celkového počtu poľnohospodárskych závodov predstavovali až 65%, obhospodárovali však len 

12,5% všetkej pôdy. 

     Štátny pozemkový úrad v Prahe bol zriadený zákonom z 11. júna 1919 č. 330/1919 Zb.z. a n. 

ako samostatný úrad na čele s prezidentom Štátneho pozemkového úradu. Vo svojej činnosti 

podliehal priamo vláde a po stránke kontroly Národnému zhromaždeniu, ktorú vykonával pôvodne 



 

 

dvanásťčlenný správny výbor zvolený Národným zhromaždením. Právomoc pozemkového úradu 

rámcove stanovil záborový zákon ( č. 215/1919/ Zb.z. a n.) a bližšie vymedzil zákon č. 330/1919 Zb.z. 

a n. a ostatné zákony o pozemkovej reforme. Organizačná štruktúra pozemkového úradu sa členila 

na: 

Prezídium Štátneho pozemkového úradu, ktoré pripravovalo a riadilo priebeh pozemkovej reformy, 

hlavne rozhodovalo o objektoch, ktoré mali byť prevzaté pre účely pozemkovej reformy. Pripravovalo 

návrhy na program schôdzí správneho výboru, zriaďovalo poradné zbory, zabezpečovalo publikáciu 

úradných vyhlášok a periodík, pripravovalo rozpočty a návrhy na systemizáciu, štatistiky 

pozemkových pomerov a správy o činnosti úradu. 

Oddelenie I. (právne) – do jeho agendy patrila príprava návrhov zákonov o pozemkovej reforme, 

súpis, predaj a prenájom zabratého majetku, evidencia záboru v pozemkových knihách, prepúšťanie 

zo záboru, schvaľovanie zmlúv, vedenie sporov a právne veci pri preberaní podľa náhradového 

zákona. 

 

Oddelenie II. (realitné) – vyhotovovalo prídelový plán na prevzatú pôdu, odhady prevzatých súborov 

a podmienky na predaj, prenájom a zmeny pozemkov 

 

Oddelenie III. (hospodárske) – vykonávalo dozor nad hospodárením na zabratom a pridelenom 

majetku a sociálnu starostlivosť o zamestnancov veľkostatkov 

 

Oddelenie IV. (technické) – vypracovávalo návrhy technického prevedenia pozemkovej reformy 

najmä z hľadiska vytyčovania programu technických práv, vymerovanie úprav na prevzatých 

nemovitostiach za účelom prídelu, komasácie a meliorácie, delenia a budovania komunikácií. Ďalej 

vypracovávalo návrhy vzorových stavieb a prevádzalo ich kolaudáciu a zabezpečovalo starostlivosť 

o zachovanie umeleckých pamiatok a prírodných krás na zabratom majetku. 



 

 

 

Oddelenie V: (kolonizačné) – zabezpečovalo evidenciu a výber uchádzačov o prídel kolonizačných 

nedielov, právne rady a pomoc uchádzačom v priamom styku s majiteľmi zabratého majetku a pri 

vybavovaní úverovej pomoci, sociálnu starostlivosť o uchádzačov hlavne legionárov a vracajúcich sa 

emigrantov. 

Neskôr zriadil štátny pozemkový úrad Obvodové úradovne štátneho pozemkového úradu 

v Trenčíne, vo Zvolene a Prešove a 21 (resp. 18) prídelových komisárov ako pomocné a výkonné 

orgány zabezpečujúce priebeh pozemkovej reformy priamo v teréne. Niektoré zvláštne úlohy 

súvisiace s prevádzaním pozemkovej reformy boli zverené osobitným ustanoveniam ako boli 

Kolonizačný referát Štátneho pozemkového úradu v Bratislave, Fond pre pre zaopatrenie 

zamestnancov veľkostatkov v Prahe a Stavebný dozor Štátneho pozemkového úradu pre výstavbu 

kolónií na Slovensku. 

      Štátny pozemkový úrad v Prahe pôsobil do konca apríla 1935, kedy podľa vlád. nar. č. 

22/1935 Zb.z. a n. jeho právomoc bola prenesená na Ministerstvo zemědelstva, ktoré prevzalo jeho 

aparát. Tento pôsobil ako jeho IX. Odbor a spolu s obvodovými úradovňami a existujúcimi 

prídelovými komisármi pokračovalo v záverečných prácach pozemkovej reformy. 

     Písomnosti fondu predstavujú iba časť pôvodnej registratúry Štátneho pozemkového úradu 

v Prahe a IX. Odboru Ministerstva zemědelstva, ktoré dokumentujú priebeh pozemkovej reformy na 

jednotlivých veľkostatkoch na Slovensku v rokoch 1920 – 1938. Na Slovensko sa dostali po roku 1945 

v rámci spisovej delimitácie medzi Ministerstvom zemědelstva a Povereníctvom pôdohospodárstva 

a pozemkovej reformy. V rokoch 1957-1959 boli sústredené v Štátnom ústrednom archýve SSR. Tu 

boli oddelené od ostatných obdobných písomností I. československej pozemkovej reformy 

a usporiadané podľa likvidačných súborov. 

     V Štátnom pozemkovom úrade v Prahe sa písomnosti protokolovali do dvoch protokolov – 

prezidiálneho a obyčajného – pri uplatňovaní chronologicko-numerického systému, podľa ktorého sa 



 

 

písomnosti aj ukladali. Tento spôsob spisovej manipulácie upresnil aj neskôr vydaný kancelársky 

poriadok (obežník č.j. 1332/30-prez.), ktorým sa zaviedol jednotný registratúrny poriadok do 

všetkých orgánov pozemkovej reformy. 

     Prenikavým zmenám v spisovej manipulácii u všetkých orgánov pozemkovej reformy došlo 

v r. 1933, keď sa prikročilo k zámernému ukončeniu (likvidovaniu) prác spojených s realizáciou 

pozemkovej reformy. Rýchly a zdarný priebeh likvidačných prác si vyžadoval pohotové predkladanie 

všetkých písomností toho – ktorého veľkostatku. V dôsledku toho sa upustilo od chronologicko-

numerického systému a písomnosti sa začali ukladať podľa veľkostatkov (likvidačných súborov). 

     Prvá skupina obsahovala spisy týkajúce sa chodu úradu a personálu, ako aj vykonávania 

pozemkovej reformy vo všeobecnosti. Patrili sem inštitúcie, periodické hlásenia o stave pozemkovej 

reformy, rôzne evidencie, osobné spisy a pod. Do druhej skupiny boli zaradené spisy, plány a poľné 

náčrty, vzťahujúce sa na uskutočňovanie pozemkovej reformy na určitých veľkostatkoch. 

     Likvidačné práce zaviedli do úradného konania a spisovej manipulácie nové prvky, ktoré sa 

potom premietali aj do registratúrneho systému. Boli to likvidačné číslo a likvidačný súbor. 

Likvidačným číslom sa rozumelo číslo, ktoré dostal vlastnícky súbor (veľkostatok) v zozname 

likvidačnej komisie Štátneho pozemkového úradu v roku 1933. Vlastnícke súbory boli v tomto 

zozname radené najprv podľa polohy, potom abecedne podľa vlastníkov. Na Slovensku tvorili 

samostatnú skupinu a boli očíslované od 1001 vyššie. Likvidačný súbor znamenal likvidovaný, 

prípadne už zlikvidovaný vlastnícky súbor. Toto označenie sa prenieslo aj na písomný súbor, ktorý 

obsahoval všetky písomnosti vzťahujúce sa na určitý majetkový likvidačný súbor. Pre označenie 

likvidačných listov, vznikajúcich pri samotných likvidačných prácach sa zaviedli nové jednacie čísla, 

ktoré sa skladali z písmena L (likvidácia), z arabského čísla (likvidačné číslo) a zo zlomku (dátum 

podania spisu). Prvé dve časti tejto značky (L-likvidačné číslo) sa potom používali na dodatočné 

označenie starších spisov /nelikvidovaných/, ba aj celých fasciklov. 



 

 

     Pokiaľ išlo o slovenské likvidačné súbory, bol tento nový manipulačný systém realizovaný len 

z časti. Súviselo to s malým priebehom zaknihovacích prác a nepriaznivým vývojom politických 

pomerov v roku 1938. K definitívnemu usporiadaniu písomností podľa tohto systému došlo až 

v priebehu prác na fronte v Štátnom ústrednom archíve SSR. Jeho spôsob určovali smernice Štátneho 

pozemkového úradu č.j. 16 638/34-prez. Podľa nich písomnosti likvidačného súboru, skladajúceho sa 

z niekoľkých veľkostatkov, sa delili na skupiny. Skupina obsahuje písomnosti jedného veľkostatku 

a delí sa na tieto časti: 

A – Preberacie konanie – spisy o poznámke záboru, o poznámke prevzatia, o výpovedi hospodáriacim 

osobám, o prepustení a vylúčení zo záboru, o ocenení, o prevzatí, o schválení podľa § 7 záb. zák. 

a o všeobecnej agende veľkostatku. Do tejto časti patria okrem toho všetky spisy, ktoré nemožno 

zaradiť do ostatných častí. 

B – Drobný prídel – spisy o drobnom prídele a roľníckych nedieloch, o zaknihovaní prídelov 

a o ďalšom disponovaní s prídelom.  

C – Zvyškové statky – spisy o zvyškových statkoch a väčších objektoch odovzdaných podľa 

samostatného protokolu. 

D – Kolónie – spisy o prídele kolonizačných roľníckych nedielov, o kolóniách a kolonizácii vôbec. 

E – Družstvá – spisy o zakladaní rôznych, najmä pasienkových družstiev, o prídele pôdy týmto 

družstvám a kontrole ich hospodárenia. 

F – Komisariáty – spisy o zostavovaní poradných zborov a pod. 

G – Zamestnanci – spisy o zaopatrení zamestnancov likvidovaných veľkostatkov (žiadosti 

o odškodnenie, protokoly o zamestnancoch a pod.) 

H – Poštátňovacia akcia – spisy o prídele pôdy jednotlivým rezortom štátnej správy (Ministerstvo 

národnej obrany, Ministerstvo zemědelstva apod.) 



 

 

     Niektoré časti sa ešte ďalej delia na diely: časť B podľa katastrálnych území, časť C podľa 

zvyškových statkov, časť D podľa kolónií, časť E podľa družstiev a časť H podľa rezortov. Písomnosti 

tohože likvidačného súboru spoločné viacerým skupinám sú manipulované osobitne a sú uložené na 

začiatku súboru. 

     Na rozdiel od spomínaných smerníc č.j. 16 638/34-pre. súborové písomnosti sú z praktického 

hľadiska usporiadané na začiatku fondu a až za nimi sú všeobecné písomnosti o pozemkovej reforme. 

Súborové písomnosti sú usporiadané numericky podľa pôvodných likvidačných čísiel od 1001 

do 2062. Týmto predchádzajú ešte písomnosti 17 likvidačných súborov, pôvodnými vlastníkmi 

ktorých bol erár alebo osoby, ktorých majetok prepadol v prospech štátu a napokon takých, ktoré 

tvorili skupinu likvidačného súboru evidovaného v historických zemiach. 

     Pri inventarizácii písomností fondu sme za inventárnu jednotku v skupine súborových 

písomností zvolili písomnosti jedného likvidačného súboru. Tam kde sa likvidačný súbor skladal 

z viacerých veľkostatkov, inventárnu jednotku tvoria písomnosti skupiny likvidačného súboru. 

Inventárna jednotka je ďalej delená na jednotlivé časti (A-H). V skupine všeobecných písomností 

inventárnu jednotku tvoria písomnosti jedného tematického celku (inv. č. 950 – 1010). 

Inventárna jednotka pozostáva, vľavo z inventárneho čísla, vpravo od neho je likvidačné číslo 

a likvidačný súbor. Pod ním regest jednotlivých častí likvidačného súboru a vpravo číslo kartónu. Pri 

vyžiadaní materiálu treba uvádzať názov fondu, likvidačné číslo a likvidačný súbor a číslo kartónu 

(napr. ŠPÚ P, L – 1235, kartón 612), pri citácii v literatúre úplnú signatúru, t.j. archív, skratka fondu, 

inventárne číslo a likvidačný súbor a číslo kartónu (napr. ŠÚA SSR, inv. č. 105, L-1235, kartón 612). 

 K inventáru fondu je vyhotovený miestny register. 

Obsahuje všetky miestne názvy, ktoré sa vyskytujú v texte inventára. To znamená obce, kolónie, 

súčasti obcí a majere. V prevažnej miere v pôvodnom jazyku (slovenskom, maďarskom, českom). Ide 

o dobové názvy, ktoré sa používali v čase prevádzania pozemkovej reformy a dnes už neplatia. Z toho 



 

 

dôvodu je v zásade miestny register členený nasledovne: na prvom mieste uvádza pôvodný názov 

i jeho prípadné jazykové modifikácie. Na druhom mieste je uvedený súčasný názov, resp. meno obce, 

ktorej súčasťou je dnes územie jestvujúce kedysi samostatne. Ak pri niektorej obci nie je na druhom 

mieste nič uvedené, znamená to, že i dnes platí vtedajší názov obce. 

 Osobitný charakter majú v rámci miestneho registra kolónie. Boli zvyčajne vytvárané 

z niekoľkých obcí, z majetku viacerých vlastníkov. Často nepretrvali do dnes a boli včlenené do 

pôvodných obcí. Preto sú v týchto prípadoch uvedené na druhom mieste len pôvodné názvy obcí 

z ktorých bola kolónia vytvorená. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že z dostupného materiálu nie je 

možné presne určiť ich neskoršie správne zaradenie. 

 Obdobná je situácia pri identifikovaní názvov miestnych častí, majerov, horární a štvrtí. V tých 

prípadoch kde sa nedalo ani pomocou viacerých lexikónov určiť do ktorej dnes existujúcej obce 

patria, je na druhom mieste v registri uvedený len názov veľkostatku do ktorého patrili. Inak sú 

určované podľa Štatistického lexikónu obcí na Slovensku vydaného na základe sčítania ľudu v roku 

1921 (Praha 1927), v ojedinelých prípadoch podľa Zoznamu miest na Slovensku podľa popisu ľudu 

z roku 1919 (Bratislava 1920). Tu zistené názvy obcí, ktorých súčasťou boli vyššie uvedené druhy 

lokalít sa potom konfrontovali s dielom dr. Majtána – Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto 

rokov (Bratislava 1972) a podľa tohto sa zistil definitívne dnešný názov príslušného územia. 

 U obcí, ktoré boli neskôr zlúčené či rozdelené je uvedený len vtedajší názov. V prípade, že 

dodnes jestvujú obce s totožným menom, je na druhom mieste registra – v zátvorke – uvedený názov 

župy, v ktorej sa obce nachádza. Obce, ktoré dnes tvoria súčasť iných štátov, majú na druhom mieste 

uvedený názov tohto štátu v zátvorke. Ide najmä o obce Zakarpatskej Ukrajiny, ktoré boli určované 

podľa Administratívneho lexikónu obcí Moravy, Sliezska a na Slovensku a Podkarpatskej Ukrajiny 

(Praha 1928). 

 Nakoniec na tretom mieste registra je uvedené inventárne číslo likvidačného súboru v 

ktorého texte je uvedená obec. 



 

 

 Prvá pozemková reforma bola významným politickým javom zameraným na rozsiahlu úpravu 

pozemkovej držby v buržoáznej Československej republike. Jej profil je stelesnený v samostatných 

zákonoch a iných právnych normách. Fond Štátny pozemkový úrad v Prahe napriek svojej neúplnosti 

poskytuje doklady o ich realizácii. Triednosť pozemkovej reformy dokazujú generálne zmluvy o jej 

priebehu na jednotlivých veľkostatkoch a rozhodnutia o vytvorení a pridelení tzv. zvyškových statkov, 

ako aj písomnosti o drobnom prídele. Vo vzťahu k veľkostatkom sú cenné odhadné elaboráty, ktoré 

boli podkladom pre stanovenie náhradovej ceny. 

 Popri pôvodnom obmedzení veľkostatkov najzávažnejšou otázkou pozemkovej reformy bolo 

pridelenie vyvlastnenej veľkostatkárskej pôdy. Sumárne pramene o výsledkoch prídelového konania 

máme len pre územie, ktoré bolo v roku 1938 odstúpené Maďarsku. Ostatné prísomnosti 

prídelového konania majú len čiastkový charakter. Zachycujú prídel na určitom veľkostatku v jednom 

katastrálnom území a v jednom programe. Definitívne dokumenty drobného prídelu sú tzv. prídelové 

listiny, ktoré predstavujú konečné rozhodnutie Štátneho pozemkového úradu o prídele. Okresným 

súdom slúžili za podklad pre vydanie uznesenia o zaknihovaní prídelov. Z tohto dôvodu majú stále 

ešte aj praktické použitie. 

 Fond okrem dokumentov k dejinám veľkostatkov a priebehu prídelového konania na 

Slovensku obsahuje aj cenné písomnosti o sociálnom postavení drobných prídelcov a kolonistov, t.j. 

k hospodárskym dejinám dedinského obyvateľstva. 

 Písomnosti fondu v rozsahu 3379 kartónov usporiadali a inventár vyhotovili v rokoch 1971-

1973 pracovníci oddelenia dejín kapitalizmu Štátneho ústredného archívu SSR Štefan Toman a Rudolf 

Ľach. Miestny register k inventáru zostavil dr. Jozef Palkovič. 

  



 

 

Inv. č Signatúra č. šk.  

 Regest  

1. L – 14 Banská Bystrica  

 A – Oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene,  1 

 preberacia a prídelová cena, zaknihovacia akcia, poznámka o zamýšľanom prevzatí, 

výpoveď hospodáriacej osobe 

2 

 B – Register prídelu, katastrálneho územia: Budín, Breziny, Brusno, Budča, Dobroč, 

Dubová, Hiadel, Horná Lehota, Hronec-Valašská, Kašová Lehotka, Kováčová, Lučatín, 

Majer, Medzibrod, Michalková, Moťová, Nemecká, Podkonice, Podzámčok, Polhora, 

Poníky, Priechod, Ráztoka, Selce, Sihla-Dobroč, Svätý Ondrej, Šalková, Trňa, Túrová, 

Zámostie 

3 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Sihla-Dobroč, Priechod, Budín, 

Breziny, Brusno, Buča, Dubová, Hronec, Hiadel, Kováčová 

4 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Zámostie, Túrová, Trňa, Šalková, 

Sihla, Dobroč (Čierny Balog). Selce, Ráztoka 

5 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Poníky, Polhora, Podzámčok, 

Podkonice, Svätý Ondrej, Nemecká, Moťová, Michalková, Medzibrod, Majer, Lučatín, 

Kašová Lehotka, Horná Lehota,  

6 

 Meračský a prídelový elaborát, platobné rozkazy  7 

 scudzenie, výkazy úverov na stavby, žiadosti o prídel pôdy, nedoplatky, platobné 

rozkazy 

8 

 E – Založenie pasienkových spoločenstiev 9 

   

2. L -15 Holíč  

 A – Odhadový elaborát, dohoda o preberacej cene  

B – Zaťaženie a preberanie drobných prídelov pôdy. Žiadosti o prídel pôdy 

10 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, stanovenie rozvrhového roku 11 

   

3. L – 17 Solivar  

 A – Oceňovanie veľkostatku, preberacia cena  

 Prídelová cena, hrubá rozvaha, prídel štátnej pôdy, rôzne 

B – Register prídelu katastrálneho územia: Kokošovce, Lešnica 

Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Kokošovce, Lešnica 

Záloha na prídel. 

12 



 

 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Dlhá Lúka, Stebník, Zborov 13 

 Register prídelu v katastrálnom území:  Dlhá Lúka, Stebník, Zborov 14 

   

4. L – 18 Šaštín  

 A – Odhadový elaborát  

   

5. L – 19 Topolčianky  

 B – Meračský elaborát 15 

   

6.  L – 21 Vígľaš  

 A – Odhadný elaborát, oceňovanie a prídelová cena  

 dohoda o preberacej cene, prídelová cena 16 

 návrh prídelových cien, rôzne, výpoveď hospodáriacej osobe, knihové výťahy, 

poznámka k záboru 

17 

 B – Register prídelu v katastrálnom území: Čačín, Čereny, Detva, Detvianska Huta, 

Hriňová, Kloloč, Malá Slatina 

18 

 Register prídelu v katastrálnom území: Očová, Očovské Dúbravy, Stožok, Veľká 

Slatina, Vígľaš, Vígľašská Huta, Vyšný Blh, Zelná, Zvolenská Slatina 

19 

 Elaborát drobného prídelu v katastrálnom území: Zelná, Vígľaš, Malá Slatina, Očová 20 

 Elaborát drobného prídelu v katastrálnom území: Stožok, Zvolenská Slatina, Veľké 

Slatiny, Hriňová, Vígľašská Huta, Klokoč, Vígľaš 

21 

 Elaborát drobného prídelu v katastrálnom území: Detva, Čačín, Čerany 22 

 Elaborát drobného prídelu v katastrálnom území: Očovské Dúbravy, Detvianska Huta, 

technický a meračský elaborát 

23 

 Technický a meračský elaborát v katastrálnych územiach: Očová, Veľká Slatina, 

Vigľašská Huta, Stožok, Očovské Dúbravy, Zvolenská Slatina, Vigľaš, Detva, Zolná, 

Hriňová 

24 

 Odovzdanie a prevzatie drobného prídelu 

dlžobné úpisy a úvery 

25 

 Zálohy, nedoplatky na prídelové ceny 26 

 Žiadosti o prídel pôdy 27 

 Vymáhanie nedoplatkov na prídelové ceny 

G – zaopatrenie zamestnancov 

28 



 

 

 zaopatrenie zamestnancov 29 

 zaopatrenie zamestnancov 30 

   

7. L – 22 Žarnovica  

 A – Odhadný elaborát 31 

 Hrubá rozvaha 32 

 Preberacia cena 33 

 Preberacia cena 34 

 Preberacia cena 35 

 Prídelová cena, poznámka zamýšľaného prevzatia, prevzatie drobného prídelu, 

výpoveď hospodáriacej osobe 

36 

 Výpoveď hospodáriacej osobe 37 

 B – Register prídelov katastrálneho územia: Bukovina, Bzenica, Dekýš, Dolné Hámry, 

Dolnia Ždaňa, Dubové, Dúbrava, Hliník nad Hronom, Hostie, Hornia Ždaňa, Horné 

Hámry, Horný Turčok, Hrabičov, Hvozdnica 

 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Ihnáč, Jedlové-Kostolany, Ježkovejsa, 

Kolpacha, Kopanica, Kozelník, Močiar, Piarg, Píla, Počúvadlo, Prachoť, Repište, 

Revištskí Podzámčie, Rudno nad Hronom, Sklenné Teplice, Skýcov, Teplá, Trnava 

Horná, Vyhne, Vysoká 

38 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Žakyl, Žarnovica, Železná Breznica, Zibritov, 

Župkov 

39 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Vysoká, Župkov, Žibritov, Dolná 

a Horná Ždaňa, Žarnovica 

 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Prachoť, Počúvadlo, Píla, Piarg, 

Železná Breznica, Bukovina, Breznica, Dekýš, Dubové, Dúbrava, Dolné a Horné Hámry 

40 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Vyhne, Horný Turček, Teplice 

Sklenné, Teplá, Skýcov, Rudno, Žakyl, Revištské Podzámčie 

41 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Kolpachy, Kopanica, Jedlové 

Kostolany, Kozelník, Močiar, Hliník nad Hronom, Trnava Hora, Hostie, Hrabičov, 

Hvozdnica, Ihnáč, Jalná, Jožkovejsa 

42 

 Technický a meračský elaborát z katastrálneho územia: Kopanica, Žarnovica, Dolné 

Hámry, Bzenica, Počúvadlo, Dekýš, Horné Hámry, Trnava Hora, Hvozdnica, Kolpachy, 

Píla 

43 

 Platobné rozkazy, prídelový a meračský elaborát, žiadosti o pozemok, meračský 

a prídelový elaborát, zaknihovanie drobného prídelu 

44 

 Oprava meračského elaborátu, doplatky, zaknihovanie drobného prídelu 45 



 

 

 E – Pasienkové spoločenstvo, stanovy  

   

8. L – 40 Čičmany  

 A – Súpis zabraného majetku, odhadný elaborát, zábor, dohoda o prevzatí, poznámka 

prevzatia, odpredaj lesnej pôdy, výpoveď, dohoda o preberacej cene, prevzatie, 

odpredaj pozemkov bez súhlasu ŠPÚ, predaj veľkostatku inž. Mudrovi, prepustenie do 

záboru podľa § 11, záb. zák., všeobecné spisy 

46 

 Záverečná kontrola 47 

 B – Registre drobných prídelov, splácanie prídelovej ceny  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

9. L – 122 Liborča  

 A – Odhadný elaborát, hrubá rozvaha, preberacia ceny 48 

 prídel lesa, predaj podľa § 7 záb. zák.  49 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Drietoma, Dolná Súča, Horné Srnie, 

Liborča, Trenčianska Závada 

50 

 elaborát drobného prídelu, technický elaborát, platobné rozkazy  

 Kúpno-predajné zmluvy 51 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

10. L – 353 Vrbovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, odhadné práce na veľkostatku, predaj 

lesa, zábor, poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodárskej osobe 

52 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

11. L – 585 Bučany  

 A – Súpis všetkého majetku 53 

 Súpis zabraného pozemkového majetku, odhadný elaborát 54 

 odhadný elaborát 55 

 odhadný elaborát – oceňovanie 56 

 oceňovanie veľkostatku, preberacia cena 57 

 oceňovanie veľkostatku, schválenie prídelových cien 58 



 

 

 preberacia cena, dáta a evidencia pre štatistiku 59 

 Spisová rozluka, požiarne poistky, režijné výlohy, rôzne, daňové záležitosti, 

vodohospodárske záležitosti, záverečná kontrola 

60 

 prepustenie zo záboru, zábor, poznámka, výpoveď, knihovné výťahy 61 

 B – prevzatie a odovzdanie drobného prídelu 62 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Bohuslavice, Borovce, Bošáca  

 Register prídelov z katastrálneho územia: Bučany, Čachtice, Dolné Dubovany, Dolné 

Zelenice, Dolný Jatov, Horné Bzince, Horné Lovčice, Horné Zelenice 

64 

 Register prídelu z katastrálneho územia: Horný Jatov, Kocurice, Korytné, Lubina, Nové 

Mesto nad Váhom, Očkov, Piešťany, Podkyvala 

65 

 Register prídelu z katastrálneho územia: Šípková, Štvrtok nad Váhom, Veľké 

Kostolany, Vrbové, Trakovice 

66 

 Elaborát drobného prídelu: Bošáca, Horný Jatov  

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Bohuslavice, Bučany, Dolné 

Dubovany, Kocurice, Veľké Kostolany 

67 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Korytné Čachtice, Horné Lovčice, 

Lubina, Nové Mesto nad Váhom 

68 

 Elaborát drobného prídelu: Horné Bzince 69 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Borovce 70 

 Technický a meračský elaborát 71 

 Meračský a prídelový elaborát 72 

 Meračský a technický elaborát 73 

 Technický elaborát, meračské práce, zaknihovanie drobného prídelu 74 

 Meračský a prídelový elaborát, drobní prídelci, rozpredaj pozemkov 75 

 Drobný prídel, žiadosti o prídel 76 

 Drobný pacht katastrálneho územia Bučany, Horné Lovčice, Jatov 77 

 Drobní prídelci, úvery 78 

 Úvery, zaťaženie, scudzenie 79 

 Úvery, pozostalosť 80 

 Scudzenie, drobní prídelci 81 

 Platobné príkazy, voľný predaj 82 

 Úvery, kúpno-predajné zmluvy 83 

 Úvery, kúpno-predajné zmluvy 84 



 

 

 Úvery, kúpno-predajné zmluvy 85 

 Predaj z voľnej ruky, podľa §7 záb. zák. 86 

 kúpno-predajné zmluvy  

 Predaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 87 

 Kúpno-predajné zmluvy, úvery 88 

 C – zbytkový statok: Lubina, Vrbové, Bohuslavice  

 Zbytkové statky: Vrbové, Bohuslavice, Lubina, Vaniga 89 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 89 

 Zamestnanecké protokoly 89-92 

 Zaopatrenie zamestnancov 93 

 Zoznam zamestnancov 94 

   

12. L – 620 Medzilaborce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 95-97 

 Hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatku, preberacia cena, hrubá rozvaha 98 

 Hrubá rozvaha, spisová rozluka, náhrada nákladov, generálna dohoda, žiadosť 

o povolenie mimoriadnej ťažby dreva 

99 

 Záverečná kontrola, rôzne, prepustenie zo záboru, rozhodnutie o ponechaní podľa 

§11 záborového zákona 

100 

 B – Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu  

 Register prídelov z katastrálneho územia: Krásny Brod, Lukov 101 

 Elaborát drobného prídelu, technický a meračský elaborát, rozpredaj veľkostatku, 

kúpno-predajné zmluvy 

 

 Rozpredaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 102 

 Rozpredaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 103 

 Rozpredaj veľkostatku, drobní prídelci, platobné rozkazy 104 

 Úvery, zaknihovanie drobného prídelu 105 

 C – Zvyškový statok: Dolné Otrokovice  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

13. L – 630 Krajná Poľana  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, preberacia cena, 106 



 

 

Spisová rozluka, záverečná kontrola, režijné výlohy, rozhodnutie a prepustenie zo 

záboru 

 Poznámka prevzatia a zábor, výpoveď, prevzatie a prepustenie zo záboru podľa §3 a, 

§11 záb. zák. a §20 prídelového zákona 

107 

 B – Register prídelov: Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, Komárnik Nižný, Komárnik Vyšší, 

Príkra 

 

 Elaborát drobného prídelu  

 Meračský elaborát, technický elaborát, drobní prídelci, kúpno-predajné zmluvy, 

vrátenie zálohy 

108 

   

14. L – 689 Jablonica  

 A – Odhadný elaborát 109 

 Odhadný elaborát, preberacia cena, režijné výlohy 110 

 Odhad veľkostatku 111 

 Preberacia a prídelová cena 112 

 Spisová rozluka, prevzatie a predanie, rôzne, rozhodnutie o ponechaní podľa §20 

prídelového zákona, §11 záborového zákona, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe 

113 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Cerová, Hlboká, Jablonica, Nádaš, 

Šándorf, Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia:  Nádaš, Šándorf 

 

 Elaborát drobného prídelu: Jablonica, Cerová, Nádaš, Meračský a technický elaborát 114 

 Zoznam uchádzačov o pôdu, prihlášky o prídel, kúpno-predajné zmluvy 115 

 Drobní prídelci 116 

 C – Zbytkový statok  

 G – Protokoly zamestnancov 116 

 Zoznam a zaopatrenie zamestnancov 117 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly 118 

   

15. L – 725 Žakarovce  

 A – poznámka prevzatia a výpoveď 119 

   

16. L – 750 Makov  

 A – Súpis pozemkového majetku  



 

 

   

17. L – 755 Koterbachy  

 A – Súpis pozemkového majetku, žiadosť o prepustenie zo záboru, poznámka 

zamýšľaného prevzatia, výpoveď, ! 11 záborového zákona 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

18. L – 1001 Horná Lehota  

 A – Záverečná kontrola 120 

 B – Register prídelov katastrálneho územia Horná Lehota  

   

19.  L – 1002 Borčany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, odhadný elaborát, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, zábor 

120 

 Zadanie odhadných prác, preberacia cena, poznámka o prevzatí 121 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia Borčany, scudzenie, drobný prídel, 

zaknihovacia akcia, žiadosti o pôžičku, spisy o drobnom prídele, žiadosť o exekúciu 

movitosti, zaťaženie 

 

   

20. L – 1003 Svätý Michal  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, výdavky na odhadné práce a oceňovanie, 

odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene a jej výplata, popis majetku, hrubá 

rozvaha, záverečná kontrola, poznámka záboru, prepustenie zo záboru, zábor, 

poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám 

122 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia Svätý Michal, prídelový elaborát, 

technický elaborát, žiadosť na exekúciu na movitosti, zaťaženie – scudzenie, knihové 

výťažky, drobný prídel, hraničné kamene, splátky na prídel pôdy, dodatky 

k zaknihovacej akcii 

123 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 123 

   

21. L – 1004 Veča  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, popis majetku, 

komisia pre ukončenie prác, hrubá rozvaha, sťažnosti, rôzne, zábor, poznámka 

o zamýšľanom prevzatí, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

podľa §11 záborového zákona 

124 

 B – Predaj a kúpa pozemkov, drobný prídel  



 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

22. L – 1006 Stránske  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, popis majetku, likvidačné dotazníky, 

dotazník o stave likvidačných prác, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, 

prepustenie zo záboru podľa §11, záb. zák. zábor 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzie  

   

23. L – 1007 Modrý Kameň  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, popis majetku, žiadosť o rozpredanie 

majetku z voľnej ruky, výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka záboru 

125 

 Oceňovanie, odpredaj, definitívne riešenie pozemkovej reformy, knihovné výťahy, 

zábor, žiadosť o prepustenie zo záboru, poznámka o zábore a zamýšľanom prevzatí, 

spor medzi filiálkou  Tatra Banky a Dr. Ľ. Medveckým, predaj objektu pre ubytovanie 

četníctva, hypotéka, bankové transakcie 

 

 Schválenie voľného odpredaja, odpredaj, hypotečný vklad 127 

 B – Odcudzenie, prevzatie prídelov a nedielov  

 G – Fond pre zaopatrenie zamestnancov, spisy o odškodnení a zaopatrení bývalých 

zamestnancov a o predaji pôdy za týmto účelom, spisy o penzijnom zaopatrení 

zamestnancov 

 

   

24. L – 1008 Garaňa  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovanie, odhadný elaborát, hrubá 

rozvaha, definitívne riešenie pozemkovej reformy, predaj pozemkov z voľnej ruky, 

prepustenie zo záboru 

128 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Bodzáš-Ujlak, Garaňa  

 Nedoplatok prídelovej ceny a drobných prídelov, zaknihovanie prídelov, zaťaženie, 

odcudzenie, pozostalosť, prídelový a technický elaborát, kúpno-predajná zmluva, 

drobný prídel, odpredaj pozemkov, prevzatie a vzdanie sa prídelu 

129 

 G – Penzijná otázka, zaopatrenie zamestnancov  

   

25. L – 1009 Fajkürt  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovanie, odhadný elaborát, dohoda 

o preberanej cene, hrubá rozvaha, poznámka o zábore, zábor, poznámka o prevzatí 

a výpoveď, prepustenie zo záboru 

130 

 B – Register prídelu z katastrálneho územia: Plavé Vozokany,  Fajkürt 131 



 

 

 Prídelový elaborát, prídelové konanie, prevzatie drobného prídelu, odpredaj – 

scudzenie 

 

   

26. L – 1010 Mlyňany  

 A –Odhadný elaborát, oceňovanie, dohoda o preberacej cene, náhrada nákladov, 

dohoda o náhrade za hnojivo, hrubá zozvaha, knihovné výťahy, prenájom 

132 

 Nároky podľa § 3, §11, záb. zák. a § 20 prídelového zák., poznámka záboru 

a prevzatia, zábor, prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, rôzne 

133 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Nevidzany, Mlyňany, prídelový elaborát  

 Prídelová elaborát, exekúcie, scudzenie, úvery prídelcom, zmena prídelu, pozostalosť, 

prevzatie prídelcov a nedielov, odpredaj pozemkov 

134 

 D – Kolonizácia  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov  

   

27. L – 1012 Trlinok  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, popis majetku, oceňovanie, dohoda 

o preberacej cene, rozhodnutie o preberacej cene 

135 

 Odhadový elaborát 136 

 Výplata preberacej ceny, dohoda o náhrade za strojené hnojivá, dáta pre evidenciu 

a štatistiku, generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy, záverečná kontrola, 

majetková podstata, náhrada nákladov, plná moc, vysťahovanie cestou exekúcie 

137 

 Poznámka o zamýšľanom prevzatí, zábor, prepustenie zo záboru a dohoda o prevzatí 

bez výpovede, výpoveď hospodáriacim osobám 

138 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Malé Šenkvice, Šarfia, Pudmerice, Cajla, 

Trlinok, Halmeš, Vištuk, Veľké Šenkvice 

139 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Vištuk, Šarfia, Trlinok, Cajla,  140 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Pudmerice, Malé Šenkvice, Halmeš, Veľké 

Šenkvice 

141 

 Zaknihovanie drobného prídelu, technický elaborát, výkaz nedoplatkov prídelových 

cien a ich vymáhanie cestou exekúcie, evidencia splátok, zmeny prídelov 

142 

 Žiadosť o zníženie prídelovej ceny, žiadosť o oddialenie doby splatnosti splátky, 

zaknihovanie drobného prídelu, scudzenie, úver, zaťaženie, pozostalosť 

143 

 Scudzenie, pozostalosť, úver, register doplatkov a záloh prídelových cien, dražba, 

odňatie prídelu 

144 

 Rôzne, prevzatie prídelov a nedielov, žiadosti o prídel a rozparcelovanie nedielov, 

scudzenie, úver, pozostalosť 

145 



 

 

 Pozostalosť, úver, scudzenie, zaťaženie, výmaz, predaj pozemkov 146 

 Nedoplatky za drobný prídel, číselný návrh prídelov, register záloh 147 

 G – Hektárové príspevky – fond na zaopatrenie zamestnancov, penzijná otázka, 

zaopatrenie zamestnancov 

148 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly 149 

   

28. L – 1013/1 Betliar  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 150 

 Prehľad všetkého majetku, oceňovanie prevzatých nemovitostí, hrubá rozvaha, 

jednanie o prevzatí, návrhy prídelu a prídelových cien pre pasienkové spoločenstvá 

a jednotlivcom, dohoda o prevzatí, rozhodnutie o prevzatí celého majetku, jednanie 

o preberacej cene, dohoda o preberacej cene 

151 

 Výplata preberajúcej ceny, súpis parciel k oceneniu, oceňovanie 152 

 Jednanie o prevzatí, daňových povinnostiach majiteľa, odhadný elaborát 153 

 Vodohospodárske spisy, stanovenie prídelových cien, konečné vyriešenie pozemkovej 

reformy, katastrálne archy, spor medzi ing. Jaglom a Andrássym 

154 

 Jednanie podľa § 20 prídelového zákona, § 11 a § 3 záb. zák. povolenie ťažby dreva, 

dáta pre evidenciu a štatistiku, oddelenie a zriadenie nových knohových vložiek, 

prídelové a náhradové ceny, výkazy oceňovanie, staré a nové dohody o prevzatí, spisy 

zákonodárne 

155 

 Poznámka záboru a výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka záboru 

a zamýšľaného prevzatia, prevzatie, prepustenie zo záboru 

156 

 Rôzne 157 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Rejdová, Henckovce, Hrušov, Silica, 

Roštár, Vlachovo, Henclová, Hnilec, Veľká Poloma, Čierna Lehota, Borzová, Malá 

Poloma, Vyšná Slaná, Nižná Slaná, Betliar 

158 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Malá Poľana, Veľká Poľana, Betliar 159a 

 Prevzatie drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, prídel lesa a pôdy 

obciam 

 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Čierna Lehota, Silica 159b 

 Výmena pôdy medzi obcou Silica a klubom čsl. turistov, odpredaj pôdy, žiadosti 

o prídel, prídelové, meračské a knihovné spisy, kúpno-predajné zmluvy 

 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Hrušov 160 

 Prídelový a meračský elaborát, všeobecné spisy  

 Prídel stavebných parciel, scudzenie, zaknihovanie, prídel superedikátu, prevzatie 

pôdy pre ČSD, exekúcia, prídel pôdy čsl. turistov, prídelový elaborát, prídel pôdy pre Č 

161 



 

 

STK, zaknihovanie drobného prídelu, dražba, spoločné vlastníctvo 

 E – Založenie pasienkového družstva, prídel pôdy, vymáhanie nedoplatkov prídelovej 

ceny od členov pasienkového družstva, zaplatenie nedoplatkov prídelovej ceny, 

členmi pasienkového spoločenstva Henckovciach, prídel pôdy pre pasienkové 

družstvo, návrhy a zmeny prídelových cien pre pasienkové spoločenstvá a ich 

zaknihovanuíe 

162 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 163 

 H – Poštátňovacia akcia, prevzatie pôdy pre Ministerstvo zemedelstva, plány budov 

požadované Ministerstvom zemedelstva, rôzne 

164 

   

29. L – 1013/2 Kamenica  

 A – Odhadný elaborát, oceňovanie 165 

 Oceňovanie, ťažba dreva, schválenie hrubej rozvahy, geometrické plány, stanovenie 

prídelových a náhradných cien, protokol o miestnom šetrení vo veci nárokov podľa § 

3a, § 11 záb. zák. a § 20 prídel. zák., záverečné konanie 

166 

 Súpis katastrálnych parciel, dohoda o preberacej cene, rozhodnutie o preberacej 

cene, výplata a rozvrh preberacej ceny, poznámka zamýšľaného prevzatia, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru 

167 

 Hektárové príspevky 167a 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Pčice, Modra, Adidovce, Chomed, 

Jasenov, Rovné, Porúbka, Malá Kamienka, Veľká Kamenica, Vyšný Hrušov, Hažín 

168 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Chomec, Hažín, Jasenov a Vyšný Hrušov 169 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Rovné 170 

 Meračský elaborát z katastrálneho územia: Modra  

 Meračské, prídelové a zaknihovacie spisy katastrálneho územia: Rovné, Jasenov, 

Vyšný Hrušov 

171 

 Meračské elaboráty katastrálneho územia: Vyšný Hrušov, Hažín, Rovné  

 Scudzenie, pozostalosť, žiadosť o predĺženie stavebnej lehoty, exekúcie, vklad 

zástavného práva, odpredaj, žiadosť o zľavu na úroky, žiadosti o prídel, sťažnosti, 

nedoplatok prídelovej ceny, zaknihovanie drobného prídelu, žiadosť o pozhovenie 

172 

 Kúpno-predajné zmluvy 173 

 Scudzenie, úver, kúpno-predajné zmluvy 174 

 E – Zaknihovanie pasienkových spoločenstiev, zaknihovanie prídelu lesného družstva 

Staré 

175 

 G – Zoznam zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zaopatrenie zamestnancov, 

prídel, odpredaj a prepustenie pôdy zo záboru za účelom odškodnenia 

176 



 

 

 H – Prídel pôdy pre Ministerstvo národnej obrany a Ministerstvo zemedelstva 177 

   

30. L – 1013/3 Parchoviany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 178-

179 

 Podklady a sprievodné správy k odceňovaniu  180 

 Podklady k celkovému oceňovaniu, doklady pre odhad, fotografie preberaných 

budov, dohoda o náhrade za hnojivo, dohoda o zrušení zverenstva 

181 

 Odhadné a oceňovacie konanie, stanovenie prídelových cien, prehľadné tabuľky 182 

 Dohoda o zrušení pozemkovej reformy, dohoda o preberacej cene, výplata 

preberacej ceny, dohoda o náhrade za hnojivo, odhadné práce 

183 

 Dáta pre evidenciu, knohové výťahy, predaj pôdy z voľnej ruky v obci Vlachovo, zábor, 

poznámka záboru a prevzatia 

184 

 Rozhodnutie o prepustenie zo záboru, nároky podľa § 20 prídel. zák., preberacie 

konanie podľa § 3 záb. zák., výpoveď hospodáriacim osobám 

185 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Trhovište, Tušice – Tušická Nová Ves, 

Horovce, Dvorianky 

186 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Vojčice, Bozčice, Murovjany, Kokanovce, 

Parchoviany, Bačkov, Sečovce, Horovce 

187 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Murovjany, Horovce  

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Horovce, Bozčice 188 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Parchoviany, Bačkov, Kochanovce 189 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Dvorianky, Sečovce, Vojčice, Trebišov, 

Murovjany 

190 

 Prídelový a meračský elaborát z katastrálneho územia: Trhovište  

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Tušická Nová Ves 191 

 Meračský elaborát z katastrálneho územia: Murovjany  

 Revízia prídelového a meračského elaborátu katastrálneho územia: Vojčice  

 Revízia prídelového a meračského elaborátu katastrálneho územia: Tušická Nová Ves, 

Dvorianky, Trhovište, Bačkov, Sečovce 

192 

 Zaknihovacia akcia, zaknihovanie drobného prídelu  

 Zaknihovanie drobného prídelu, výmena pôdy medzi Ministerstvom národnej obrany 

a drobnými prídelcami za účelom zriadenia strelnice , vyrovnanie, spisy o drobnom 

prídele, vymáhanie knihovacieho poplatku, prevzatie drobného prídelu, prílohy 

k prídelovému elaborátu 

193 



 

 

 Spisy o pridelenie nedielu, vyrovnanie, vrátenie preplatku, nedoplatky, výkaz 

nedoplatkov prídelových cien, úver, scudzenie, pozostalosť, predĺženie stavebnej 

lehoty, žiadosti o pozhovenie 

194 

 Scudzenie, kúpno-predajné zmluvy, nedoplatky prídelovej ceny, predĺženie stavebnej 

lehoty, pozostalosť, žiadosti o pozhovenie, úver 

195 

 Scudzenie, pozostalosť, predĺženie stavebnej lehoty, úver, dlžobné úpisy 196 

 Scudzenie, úver, pozostalosť, žiadosti o pozhovenie 197 

 Úver, žiadosti o pozhovenie a predĺženie stanovenej lehoty, scudzenie, pozostalosť, 

odpredaj, zaťaženie, exekúcia, kúpno-predajné zmluvy 

198 

 Odpredaj – kúpno-predajné zmluvy 199 

 Odpredaj, žiadosti o úver, predĺženie stavebnej lehoty 200 

 Žiadosti o pozhovenie 201 

 Žiadosti o prídel nedielu, odňatie prideleného nedielu Baštárovi  Bohumilovi a jeho 

znovupridelenie 

202 

 C – Zvyškové statky, odvodnenie zvyškových statkov 202 

 Zvyškové statky 203 

 Zvyškový statok, rozvrh delenia zvyškového statku, zaknihovanie a prevzatie 

zvyškového statku, elaborát zvyškového statku 

204 

 E – Vodné družstvo – odvodnenie drobného prídelu, pasienkové spoločenstvo  

 G – Zoznam zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zaopatrenie zamestnancov 205 

 Jubilejná akcia, zoznam zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zaopatrenie 

zamestnancov 

206 

 Zoznam zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zaopatrenie zamestnancov 207 

 Zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov 208 

 Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, zamestnanecké protokoly, 

penzijná otázky 

209 

   

31. L – 1014 Rumanová  

 A – Súpis parciel k oceneniu, dohoda o preberacej cene, prevzatie, náhradné ceny, 

normálny prídel, záverečná kontrola, ustanovenie plnej moci, strata spisov, medzníky, 

výstavba sušiarne – jednanie, darovacia zmluva, prepustenie zo záboru podľa § 20 

prídel. zák. zaistenie výloh spojených so žiadosťou o prepustenie zo záboru, 

poznámka záboru a prevzatie, výpoveď hospodáriacej osobe 

210 

 B – register prídelov z katastrálneho územia: Rumanová, Drieňov, Zemianska Kerť, 

Drienovská Nová Ves 

211 



 

 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Drienov, Drienovská Nová Ves, Rumanová  

 Scudzenie, pozostalosť, úver, zaknihovanie drobného prídelu  

 Prevzatie drobného prídelu, meračský elaborát, spis o prídele nedielov, scudzenie, 

exekúcie, dražba, predĺženie stavebnej lehoty, pozostalosť, roľnícka vzájomná 

pokladnica, úver 

212 

 Spisy o drobnom prídele, pozostalosť, scudzenie, úver na zaplatenie nedoplatkov 

prídelovej ceny 

213 

 Zaknihovanie drobného prídelu a revízia elaborátov, nedoplatky, vrátanie záloh 214 

 C – Zvyškový statok 214 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, penzijná otázka, 

zamestnanecké protokoly 

 

   

32. L – 1015 Krásnohorské Podhradie  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 215-

216 

 Oceňovací a odhadový elaborát, odhadné práce, stanovenie prídelových cien 217 

 Odhadný elaborát 218 

 Dohoda o preberacej cene, zábor, poznámka záboru, prevzatia a výpoveď 

hospodáriacim osobám, jednanie o nárokoch podľa § 20 príd. Zák.  

219 

 Zrušenie zverenstva, popis majetku, záverečná kontrola, rôzne 220 

 Predaj z voľnej ruky, protest Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho 

ľudu proti odpredaju pozemkov z voľnej ruky, meračský elaborát predaj z voľnej ruky, 

výkup dlhoročného pachtu, prepustenie zo záboru, dohoda o preberacej cene, 

generálna dohoda, hrubá rozvaha, správa o hospodárení, výmena pôdy, všeobecné 

spisy, plná moc, spor medzi Československým štátom a Ľudovítom Maldeghemom 

ako nemeckým štátnym príslušníkom, daňové záležitosti, evidencia pozemkov 

k stavebným účelom, dáta pre evidenciu a štatistiku 

221 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Krásnohorská dlhá Lúka, Krásnohorské 

Podhradie, Joles, Rejdová, Čierna Lehota, Pača, Kobeliarovo, Gecelovce, Gočovo, 

Veľký Hnilec, Lipovník, Vyšná Slaná, Gemer, Kováčová, Ochtiná, Hanková, Markuška, 

Štítnik, Drnava, Úhorná, Bystré u Rožňavy, Rochovce 

222 

 Nedoplatky prídelových cien, exekúcia, prídelové, meračské a knihovacie spisy  

 Prídelový elaborát 223 

 Prídelový elaborát, žiadosti o zaknihovanie, scudzenie, úver, zaťaženie, exekúcie 224 

 Zrušenie pasienkového spoločenstva, prídel do spoločného vlastníctva, prídel pre 

ČSD, vyhláška o prihlasovaní na prídel, zaknihovacia akcia, prídel lesa, zaknihovanie, 

zrieknutie sa nedielu, prídel nedielu, žiadosti a sťažnosti o prídel, scudzenie, prevzatie 

225 



 

 

drobného prídelu, úver, zaťaženie, predaj lesa roľníckej pokladnice v Žiline, predaj 

pôdy 

 Meračský elaborát 226 

 Meračský elaborát, kúpno-predajné zmluvy 227 

 Žiadosti o pozhovenie splatenia prídelovej ceny drobnými prídelcami, elaborát 

o drobnom prídele, predaj , kúpno-predajné zmluvy 

228 

 E – Vymáhanie prídelovej ceny od pasienkového spoločenstva, nedoplatok 

prídelových cien pasienkového spoločenstva, žiadosť pasienkového spoločenstva 

o prídel a nedoplatok prídelovej ceny, prídel lesnému družstvu, utvorenie 

pasienkového spoločenstva, pasienkové spoločenstvo – prídel pôdy, kúpa lesa 

pasienkovým spoločenstvom, úprava prídelových cien pasienkovému spoločenstvu 

229 

 G – Hektárové príspevky – fond pre zaopatrenie zamestnancov, jubilejná akcia, 

zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov, penzijná otázka 

 

 Zaopatrenie zamestnancov – zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov, 

zamestnanecká otázka 

230 

 H – Prídel pôdy Ministerstva zemedelstva 230 

 Prevzatie českosl. Štátu, dohoda o prevzatí pre Ministerstvo zemedelstva, úprava 

hraníc, poštátňovanie a prevzatie území Joles a Kobeliarovo pre Ministerstvo 

zemedelstva 

231 

   

33. L – 1015/2 Zbince  

 A – Odhadný elaborát  

 Odhadný elaborát, oceňovanie, návrh prídelových cien, všeobecné spisy, poznámka 

záboru a zamýšľaného prevzatia, výpoved hospodáriacim osobám 

232 

 B – Odpredaj kúpno-predajné zmluvy, scudzenie, pozostalosť, odpredaj – kúpno-

predajné zmluvy 

233 

 Exekúcia, dražba, úver, scudzenie, pozostalosť, žiadosti o predĺženie stavebnej lehoty 

a o prídel, odpredaj, sťažnosti, vzdanie sa nedielu 

234 

   

34.  L – 1016 Trebišov  

 A – odhadný elaborát, oceňovanie 235 

 Odhadný elaborát 236 

 Odhadný elaborát, oceňovanie 237 

 Súpis zabraného pozemkového majetku, popis majetku, grafické znázornenie 

zabranej a nezabranej pôdy, pozostalosť po Júliusovi Andrássym, knihové výťahy, 

hrubá rozvaha, vymáhanie pokuty, záverečná kontrola, rôzne 

238 



 

 

 Dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za strojené hnojivá, jednanie 

o patronátnych bremenách 

239 

 Skrátené prídelové pokračovanie, sťažnosť drobných žiadateľov z obce Szülüska proti 

odpredaju zbytkového statku majetným roľníkom, zmena pozemkov, hektárové 

príspevky, výlohy spôsobené zmenou programu, návrh prídelových cien území 

určených k oceneniu a prevzatiu, určenie náhradových a prídelových cien zvyškových 

statkov, návrh prídelových cien a žiadosť občanov o ich zníženie, súpis parciel 

určených k prevzatiu a oceneniu, určenie prídelovej ceny, žiadosti o jej zníženie, 

revízia hospodárenia a uvalenie štátneho dozoru 

240 

 Prílohy C k dohode o zvyškových statkoch – plány a popisy budov určených k asanácii, 

dohoda o preberacej cene, jej výplata, stanovenie prídelových cien normálneho 

prídelu, generálna dohoda – náhrada nákladov, dodatok ku generálnej dohode – 

predaj 

241 

 Zábor, poznámka záboru a prevzatia, prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacim 

osobám, sťažnosť k výpovedi, prepustenie lesov v Seleške zo záboru, prevzatie 

a odovzdanie drobného prídelu, jednanie o konečnom riešení pozemkovej reformy 

242 

 B – Register prídelov: 243 

 Čelovce, Zemplín, Meglišov, Trebišov  

 Všeobecné spisy o prídele, hrubá rozvaha, žiadosti o prídel  

 Prídelový elaborát, meračský elaborát, elaborát o výmene pôdy, prídel pre telocvičnú 

jednotu „Sokol“, technický elaborát, roľnícke vyrovnanie 

244 

 Prídelové listiny z katastrálneho územia: Meglišov a Trebišov 245 

 Predaj a dorovanie, zaknihovanie drobného prídelu, pozostalosť, úver 245 

 Prídelové, meračské a knihové spisy, zaknihovanie drobného prídelu, žiadosť o prídel 

nedielu 

246 

 Žiadosť o prídel, žiadosť o prídel pozemku pre zriadenie strelnice, drobný prenájom, 

vymáhanie poplatkov, scudzenie, nedoplatky pozostalosť 

247 

 Výmaz, žiadosť o úver, pozostalosť, nedoplatky, poistenie, žiadosť o pozhovenie, 

zaknihovanie prídelu telovýchovnej jednote „Sokol“ 

248 

 Scudzenie, úver, zaknihovanie, pozostalosť, nedoplatky 249 

 Vzdanie sa prídelu, preplatky prídelových cien, scudzenie, pozostalosť, žiadosti 

o pozhovenie, žiadosti o prídel, odobranie prídelu 

250 

 Úprava prídelovej ceny, žiadosti o predĺženie stavebnej lehoty, pozostalosť, 

scudzenie, úver, žiadosť o pozhovenie, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie, 

odpredaj – kúpno-predajné zmluvy 

251 

 Predaj – kúpa 252 

 C – Zaknihovanie zvyškových statkov, prídelové ceny, scudzenie zvyškového statku, 

elaborát o prídele zbytkového statku Čerje a Zemplín 

 



 

 

 

 Odovzdanie zvyškového statku, dohody o prenájme, nájom zvyškového statku 253 

 Meliorácia na zvyškových statkoch 254 

 Prídel zvyškového statku cukrovaru v Trebišove, odovzdanie zvyškových statkov do 

prenájmu, prídel zvyškových statkov Zemplín a Seleška, revízia hospodárenia na 

zvyškových statkoch Seleška a Zemplín, projekt na odvodnenie zvyškového statku 

255 

 E – Žiadosť zamestnancov hospodárskeho družstva o prídel pôdy, dotaz potravného 

družstva ohľadne prídelu, vodné družstvo Trebišov 

 

 F – zostavenie poradných zborov  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, zamestnanecké protokoly 256 

 Zoznam zamestnancov, protokoly, jubilejná akcia, zaistenie penzií za týmto účelom 

vedený predaj 

257 

 Zoznam zamestnancov, zaopatrenie, zamestnanecké protokoly 258 

   

35. L – 1017 Velaty  

 A Súpis zabraného pozemkového majetku, ocenenie majetku, prídel lesnej 

a stavebnej pôdy, prenájom lesov – odhadná cena, rozhodnutie o zábore, zábor, 

poznámky k záboru a prevzatiu, výpovedi, prevzatie, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru, darovacia zmluva 

259 

 B – Register prídelov: Velaty, rozpredaj pôdy 259a 

 Zaknihovanie drobného prídelu, súpisy katastrálnych parciel, dňatie stavebných miest 260 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

36. L – 1018 Humenné  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, podklady pre 

štatistiku a evidenciu 

261 

 Odhadný elaborát, zrušenie poručníctva, revízia hospodárenie na veľkostatku, 

hektárové príspevky 

262 

 Predaj pôdy, súpis majetku, hrubá rozvaha, nútená správa na majetkoch, oceňovanie 

lesných nehnuteľností, určenie náhradných cien, ocenenie pozemkov, dohoda 

o preberacej cene 

263 

 Pozemnoknižné záležitosti, výpoveď hospodárenia, ocenenie, poštátnenie lesov, 

poznámky o zábere pôdy 

264 

 Nariadenia Štátneho pozemkového úradu v Prahe, dohoda o preberacej cene 265 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Humenné, Brekov, Humenský Brestov, 266 



 

 

Gruzovce, Myšlina, Slovenská Volová, Závadka, Jasenov, Ohradzany, Kudlovec 

 Súpis parciel, výkazy plôch, prídelové listiny, prídelové elaboráta 267 

 Výkazy plôch, sumárny výkaz delených parciel, konečné rozhodnutie o drobnom 

prídele, zaknihovanie drobného prídelu 

268 

 Kúpno-predajné zmluvy 269 

 Zaknihovanie drobných prídelov, prevzatie drobných prídelov 270 

 Zaknihovanie drobných prídelov, drobný prídel, scudzenie drobného prídelu, kúpno-

predajné zmluvy, opravy v kúpno-predajných zmluvách, scudzenie drobných prídelov 

271 

 E – Register prídelov pre stavebné družstvo štátnych a verejných zamestnancov, 

utvorenie pasienkového spoločenstva, prepustenie pôdy pre stavebné družstvo 

271 

 Prídel pozemkov pre družstvo 272 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

 Odškodnenie zamestnancov 273 

 H – Sumárny výkaz parciel pôdy pridelenej vojenskej správe  

   

37. L – 1019 Hardište  

 A – Odhadný elaborát 274 

 Odhadný elaborát, požiare poistenie, rozdelenie budov, rozhodnutie o preberacej 

cene, rozpredaj zbytkového statku Molva, Revízia grafických plánov 

275 

 B – Register prídelu z katastrálneho územia: Garaňa, Malčice, Hardište, Falkušovce, 

Markovce, zaknihovanie drobného prídelu z veľkostatku Garaňa, prídelové listiny, 

prídelové elaboráty 

276 

 Nájomné za drobný nájom, zoznam parciel, zaknihovanie drobného prídelu, určenie 

prídelovej ceny, zaknihovanie drobných prídelov, záležitosti drobného prídelu, 

scudzenie nadobudnutej pôdy, scudzenie drobných prídelov, pachtovné protokoly 

277 

 Výmazy intabulovaných nedoplatkov u drobných prídelov, pozostalostné 

pokračovanie, scudzenie drobných prídelov 

278 

 C – Návrh na likvidáciu zvyškového statku Molva, zvyškové statky Molva – Omláš 279 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

38. L – 1020 Žabokreky  

 A – prepustenie zo záboru, oceňovací elaborát, dohody o preberacích cenách, revízia 

prídelových operátov a sumárne výkazy delených parciel, záverečné protokoly 

280 

 B – Register prídelov katastrálneho územia: %Sišov, Libichava 281 



 

 

 Zaknihovanie drobných prídelov, nedoplatky prídelovej ceny  

 G – Zoznam zamestnancov  

   

39. L – 1021 Eberhard  

 D – Kolónia Eberhard  

   

40. L – 1022 Oponice  

 A – Odhadný elaborát, určenie preberacej ceny, žiadosť majiteľa o odpredaj 

pozemku, uznesenie o vypustení pôdy zo záboru, súpis katastrálnych parciel, 

záverečná kontrola, oceňovacie elaboráty, záverečný protokol, súpis pozemkového 

majetku 

282 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Nadlice 283 

 Žiadosti drobných prídelcov o úver, pozostalostné prevody prídelov  

 Skrátený prídel, kúpno-predajné zmluvy, všeobecné dlžobné záležitosti 284 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

41. L – 1023 Jablonica  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, dohoda o konečnom riešení pozemkovej 

reformy 

285 

 Súpis pozemkového majetku, exekučné záležitosti a dohody o náhrade, daňové 

záležitosti, ochrana zámockého parku, exekučné a všeobecné záležitosti, výpovede 

nájomcom, prídelová cena zbytkového statku, záverečná kontrola, všeobecná 

agenda, pracovná agenda 

286 

 Všeobecné záborové písomnosti, exekučné veci, rozhodnutie o vylúčení zo záboru, 

dohody o preberacej cene 

287 

 Určenie preberacej ceny, všeobecné spisy o zábore 288 

 Výpoveď hospodáriacej osobe, rozhodnutie o prepustení zo záboru, súpis štátom 

zabraného majetku, hektárové príspevky, žiadosť majiteľa o odpredaj pozemkov 

z voľnej ruky, všeobecné prídelové záležitosti, evidencia a štatistika 

289 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Hlboké, Jablonica 290 

 Zoznamy delených parciel, elaborát drobného prídelu  

 Rozdelenie prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, výkaz plôch drobného prídelu, 

nezrovnalosti v prídeloch, žiadosti o úver z katastrálneho územia Hlboké 

291 

 Platobné príkazy pre drobný prídel, zálohy drobných prídelov, predaj nemovitostí 292 

 C – Zbytkové statky  



 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 293 

 H – Poštátňovacia akcia, prídel pôdy pre Ministerstvo národnej obrany  

   

42. L -1024 Oponice   

 A – Súpis parciel, súpis zabraného pozemkového majetku 294 

 Odhady prídelových cien 295 

 Hektárové príspevky, dohody o preberacej cene, výkaz plôch, záverečná kontrola 

a všeobecné prídelové písomnosti, určenie preberacej ceny 

296 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Oponice, Kovárce, Súlovce 297 

 Prídelové listiny  

 Register prídelov z katastrálneho územia: Oponice, Kovárce 298 

 Sumárne výkazy parciel, pozostalostné záležitosti drobných prídelov  

 Žiadosti o zníženie cien drobných prídelov, všeobecné spisy drobného prídelu, 

zaknihovanie drobného prídelu, zaknihovanie prídelu a vymáhanie nedoplatkov 

prídelových cien, platby za drobný prídel, prídel lesa pre obec 

299 

 Dlžobné úpisy a scudzenie drobných úverov 300 

 Úvery na drobný prídel a dlžobné úpisy, scudzenie drobných úverov 301 

 G – Prepustenie časti statku zo záboru 302 

 G – Penzijná otázka a zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

 Zaopatrenie zamestnancov 303 

   

43. L – 1026 Dubodiel  

 A – Hektárové príspevky, všeobecné záborové spisy  

 B – Súpisy parciel – rozpredaj drobného prídelu, odpredaj lesa 304 

 E – Kúpa lesa pre lesné družstvo  

 G – Zamestnanecké záležitosti  

   

44. L – 1027 Veľký Sevljuš  

 A –Záverečná kontrola 304 

   

45. L – 1028 Nižná Olšava  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové spisy, prepustenie 305 



 

 

pôdy zo záboru, záverečný protokol, hektárové príspevky, hrubé súvahy a výpoveď 

nájomcom z hospodárenia 

 Rozhodnutie o prepustení, trestanie priestupkov 306 

 B – Odpredaj veľkostatku drobným prídelcom  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

46. L -1030 Szász  

 A – Plány a mapy katastrálneho územia Veľký Lég  

   

47. L – 1031 Kráľová  

 A – Dáta pre evidenciu a štatistiku  

   

48. L – 1032 Eliáš  

 A – Poznámky o zabranom majetku, výpoveď hospodárenia, všeobecné písomnosti, 

prehľad prevzatej pôdy a prídelovej ceny, súpis pozemkového majetku 

307 

 

 Odhad nemovitostí, určenie prídelových cien 308 

 B – Záležitosti drobných prídelov, register prídelov, zaknihovanie drobných prídelov, 

sumárne výkazy delených parciel a drobný prídel, scudzenie drobných prídelov, 

exekúcia nedoplatkov 

 

 E – Prídel pastvín do spoločného vlastníctva  

   

49. L – 1033/1 Bankesa  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, prevzatie 

a výpoveď hospodárenia na veľkostatku, prídelové veci a dodatočné prepustenie zo 

záboru, záverečné protokoly, všeobecné záborové spisy 

309 

 B – Register prídelov katastrálneho územia Bankesa  

 Drobný prídel, sťažnosti drobných prídelcov, pozostalostné a dlžobné písomnosti 

drobných prídelcov 

310 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

50. L – 1033/2 Dolný Oháj  

 A – Všeobecné záborové spisy, prevzatie pôdy pre zábor, všeobecné prídelové spisy, 

daňové veci, hraničné medze, hrubá rozvaha, voľný odpredaj, záverečná kontrola, 

311 



 

 

prídel lúk, návrh prídelových cien 

 

 

B – Výkaz plôch pre drobný prídel, odpredaj pozemkov drobného prídelu 312 

   

51. L – 1034 Ság  

 A – všeobecné záborové spisy, dohoda o preberacej cene, prepustenie zo záboru, 

penzijné záležitosti, odhady prídelových cien, prepustenie zo záboru, prevzatie 

prídelov a všeobecné veci, výpoveď hospodárenia, penzijné záležitosti a úvery 

313 

 Odhadné elaboráty, všeobecné prídelové veci 314 

 Všeobecné prídelové spisy, súpis pozemkového majetku 315 

 B – Zaknihovanie drobného prídelu  

 Platby za drobný prídel, zálohy drobných prídelov, vyúčtovanie záloh za drobný prídel 316 

   

52. L – 1035 Stará Ďala  

 A – Súpis pozemkového majetku, súpis katastrálnych parciel, návrh prídelových cien, 

prídelové programy – opravy služobností, rozhodnutie o prepustení zo záboru 

317 

 Všeobecné záborové spisy, preberanie veľkostatku, určenie prídelových cien 

a preberacej ceny, grafický plán veľkostatku 

318 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Nová Ďala, Stará Ďala 319 

 Drobný prídel, všeobecné spisy drobného prídelu drobný prídel - prevzatie 320 

 Prídelová listina roľníckych nedielov, drobný prídel – nedoplatky prídelových cien 321 

 D – Kolónia Nová Ďala – úverové záležitosti  

 Zriadenie kolónie Nová Ďala 322 

 G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 323 

   

53. L – 1037 Jabloňa   

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové písomnosti, 

oceňovanie, hrubá rozvaha 

324 

 B – Sťažnosti drobných prídelcov  

   

54. L – 1039 Čadca  

 A – Výkaz nemovitostí veľkostatku a všeobecné záborové spisy 325 



 

 

 Všeobecné záborové spisy, výkaz pozemkov 326 

 Meračské práce na pozemkoch, revízia prídelov, zaknihovanie operátov, výkaz plôch 327 

 Geometrické plány, zoznam služobností, zaknihovanie, nájom - výpoveď 328 

 Exekučný predaj, postup pri parcelácii, šetrenie na veľkostatku, predaj častí pozemku 

obcí, stav lesných zvierat, stavebný lesný plán 

329 

 

 Spoločnosť pre zúžitkovanie dreva – odpredaj, pôžičky a dohoda zo štátom, 

všeobecné spisy 

330 

 Účty režijného hospodárenia 330 a 

 Odpredaj ťažby dreva 331-

332 

 B – Zápisy vlastníckeho práva  

 Drobný prídel, všeobecné spisy drobného prídelu 333 

 G – Zamestnanecké záležitosti, zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov  

 H – Poštátňovanie veľkostatku, odpredaj pozemkov pre stavby  

   

55. L – 1040 Kuková  

 A – Odhadné elaboráty, súpis katastrálnych parciel, oceňovacie elaboráty, súpis 

pozemkového majetku 

334 

 Spisy o zábore a prevzatí, prepustenie zo záboru, výpovede hospodárenia, odhadné 

elaboráty, dohody o preberacej cene, záverečná kontrola 

335 

 Prehľad pridelenej a prevzatej  pôdy, záverečná kontrola, hektárové príspevky, hrubá 

rozvaha 

336 

 B – Drobný prídel a registre prídelov z katastrálneho územia Kuková  

 Register prídelov z katastrálneho územia Želmanovce  

 Prídelová listina z katastrálneho územia Dukovce  

 Výkaz delených parciel a register prídelov v katastrálnom území: Želmanovce, 

Teplanská Lúčka 

337 

 Prídelová listina katastrálneho územia: Stulany, Želmanovce  

 Drobný prídel – Želmanovce, sumárne výkazy delených parciel, nedoplatky 

prídelových cien 

337 

 Všeobecné spisy drobného prídelu, drobný prídel v katastrálnom území Želmanovce, 

všeobecné spisy 

338 

 Drobný nájom, platobné príkazy drobných prídelcov 339 



 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku  

   

56. L – 1041 Ostroviany  

 A – Všeobecné záborové spisy, vylúčenie zo záboru, predaj pôdy nájomcom, súpis 

zabraného pozemkového majetku 

340 

 B – Zaknihovanie drobného prídelu  

   

57. L – 1042 Giraltovce  

 A – Všeobecné záborové spisy, prevzatie, výpoveď hospodárenia, prídel pre stavebné 

pozemky, súpis všetkého pozemkového majetku 

341 

 Hektárové príspevky  

 B – Predaj pôdy drobných prídelcom  

   

58. L – 1043 Rakoľuby  

 A – Všeobecné záborové spisy, dielčia záborová zmluva, prepustenie zo záboru, súpis 

pozemkového majetku 

342 

   

59. L – 1044 Krátke Kesy  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámky o zábore a prevzatí, 

prepustenie zo záboru, dohoda o preberacej cene, všeobecné záborové spisy 

343 

 Hektárové spríspevky 344 

 B – Register prídelov, sťažnosti drobných prídelcov, žiadoari drobných prídelcov 

o zníženie prídelových cien, vymáhanie dlhov od drobných prídelcov 

 

 D – Určenie prídelovej ceny kolónií Šrobárová  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

60.  L – 1045 Krátke Kesy  

 A – Poznámky o zábore, výpoveď hospodáriacim osobám, všeobecné záborové spisy, 

súpis pozemkového majetku, meračské elaboráty 

345 

 B – Registre prídelov, zaknihovanie roľníckych nedielov, prevzatie drobných prídelov  

 D – Kolónia Šrobárová 346 

 Kolónia Mudroňovo 347 

 E – Výstavba studní vodohospodárskym družstvom  



 

 

 Stanovy vodohospodárskeho družstva a výstavba vodovodu a studní 348 

   

61. L – 1046 Barca  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové písomnosti, 

výpoveď hospodárenia, náhrada nákladov, všeobecné písomnosti, oceňovanie, 

dohoda o preberacej cene, ocenenie prídelov, pracovný program, revízia prídelov 

349 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia Barca, úver pre drobných prídelcov, 

platobné rozkazy drobných prídelcov, nedoplatky drobných prídelcov, odpredaj 

veľkostatku drobným záujemcom 

350 

 Zaknihovanie drobných prídelcov 351 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

62. L – 1047 Radvaň  

 A – Prepustenie pôdy zo záboru, rozhodnutie o preberacej cene, súpis pozemkového 

majetku 

352 

 

 

Oceňovací elaborát, odhadné ceny, hektárové príspevky, zoznam nezrovnalostí 

v prídelových listinách, daňové nedoplatky, všeobecné prídelové spisy 

353 

 B – Drobný prídel, exekúcia proti drobným prídelcom  

   

63. L – 1048 Olováre  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, 

dohoda o preberacej cene, dohoda o prídelovej cene 

354 

 Prehľad prevzatej pôdy, hektárové príspevky, všeobecné prídelové spisy, meračské 

elaboráty 

355 

 B – Register prídelov pre katastrálne územie Glabošovce, žiadosti drobných prídelcov 

o úver, sumárny výkaz delených parciel, prídel pasienkov do spoločného vlastníctva 

drobným prídelcom 

 

   

64.  L – 1049 Maťaška  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, exekučné 

záležitosti, žiadosť o rozpredaj veľkostatku, prevzatie veľkostatku, výpoveď 

hospodárenia 

356 

   

65.  L – 1050 Balpotok  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, scudzenie pozemkov, prevzatie prídelu, 357 



 

 

hrubá rozvaha, všeobecné záborové spisy, oceňovací elaborát 

 B – Register prídelov, zaknihovanie drobného prídelu a lesného komplexu  

   

66. L 1051 Salakúzy  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovací elaborát, dohoda o preberacej 

cene, výpoveď hospodárenia, hrubá rozvaha 

358 

 Predaj veľkostatku, všeobecné prídelové spisy, sumárny výkaz delených parciel 359 

 B – Register prídelov  

 G – Penzijné záležitosti  

   

67.  L 1052 Lesné Korčany  

 A – Súpis katastrálnych máp  

   

68. L – 1053 Etrikarča  

 B – Registre prídelov a prídelové listiny, úvery drobným prídelcom, zaknihovanie 

drobného prídelu 

360 

   

69. L – 1055 Hadušovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku  

 Určovanie preberacích cien, výpoveď hospodárenia, záverečná kontrola 361 

 B – Register prídelov, prídelové listiny, záverečné prídelové protokoly, zaknihovanie 

prídelov 

 

   

70. L – 1056 Kopčany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovanie majetku, prepustenie pôdy 

zo záboru, výpoveď hospodárenia, všeobecné exekučné záležitosti, odovzdanie pôdy 

mestu Bratislava 

362 

 Grafické plány veľkostatku Petržalka, určenie hektárových prídelov, dohody 

o preberacej cene 

363 

 B – Všeobecné prídelové spisy, prevzatie majetku Štátnym pozemkovým úradom, 

rozhodnutie o prídele, zaknihovanie drobného prídelu 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   



 

 

71.  L – 1057 Ujlaček  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové písomnosti 364 

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijné otázky  

   

72. L – 1058 Malé Výčapky  

 A – Dohoda o preberacej cene, oceňovanie nehnuteľností, prevzatie majetku, 

všeobecné záborové spisy 

365 

 Súpis zabraného pozemkového majetku, súpis prevzatých parciel, žiadosť 

o prepustenie pôdy zo záboru, záverečná kontrola 

366 

 Sumárny výkaz prevzatých parciel, prehľad prevzatej a pridelenej pôdy 367 

 B – Register prídelov, prídelové listiny  

 Všeobecné spisy drobného prídelu, úver drobným prídelcom 368 

   

73. L – 1059 Orlová - Prečín  

 A – Zábor, poznámka prevzatia, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa §11 záb. 

zák.  

 

 B – Register prídelov  

   

74. L – 1060 Stránske  

 A – Prevzatie pôdy pre pozemkovú reformu, prepustenie pôdy zo záboru 369 

   

75. L – 1061 Rašice  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové spisy, výpoveď 

hospodáriacim osobám 

 

 G – Penzijné záležitosti zamestnancov veľkostatku  

   

76. L – 1062 Nižné Valice  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, odhadné operáty, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, penzijné záležitosti 

370 

 Dohoda o preberacej cene, všeobecné oceňovacie záležitosti, pracovné programy, 

prevzatie pôdy, hektárové príspevky 

371 

 B – Register prídelov, sumárne výkazy delených parciel a geometrické plány  

   



 

 

77. L – 1063 Plachtince  

 A – Dohoda o prevzatí majetku, zábor, výpoveď hospodárenia, dohoda o preberacej 

cene, zrušenie spoluvlastníctva, odpredaj pôdy, hektárové príspevky záverečná 

kontrola 

372 

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov  

   

78. L – 1064 Rakovo  

 A – súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovací elaborát, prehľad prevzatej 

pôdy a docielenej preberacej ceny 

373 

 Prevzatie pôdy, všeobecné prídelové spisy, prepustenie zo záboru 374 

 B – Registre prídelov katastrálneho územia: Rakovo, Košťany, Príbovce, Benice 374 

 Zaknihovanie drobného prídelu 375 

 E – Prídel pôdy pre pasienkové družstvo  

   

79. L – 1065 Zlatná na Ostrove – Zemianska Oča  

 A – Všeobecné záborové spisy, súpis zabraného majetku, prepustenie zo záboru 

podľa § 11 záb. Zák. , odpredaj pozemkov z voľnej ruky 

376 

 B – Drobný prídel  

   

80. L – 1066 Radovce  

 A – Všeobecné záborové spisy, súpis zabraného pozemkového majetku, žiadosť o 

prepustenie zo záboru, sťažnosti majiteľa na najvyšší správny súd, prevzatie 

a odpredaj pôdy, hektárové príspevky 

377 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

81. L – 1067 Veľký Lég  

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Veľký Lég, Bláhová Dedina, Tonkháza, 

Horná Potôň, úvery drobných prídelcov 

378 

 Pridelenie stavebných miest drobným prídelcom, drobný pacht, drobný prídel 379 

 D – Prídel roľníckych nedielov kolonistom kolónie _ Bláhová Dedina  

 Prídel roľníckych nedielov kolonistom  380 

 Kolónia Bláhová Dedina 381 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  



 

 

   

82. L -1068 Lontov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, prevzatie pôdy pre pozemkovú reformu, 

prepustenie majetku spod záboru, výpoveď hospodárenia, prehľad cien prevzatej 

pôdy 

382 

 B – Rozpredaj majetku drobným prídelcom, úvery drobným prídelcom, zaknihovanie 

drobného prídelu 

383 

 D – Prídel roľníckych nedielov kolonistom kolónie Agáta  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

83.  L – 1068 Plášťovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru, prepustenie zo záboru, záverečná kontrola 

384 

 Určenie náhradových a prídelových cien, všeobecné prídelové spisy, hektárové 

príspevky, prehľad prevzatej pôdy a docielenej ceny, dohoda o preberacej cene 

385 

 B – registre prídelov, pracovné programy, prevzatie pôdy a pridelovanie drobných 

prídelov, prídel pôdy drobným prídelcom, scudzenie prídelov a úvery drobným 

prídelcom 

386 

 Kúpno-predajné zmluvy 387 

 E – Zriadenie pasienkového družstva  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

84. L – 1070 Dolné Srnie  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové písomnosti, 

hektárové príspevky, prepustenie pôdy zo záboru 

388 

 Oceňovanie nehnuteľností, dohody o cenách, súpis parciel a prehľad ocenených 

nehnuteľností 

389 

 B – Register prídelov, zaknihovanie drobného prídelu, technický elaborát, drobný 

prídel, úvery, výkazy plôch, meračské elaboráty 

390 

   

85. L – 1071 Veľký Kazimír  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, dohoda o preberacej cene, určenie 

prídelových cien 

391 

 Vypustenie pôdy zo záboru, záverečné kontroly, meračské práce, všeobecné 

prídelové spisy, prevzatie pôdy 

392 



 

 

 B – Register prídelov, prevzatie drobných prídelov, zaknihovanie drobného prídelu 392 

 Zaknihovanie drobného prídelu, prídelové listiny katastrálneho územia Malý a Veľký 

Kazimír a Kolbaša 

393 

 E – Založenie pasienkového družstva  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

86. L – 1072 Jastrab  

 A – Súpis všetkého majetku veľkostatku 394 

 Súpis katastrálnych parciel a nehnuteľností súpis prevzatých parciel, hrubá rozvaha, 

výpoveď hospodárenia, protokol o prevzatí veľkostatku, ocenenie prevzatých 

nehnuteľností, dohoda o preberacej cene, prepustenie zo záboru 

395 

 B – Drobný prídel, meračské práce  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

87. L – 1073 Brezovica  

 Súpis zabraného pozemkového majetku, určenie preberacích cien, prepustenie pôdy 

zo záboru, dohoda o prevzatí, výpoveď hospodárenia 

396 

 Revízia grafických plánov, súpis katastrálnych parciel, určenie prídelových 

a náhradových cien, dohoda o cenách, všeobecné prídelové spisy, odpredaj pôdy 

397 

 B – Sumárne výkazy delených parciel, prídelová listina, meračské elaboráty 398 

 E – Zriadenie pašienkového spoločenstva  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

88. L – 1074 Hamborok  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, prepustenie pôdy zo záboru, dohody 

o preberacej cene, oceňovanie nehnuteľností, všeobecné prídelové spisy 

399 

 B – Zaknihovanie drobného prídelu  

 Sumárne výkazy delených parciel, prídelové listiny 400 

 E – Prídel pôdy pašienkovému spoločenstvu  

 G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku  

   

89. L – 1075 Felbár  

 A – Súpis pozemkového majetku veľkostatku, grafické plány 401 



 

 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Felbár, Süly  

 Zaknihovanie drobného prídelu, úvery drobným prídelcom 402 

 C – Zvyškový statok : Josefmajír  

 D – Všeobecné prídelové a kolonizačné spisy – kolónie  Süly (Šuľany)  

   

90. L – 1076 Drahovo  

 A – Súpis zabraného majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo 

záboru, hektárové príspevky 

403 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

91. L – 1077 Tomášovce  

 Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové písomnosti, prevzatie 

pôdy pre parcelizáciu, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

92. L – 1078 Klatnová Nová Ves  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, prepustenie zo záboru, všeobecné 

záborové spisy, zábor, výpoveď hospodárenia  

404 

 Oceňovanie prevzatých nehnuteľností, dohoda o preberacej cene, náhrada nákladov, 

hektárové príspevky, dokončenie pozemkovej reformy, hrubá rozvaha 

405 

 B – Všeobecné záležitosti drobného prídelu, úvery drobným prídelcom, drobný 

predaj, prevzatie drobných prídelov, zaknihovanie drobných prídelov, revízia 

prídelových cien 

 

 G – Penzijné otázky, zaopatrenie zamestnancov, prídel pôdy pre zamestnancov 406 

   

93. L – 1079 Pondelok  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné spisy prídelové,   

   

94. L – 1080 Čomo  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné prídelové spisy  

   

95. L – 1081 Macov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, dohoda o preberacej cene, prevzatie 407 



 

 

majetku pre pozemkovú reformu, súpis parciel prevzatých pre pozemkovú reformu, 

prepustenie zo záboru, pracovný program, meračské elaboráty, prehľady pre 

štatistiku, všeobecné prídelové spisy 

 B – Register prídelov, žiadosti drobných prídelcov o pôdu, drobný prídel, nájom 

drobných prídelcov, scudzenie nadobudnutej pôdy, zaknihovanie drobných prídelov, 

nájom veľkostatku, úvery drobným prídelcom 

408 

 C – Zvyškový statok 409 

 D – Úverové záležitosti – kolónie Macov  

 Žiadosti kolonistov o postavenie obecnej váhy, vysádzanie stromkov  

 Poskytovanie stavebných úverov kolonistom 410 

 G – Výkaz zamestnancov a penzijné doklady  

   

96. L – 1082 Šarfia  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovací elaborát, všeobecné záborové 

písomnosti, prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, poznámky o 

prevzatí 

411 

   

97. L – 1083 Vašardice  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy, výpoveď hospodárenia, 

všeobecné záborové písomnosti 

412 

 Prepustenie zo záboru, odhadné elaboráty, dohoda o preberacej cene, oceňovanie 

pozemkov, prídelové ceny 

413 

 Náhrada nákladov, určenie rozvrhových prác, záverečná kontrola, meračské elaboráty 414 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Horné a Dolné Vašardice a Dolné 

Otrokovice 

 

 Prídelový elaborát, zaknihovanie drobného prídelu 415 

 Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, revízia drobného prídelu, preplatky 

drobných prídelcov 

416 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

98. L – 1084 Šarbov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové písomnosti, 

prevzatie pozemkov, prepustenie zo záboru 

417 

   

   



 

 

99. L – 1085 Varšany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, knihovné výťahy, zábor, poznámka 

k prevzatiu, výpoveď hospodárenia, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky 

418 

 B – Drobný prídel  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

100. L – 1086 Budmerice  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové spisy, výpoveď 

hospodárenia 

419 

 Grafický plán veľkostatku Budmerice, súpis parciel veľkostatku, poznámky o prevzatí 

pôdy, súpisy parciel prevzatých k oceneniu, prepustenie zo záboru 

420 

 Odhadné elaboráty, úhrady náhradných cien 421 

 Dohoda o preberacej cene, dohoda o náhradových a prídelových cenách 422 

 Pracovný program, výpisy z pozemkovej knihy, zmluva o prenájme majetku, 

hektárové príspevky 

423 

 B – registre prídelov, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, drobný prídel 423 

 Úverové príspevky drobným prídelcom 424 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

101. L – 1087 Krivany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, určenie preberacích cien, oceňovanie 

riadenie, prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám 

425 

 Súpis katastrálnych parciel, hrubá rozvaha,  zaknihovanie a výťahy z pozemkových 

kníh, žiadosti k exekúcii, náhrada nákladov, ukončenie pozemkovej reformy 

426 

 B – registre prídelov, prídelová listina, všeobecné prídelové spisy, meračské 

a prídelové spisy, prídelové elaboráty 

 

 Prídel lesnej pôdy, nedoplatky drobných prídelcov, drobný prídel 427 

 

 

G – Zaopatrenie zamestnancov  

 H – Prídel pôdy pre Ministerstvo školstva a Národnej obrany  

   

102. L – 1088/1 Drženice  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámky o prevzatí, výpoveď 428 



 

 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, odhadné elaboráty 

 Dohoda o preberacej cene, všeobecné prídelové spisy, prevzatie pôdy 429 

 B – Register prídelov  

 Cenové otázky, určenie preberacích cien, prídelové listiny, poplatky za zaknihovanie 

drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy drobných 

prídelov, odpredaj drobných prídelov 

430 

 C – Zvyškový statok 431 

 E – Prídel pôdy pre pasienkové družstvo  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

103. L – 1088/2 Vajka  

 A – Odhadné elaboráty 432 

 Pracovný program, oceňovacie práce 433 

 B – Register prídelov v katastrálnom území Vajka, scudzenie drobných prídelov  

 Register prídelov z katastrálneho územia Martinová, zaknihovanie drobného prídelu 434 

   

104. L – 1089 Pinkovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, odhadné elaboráty, všeobecné prídelové 

spisy, zábor pôdy, prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, prevzatie 

pôdy 

435 

 Revízia grafického plánu, hektárové príspevky ukončenie prác na vlastníckom súbore 436 

 B – Drobný prídel, úvery drobného prídelu  

 

 G - Zaopatrenie zamestnancov  

   

105. L – 1090 Hažgút  

 A Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové spisy, výpoveď 

hospodárenia, oceňovanie pozemkov, prevzatie pôdy 

437 

   

106. L – 1091 Vozokany  

 A – Súpis zabranéhopozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, zábor, 

oceňovanie pozemkov, dohoda o preberacej cene 

438 

 Prepustenie zo záboru 439 



 

 

 B – Zaknihovanie drobného prídelu, register prídelov z katastrálneho územia Malé 

Vozokany, žiadosť o prídel roľníckych nedielov, drobný prídel, platobné rozkazy 

439 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

107. L – 1093 Vysočany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, predbežné výsledky pozemkovej 

reformy, všeobecné záborové spisy 

440 

 B – Drobný prídel  

   

108. L – 1094 Pravrovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

hektárové príspevky, dohoda o prevzatí majetku, súpis katastrálnych parciel a 

nemovitostí 

441 

 Prepustenie zo záboru 442 

 B – Drobný prídel, exekučné dražby, výkaz plôch, všeobecné prídelové spisy  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

109. L – 1095 Nový Lot  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové spisy, odpredaj 

majetku, hrubá rozvaha, prepustenie zo záboru 

443 

 B – Drobný prídel, exekúcie  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

110. L – 1096 Almáď  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové spisy, oceňovanie 

pozemkov, hektárové príspevky, prepustenie zo záboru 

444 

 B – Prihlášky drobných žiadateľov o prídel  

 G – Zamestnanecké otázky  

   

111. L – 1098 Orosiovo - Beregsom  

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Beregsom, Orosiovo 445 

   

112. L – 1099 Uzovce  



 

 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prevzatie pôdy a jej prídel, hektárové príspevky, dohoda o preberacej cene 

 

 Prepustenie zo záboru, revízia grafických plánov 446 

 B – Registre z katastrálneho územia: Svätý Dzur, Jakubiany, Vyšná Soma, Veľký Šariš, 

Uzovce 

 

 Meračské elaboráty z katastrálneho územia: Jakubiany, Veľký Šariš, Soma 447 

 Všeobecné záležitosti drobného prídelu, zaknihovanie, rozpredaj   

 E – prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu  

 G – Zamestnanecké záležitosti  

   

113. L – 1100 Žipov  

 A – Súpis zabraných nemovitostí, meračské elaboráty, výkaz nemovitostí, oceňovanie, 

prídelová cena, záverečná kontrola 

448 

 B – Register prídelov a prídelové pistiny z katastrálneho územia: Bajerov, Kvačany, 

Žipov 

 

 Meračské elaboráty  

 Zaknihovanie drobného prídelu, exekúcia drobných prídelov, úvery 449 

 E – Utvorenie lesného spoločenstva  

 G – penzijné otázky zamestnancov  

   

114. L -1102 Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom)  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové spisy 450 

 G – Penzijné veci zamestnancov  

   

115. L – 1103 Malá Ľuboreč  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy, prepustenie zo záboru, 

dohoda o preberacej cene, minimálna prídelová cena, náhrada nákladov, hrubá 

rozvaha, hektárové príspevky, prehľad prevzatej a pridelenej pôdy, odpredaj 

pozemkov, stavebné pozemky, záverečná kontrola 

451 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Malá Ľuboreč, prídelové listiny, 

prevzatie drobných prídelov, výkaz plôch 

452 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   



 

 

116. L – 1105 Ruské (Zemplínske Ruské)  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné prídelové spisy 452A 

 Hrubá rozvaha, všeobecné záborové spisy 452A 

   

117. L – 1106 Kijatice  

 A – Všeobecné záborové spisy  

   

118. L – 1107 Malé Chlievany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku. Likvidačný dotazník 453 

   

119. L – 1108 Talloš  

 A – Exekučný predaj, odpredaj pozemkov z voľnej ruky 454 

 Zábor majetku, výpoveď hospodárenia, knihovné výťahy, poznámky o prevzatí, 

prepustenie zo záboru, výkazy nedoplatkov, hektárové príspevky, náhrada nákladov, 

odpredaj pôdy z voľnej ruky, všeobecné prídelové spisy 

455 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Vozokany, Horné Saliby, všeobecné veci 

drobného prídelu, knižné vložky 

456 

 Prideľovanie stavebných parciel drobným žiadateľom, úvery drobným prídelcom 457 

 Scudzenie prídelu drobných prídelcov 458 

 Protest drobných prídelcov proti odpredaju veľkostatku, odpredaj pozemkov 

drobným prídelcom 

459 

 E – Odpredaj pozemkov pre družstvá  

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov  

   

120. L – 1109 Beckov  

 A – Prepustenie zo záboru, dohoda o preberacej cene, prídelová cena, meracie práce, 

dohoda o prevzatí majetku, záverečná kontrola 

460 

 B – Register prídelov, zoznam žiadateľov o drobný prídel, technický elaborát, drobný 

prídel, prevzatie drobného prídelu 

461 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

121. L -1110 Jelšava  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku,  462-



 

 

464 

 Odhad preberajúcich nemovitostí a oceňovanie veľkostatku, rôzne 465 

 Náhradová a prídelová cena, preberacia cena, protokol o prevzatí, exekúcia proti 

bulharskému princovi, žaloba proti ČSR 

466 

 Likvidácia pohľadávok, predaj veľkostatku, fond vdôv, sirôt a pre výchovu detí, účty 

v katastrálnom území Lubeník, solidárny poplatok, žaloba z dôvodov pozemkovej 

reformy 

467 

 Patronátne záležitosti, akciová spoločnosť Coburg-Gotha predaj domu, Čsl. zúčtovací 

ústav 

468 

 Spisy o pozostalostnom konaní a žiadosť Zväzu vojnových poškodencov o pôdu, 

spory, hypotečné zaťaženie veľkostatku, exekúcia 

469 

 Náhrada za pozemky vyvlastnené pre stavbu trate 470 

 Červená Skala – Margecany, predaj magnezitových ložísk v Lubeníku – jednanie 

s firmou z Luxemburska, predaj pozemkov Magnezitovej účastinnej spoločnosti, 

odpredaj dreva, prenájom píly a odpredaj dreva v Revúcej firmy Donáth-Langfelder  

 

 Poplatky za predaj dreva rôznym firmám 471 

 Likvidovanie zmluvného pomeru s firmou J. Körner faktúry firmy  J. Körner, zmluvy 

s rôznymi firmami o predaji a ťažbe dreva 

472 

 Prechodná správa – rôzne finančné pohľadávky a vyúčtovanie 473 

 Ocenenie budov, odhadný elaborát hospodárskej triedy I – V. Súhrn odhadných 

elaborátov, protokol o oceňovaní prevzatých nemovitostí, materiál pozemkových 

kníh 

474 

 Odhadný elaborát veľkostatku Slatina – Medoravce, oceňovanie a odhad budov 

a pozemkov, údaje pre odovzdanie majetku, knihové výťahy 

475 

 Daňové záležitosti, návrhy na opravy budov – parná píla Polomka, zaťaženie Muráňa, 

Muránskej Dlhej Lúky, Muránskej Lúky a Lehoty, všeobecné spisy, stavba školy v 

Telgárte 

476 

 Zúčtovací elaborát bývalého správcu majetku 477 

 Inventárne zoznamy zámku Sv, Antole, movitosti žiadané princom Josiášom, 

preberanie inventáru zámku vo Sv. Antole /archív, bohoslužobné predmety/ 

 

478 

 Hospodárska bilancia k 31.12.1930 478 

 Hospodárska bilancia k 31.12.1931, výkazy o stave pokladnice a zásob dreva, dohoda 

o preberacej cene 

479 

 Predaj dreva, finančné pohľadávky u rôznych firiem, návrh na rozpredaj 

Coburgovských veľkostatkov, ochrana prírodných krás a pamiatok, dáta pre evidenciu 

a štatistiku, údaje pre štatistické oddelenie ŠPÚ, záverečná kontrola 

480 



 

 

 Parcelácia pozemkov a ich prevzatie, zúčtovací elaborát bývalého správcu majetku 481 

 Vklad vlastníckeho práva na čs. štát, popis majetku – pasíva – účty – bilancie - zásoby 482 

 Dohoda o preberacej cene, výplata preberacej ceny, záručné listy 483 

 Popis majetku, súpis zásob, hospodárske bilancie, hrubá rozvaha, /Štátna správa 

lesov/ 

484 

 Pokladničné výkazy, výkazy zásob dreva, revízia hospodárenia, likvidácia referátu ŠPÚ 

pri Štátnych lesoch a statkoch v Jelšave, bilancia úradnej správy JUDr. Razina, bilancia 

úradnej správy za rok 1936/1937, účty, bilancie, agenda správy štátnych lesov, spory, 

poistenie automobilu 

485 

 Stavebné rozpočty lesných správ: Telgárt, Polomka, Kameňany, Revúca, Pohorela-

Maša, Rakovce 

486 

 Všeobecné preberacie spisy, spory, právo trhu a rybolovu, predaj a prenájom rôznych 

stavísk, spisy prechodnej správy 

487 

 Služobné bývalého správcu Ing. V. Ječného, spisy o hospodárení, prevzatí 

a zvereneckej správe, účtovné doklady a stavebných investíciách 

488 

 Vnútorná správa a dražba majetku Ing. V. Dvořáka spisy o vnútornej správe na 

Coburgovských veľkostatkoch. /Rôzne výťahy, korešpondencia, protokoly/ výkazy 

vnútornej správy Coburgovských veľkostatkov. 

489 

 Revízia a denníky  

 Stavebné rozpočty a návrhy lesných správ: Muráň, Polomka, Revúca, Patkova 490 

 Spor medzi G. Engelom a Coburgovcami  

 Spor o náhradu za investície s bývalým nájomcom Waldnerom, pohľadávka bývalého 

generálneho riaditeľa Františka Nykla v otázke zverenectva, spory a pohľadávky voči 

Coburgovcom 

491 

 Vnútorná správa coburgovského veľkostatku – perconálie, účtovná korešpondencia 

prechodnej správy a ŠPÚ v rokoch 1933-1934, rôzne sporné záležitosti – agenda 

správy veľkostatku, účtovné spisy veľkostatku 

492 

 Dohoda o zrušení zverenstva, rôzne spisy, obchodné spojenie čs. Agrobanky 

s Coburgovcami, rozpredaj pozemkov na statku Čabraď 

493 

 Agenda úradovní štátnych lesov, rôzne žiadosti, dražba na Sv. Antole, prevzatie 

agendy právneho referenta JUDr. Mihálika, protokol o odovzdaní správy veľkostatku 

Jelšava Ing. Knetkom vrchnému radovi Ing. Csomovi, bilancia riaditeľstva štátnych 

lesov a statkov za rok 1928, prevzatie a odovzdanie lesov a ďalších nemovitostí 

494 

 Rozpredaj pozemkov na statku Čabraď 495 

 Rozpredaj pozemku Čabraď – Agrobankou, vyúčtovanie, účty, žaloby, pohľadávky, 

riešenie, pozemkovej reformy odpredajom, plány a popisy  

496 

 Coburg – Gothska dohoda, spisy z rokov 1928, 1929, 1930 – 1936 a 1937 497 



 

 

 Spor o poplatky medzi Coburgovcami a firmou Valdhof, finančné pohľadávky rôznych 

firiem a ustanovizní voči Coburgovcom, spor Coburgovcov s trustom firiem Dr. E. 

Blasberga 

498 

 Záležitosti firmy J. Körner 499 

 Záležitosti firmy Blasberg, pohľadávka u firmyD. Friedmann, spisy firmy Wilček 

a Lichtenstein – odpredaj, odpredaj firmy Gescheittj Wolf uhorskej úvernej banke 

500 

 Poznámka záboru, prevzatia a výpoveď, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, spisy 

o prevzatí, protokol o prevzatí, žiadosť o prepustenie zo záboru 

501 

 Poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia zabraných nemovitostí  

 Dočasná správa na Coburgovských majetkoch 502 a 

 Odhad lesa v Telgárte, odhadný elaborát veľkostatku Jelšava, odhadný elaborát 

veľkostatku Bozita 

502 

 Jednanie o prepustení zo záboru, súpis všetkého pozemkového majetku 504 

 Odhadný elaborát – odhad lesov 505 

 Spor vojvodkyne M. Dorothy Schleswig-Holsteinovej s Čs. štátom o náhradu 

31.000.000Kč, exekúcia veľkostatku /firma Helzbank/ 

506 

 Testament Filipa Coburga, plná moc, Hermrz-akcie železníc, spory 507 

 Hlavný odvolávací protokol, prijímacia cena, kúpno-predajné zmluvy,  bilancia za roky 

1931-1935 

508 

 Spisy z rokov 1933-1935, výpočet výmery statku, Beluj, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru, rôzne spisy 

509 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Slávikovo, Bottovo, Rimavská Seč /Siač/, 

Dubovec, Cakov 

510 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Slávikovo, Bottovo, Prša, Cakov, Jánošovce 511 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Perša, Siač, Dubovec, Veľké Dravce, Galša, 

Bottovo, Cakov, Terbelovce 

512 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Muráň, Muránska Zdychava, Muránska 

Lehota, Muránska Huta, Sirk, Rybník, Beluja, Sv. Antol, Poproč, Ploské, Tomášovce, 

Migles, Galša, Slatina, Medovarce, Radkovská Zdychava, Prihradzany, Padarovce, 

Španie pole, Potok, Terbelovce, Chyžné, Brádno, Vyšný Blh, Nádraž, Prenčov, Heľpa, 

Šumiac, Šivetice, Vernár, Sútor, Revúčka, Hrušovo, Telgárt, Závadka, Siač 

513 

 Kúpno-predajné zmluvy  

 Register prídelu z katastrálneho územia: Hrabušice. Elaborát drobného prídelu 

z katastrálneho územia: Hrabušice 

514 

 Stanovenie prídelových cien, žiadosti o úpravu prídelových cien, určenie minimálnych 

prídelových cien, prevzatie a odovzdanie drobného prídelov Jelšave a v Bosite 

515 



 

 

 

 

 Technické elaboráty z katastrálneho územia: Galša, Slatina – Medovce, Mokrá Lúka, 

Lubeník, Kapráš, Chyžná, Muránska Huta, Ratkovské Bystré, Muránska Dlhá Lúka, 

Umrlá Lehota, Muránska Zdychava, Rovné, Revúčka, Poproč, Muráň, Mníšany, 

Muránska Lehota 

516 

 Technický elaborát z katastrálneho územia: Padarovce, Kameňany, Prihradzany, 

Vyšný Blh, Polomka, Sútor, Brádno, Šumiac, Dolný Potok, Španie pole, Rybník, Sirk, 

Šivetice, Jelšavská Teplička, Vernár, Nándraž, Melecheď, Ploské, Radkovská Suchá, 

Hrušovo, Držkovce 

517 

 Meračský elaborát z katastrálneho územia: Perša, Veľké Dravce, Telgárt, Slizké, 

Rovné, Poproč, Tomášovce, Ztratená 

518 

 Meračský elaborát z katastrálneho územia: Ztratená, Umrlá Lehota, Kopráš, Mokrá 

Lúka, Revúčka, Mníšany 

519 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Sv. Antol, Beluja, Závadka, Šumiac, 

Šivetice, Muráň, Muránska Lehota, Muránska Huta, Sútor, Vernár 

520 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Migles, Hrušovo, Kopráš, Lubeník, 

Muránska Dlhá, Lúka, Mokrá Lúka, Umrlá Lehota, Stratená, Sv. Antol, Beluja 

521 

 Prídelový elaborát – zaknihovanie drobného prídelu z katastrálneho územia: 

Terbelovce, Paradovce, Španie Pole, Pohorela, Poproč, Ploské, Nandráž, Prenčov, 

Medovarce, Kameňany, Heľpa, Chyžná, Hrušovo, Slarina, Mníšany 

522 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Galša, Melecheď, Dobrý Potok, Revúčka, 

Jelšavské Teplice, Rovné, Prihradzany, Polomka, Sirk, Rybník, Muránska Zdychava, 

Držkovce, Radkovské Bystré, Brádno, Vzšný Blh 

523 

 Žiadosť o vymeranie pozemku, pozostalosť, prídel pozemkov Západočeskej kaolinovej 

akciovej spoločnosti a magnezitových závodov, predaj pôdy, nedoplatok prídelovej 

ceny 

524 

 Prídelová akcia, výmena pozemkov s veľkostatkom Veliká, kúpa, scudzenie, exekúcia, 

prenájom hospodárstva 

525 

 Prídel stavebných pozemkov, pohľadávka ministerstva zemedelstva, úver, žiadosti 

o pozhovenie, splátky, prídel hotela „Koruna“, scudzenie, zaknihovanie, darovanie 

pozemku na stavbu školy v Muráni 

526 

 Prídel trhových zmlúv a všeobecné spisy, prídel trhových zmlúv Ing. Dvořákovi, 

žiadosť občanov o prídel /list adresovaný T.G. Masarykovi/, prevod pôdy na obec 

Rimavská Siač a Katolícku cirkev, scudzenie, žiadosť o odpredaj, exekúcia, vklad 

zástavného práva, odpredaj, zaťaženie, predaj 

 

 

527 

 Drobný prídel, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, všeobecné prídelové spisy, 

prídelové a meračské elaboráty, knihovacie spisy 

528 

 Prídel pôdy v oblasti Dobšinskej ľadovej jaskyni, súhlas drobných prídelcov, predaj 529 



 

 

lesa, kúpno-predajné zmluvy 

 Úver, výmaz, scudzenie, záložné právo, žiadosti o prídel, sťažnosti, všeobecné 

prídelové spisy, exekúcie, predaj, zaťaženie, vklad práva vlastníckeho 

530 

 

 Predaj pozemkov Lučavianskeho a spol., odpredaj, scudzenie, predaj budovy 

v Revúcej, žiadosti obcí, súkromníkov, ustanovizní o prídel pôdy, žiadosti o zníženie 

prídelových cien 

531 

 Predaj kaštieľa za účelom zriadenia školy, odpredaj pozemkov, odpredaj stavebných 

pozemkov, exekúcia, scudzenie, kúpno-predajné zmluvy 

532 

 Kúpno-predajné zmluvy, rôzne 533 

 Technický a zaknihovací elaborát 534 

 C – Zvyškové statky Bozita Dóra 535 

 D – Kolonizácia, technický elaborát kolónií Bozita, kolónia Bozita a Bottovo 536 

 Kolónia Bottovo 537-

543 

 Kolónia Bozita :  544-

546 

 Kolónia Slavíkovo :  547-

549 

 Spisy o kolonizácia : Bottovo, Bozita, Kacágo 550 

 Úvery kolonistov 551 

 Spisy o kolonizácii 552 

 Kolónia Slavíkovo 553 

 E – Pasienkové spoločenstvo 554 

 Pasienkové spoločenstvo, elaborát, prídelu lesa pre pasienkové spoločenstvo, 

zaknihovanie prídelu pasienkového spoločenstva 

555 

 Pasienkové spoločenstvo 556 

 Pasienkové spoločenstvá – založenie pasienkového spoločenstva, prídel pôdy, plné 

moci pasienkových družstiev Polomka, Pohorela, Závadka, Heľpa. Všeobecné spisy 

o prídele pôdy pasienkový, spoločenstvám, ústredná jednota hospodárskych 

družstiev v Prahe, zaplatenie dlhu hospodárskym družstvám čsl. legionárov v Bozite, 

prídel pôdy hospodárskemu družstvu čsl. legionárov v Bozite, prídel pôdy 

hospodárskemu družstvu čsl. legionárov v Bozite, potravnému družstvu v Jelšave 

557 

 Pasienkové spoločenstvá, elaborát prídelu lesa pre pasienkové spoločenstvá 558 

 Spisy o drobnom prídele pasienkovým spoločenstvám, žiadosti o úpravy a revízie 

prídelových cien pasienkovým spoločenstvám 

559 



 

 

 F – Utvorenie poradných zborov  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, zamestnanecké protokoly, 

odškodné 

 

 Zamestnanecké protokoly, zaopatrenie zamestnancov, odškodné, penzia a dary, 

služobné požitky, osobné zmany 

560 

 Žiadosti o výpomoc z „Jubilejnej akcie“ 561 

 vyplácanie jubilujúcim, spor zamestnancov so Štátnym pozemkovým úradom 

v penzijnej otázke, zálohy na zrážky z penzie, personálie, zoznam zamestnancov 

561 

 Penzijné poistenie zamestnancov, úrazové poistenie zamestnancov, nemocenské 

poistenie, otázky penzijné, zaopatrenie zamestnancov 

562 

 Žiadosti o výpomoc z „Jubilejnej akcie“ a jej vyplácanie 563-

573 

 Cestovné bývalých zamestnancov, služobný štatút zamestnancov vydaný prechodnou 

správou veľkostatku, penziovanie, hektárové príspevky – fond pre zaopatrenie 

zamestnancov, zamestnanecké protokoly 

574 

 Zoznam zamestnancov, žiadosti o výpomoc z „Jubilejnej akcie“ a jej vyplácanie 575 

 H – Poštátňovacia akcia, odovzdávanie pôdy Ministerstvu zemedelstva, prevzatie 

pôdy pre Ministerstvo zemedelstva, odovzdanie zámku Sv. Antol Ministerstvu 

zemedelstva 

576 

   

122. L – 1111/1 Želiezovce  

 A – Odhadný elaborát veľkostatku 577 

 Súpis katastrálnych parciel určených na zábor a ocenenie, prehľadné tabuľky 

o oceňovaní, zrušovanie spoluvlastníctva, dohoda o preberacej cene, dohoda 

o náhrade za strojené hnojivá 

578 

 Odhadný elaborát 579 

 Oceňovanie preberaných nemovitostí, súpisy parcie, jednanie o preberacej cene, 

prehľadné tabulky ocenenia, stanovenie prídelových cien, spor pôvodného vlastníka 

a Štátnej pozemkovej reformy v ohľade pozemkovej reformy, odhad lesných 

nemovitostí 

579 

 Odhady dvorov, prevzatie a prídel, náhrada nákladov, predaj 580 

 Dohoda o preberacej cene, výplata preberacej ceny, knihové výťahy 581 

 Údaje pre evidenciu s štatistiku, požiadavky nájomcov o náhradu investícií, spojené 

požiadavky o náhradu, prehľadné tabuľky 

582 

 Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, prevzatie pôdy pre československý štát, 

popis majetku 

583 



 

 

 Poznámka záboru a prevzatia, výpoveď vlastníkom a osobám hospodáriacim, spisy 

o prepustení zo záboru, súpis všetkého pozemkového majetku 

584 

 Preberacie spisy, zábor – prepustenie zo záboru, poznámky záboru, exekučné 

vysťahovanie zo zabraných nemovitostí, výpoveď hospodáriacim osobám 

a preberacie spisy, prevzatie dištriktov Viška a Agota od Pohronského cukrovaru, 

dane 

585 

 rôzne 586 

 Grafické plány a mapy veľkostatku 587 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Preseľany, Dolné Semerovce, Trgyňa, 

Veľký Peszek, Vyškovce 

588 

 Prídelový elaborát z katastrálneho územia: Preseľany, Semerovce, Viška, prídelové 

spisy, žiadosti o prídel, prídel vodných tokov, dane, prídel lesnej pôdy, pozostalosť, 

drobný prenájom 

 

 Úver, pozostalosť, roľnícke vyrovnanie, nedoplatky, scudzenie, exekúcia, predaj pôdy 

maloroľníkom, predaj dvora Pustafal, odpredaj pôdy 

589 

 Elaborát drobného prídelu 590 

 C – Zvyškový statok : Viška  

 Zvyškový statok Vieska, odovzdanie zvyškového statku podľa samostatného protokolu 

K. Nevěřilovi, odovzdanie zvyškových statkov: Viška, Preseľany, Veľká Pústa, podľa 

osobitných protokolov, prihlášky uchádzačov o zvyškové statky, scudzenie 

zvyškového statku Viška, zaknihovanie zvyškových statkov, likvidovanie zvyškových 

statkov 

591 

 Určenie prídelovej ceny zvyškového statku Preseľany, Viška. Spisy o preberaní týchto 

statkov, požiarne poistenie zvyškových statkov Viška, Preseľany 

592 

 D – Kolonizácia, kolónia - Agota 593-

594 

 E – Pasienkové spoločenstvo 595 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké otázky, zamestnanecké protokoly, 

zoznam zamestnancov, prevzatie veľkostatku, zaistenie penzijnej otázky, prevzatie 

zamestnancov, hektárové príspevky, fond pre zaopatrenie zamestnancov 

 

 Zamestnanecké protokoly, zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, 

jubilejná akcia 

596 

 H – Odovzdanie zvyškového statku Ministerstvu zemedelstva 597 

   

123. L – 111/2 Viška  

 A – Odhadný elaborát veľkostatku Viška 598 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Viška, Preseľany, Dolné Semerovce  



 

 

 Prídelové a meračské elaboráty  

 Prídelový a meračský elaborát 599 

 C – Prídelový elaborát zvyškového statku 599 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov  

   

124. L – 1112 Neverice  

 A – Záverečná kontrola, zábor a prepustenie zo záboru, prepustenie zo záboru podľa 

§ 11 záb. zák. a § 3 a prídel. zák., výpoveď osobám hospodáriacim, poznámka 

zamýšľaného prevzatia, odhadný elaborát veľkostatku, súpis všetkého pozemkového 

majetku  

600 

 Dohoda o preberacej cene a náhrada za hnojivo, prepustenie zo záboru, popis 

majetku, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, predaj, rôzne 

601 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Neverice, Tekovské Ladice,   

 Prídelový elaborát, žiadosti o prídel, revízia prídelového elaborátu, zaknihovacia 

akcia, žiadosti o vrátenie I. zálohy na prídel 

 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

125. L – 1113 Berenč  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka záboru a zamýšľaného 

prevzatia, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, žiadosť o prepustenie zo záboru, 

oceňovanie, dohoda o preberacej cene, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, 

predaj, komisia pre ukončenie prác na veľkostatku, plná moc 

602 

 B – Žiadosť o prídel, zaťaženie, pozostalosť  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

126. L – 1114 Salakúzy  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, predaj veľkostatku, popis majetku, 

plná moc, režijné náklady, rôzne 

603 

 B – Prenájom veľkostatku  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

127. L – 1115 Badice  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, poznámka prevzatia, prepustenie zo záboru, hektárové 

604 



 

 

príspevky, popis majetku, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu 

 B – Predaj pôdy veľkostatku drobným záujemcom  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecká otázka  

   

128. L – 1116 Bijacovce  

 A – Hektárové príspevky, všeobecné preberacie spisy, odhadný elaborát, mapa 

katastrálneho územia Prakovce 

605 

 Oceňovanie, ťažba dreva – zmluva s firmou J.Ph. Glesinger, súpis zabraného 

pozemkového majetku 

606 

 B – Rergister prídelov z katastrálneho územia: Bijacovce, Polanovce, Prakovce, 

Helcmanovce,  

607 

 Prídelový elaborát, meračský elaborát, prídelové spisy – predaj, kúpno-predajné 

zmluvy 

 

 Prídelové a meračské spisy, scudzenie, pozostalosť, drobný prídel, exekúcia 608 

 E – pasienkové spoločenstvo  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

 H – prídel pôdy Ministerstvu zemedelstva, prídelový a meračský elaborát  

   

129. L – 1117 Budatín  

 A – Zábor, dohoda o preberacej cene, výpoveď hospodáriacim osobám, žiadosť 

o prepustenie zo záboru, poznámka prevzatia, odhadný elaborát 

609 

 Návrh prídelových cien, prevzatie, poznámka záboru, záverečná kontrola, rôzne, súpis 

pozemkového majetku 

610 

 Nároky nájomcov, súpis pozemkového majetku 611 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia Budatín, Visolaje, Sverepec, Mojtín, 

Veľká Divina, Prídelový elaborát, meračské práce pri parcelácii drobného prídelu, 

meračský elaborát, prídelové, meračské a knihovacie spisy 

612 

 Predaj pozemkov, lesov a stavísk. Všeobecné prídelové spisy, scudzenie, pozostalosť 

a prevzatie prídelov, prídel lesnej pôdy veľkostatkov, žiadosti obcí o prídel, zoznamy 

uchádzačov o prídel 

613 

 E – Pasienkové spoločenstvá: Visolaje, Rožňavské Bystré 614 

 G – Fond pre zaopatrenie zamestnancov, zaopatrenie a penzijná otázka 

zamestnancov 

 

   

130. L – 1118 Harhov  



 

 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

poznámka prevzatia, prepustenie zo záboru 

615 

 Predbežný odhadný elaborát, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene 616 

 Rôzne 617 

 B – registre prídelov z katastrálneho územia: Harhov, Kolčov, Levoča, Buglovce, 

prevzatie a odovzdanie drobného prídelu 

 

 Žiadosť o prídel z veľkostatku, prídelové elaboráty  

 Technický elaborát, všeobecné prídelové spisy, zaknihovacia akcia 618 

 Scudzenie, pozostalosť drobných prídelcov, úver na zaplatenie prídelových cien, 

predaj pôdy, požiarne poistenie prídelcov, záverečná kontrola drobného prídelu 

619 

 E – Melioračné družstvo, pasienkové spoločenstvo v Harhove 620 

 F – Zostavenie poradových zborov  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, jubilejná akcia  

   

131. L – 1119 Helcmanovce  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, poznámka záboru 

a zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, vylúčenie a prepustenie 

zo záboru, oceňovanie, predaj dvora, ukpnčenie prác na veľkostatku 

621 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

132. L – 1120 Jaklovce – Kojšov – Stará Ďala  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

622 

 Výmena pôdy medzi mestom Košice a majiteľmi veľkostatku,  odpredaj pôdy 

jednotlivým roľníkom – mestom Košice / kúpno-predajné zmluvy/ 

623 

 Odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, pozemková reforma na majetku 

cudzieho štátneho príslušníka – veci zákonodárne, odpredaj, všeobecné spisy 

624 

 B – prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, registre prídelov z katastrálneho 

územia: Stará Ďala, Pozostalosť, scudzenie, prídelový elaborát 

625 

 D – Spisy o kolónii Zelený Háj  

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov, fond, pre zaopatrenie 

zamestnancov 

 

   

133. L – 1121 Seňa  



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, prepustenie zo záboru, poznámka 

prevzatia a výpoveď, oceňovanie, dohoda o preberacej cene, normálny prídel, popis 

majetku, zákonodárne spisy, hrubá rozvaha, záverečná kontrola 

626 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Seňa  

 Prídelový elaborát, úver, záverečná kontrola drobných prídelov  

 E – Prídel pozemkov potravnému družstvu Seňa  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, jubilejná akcia  

   

134. L – 1122 Velbachy  

 A – hektárové príspevky, zábor, poznámka záboru a prevzatia, výpoveď, dohoda 

o prevzatí, prepustenie zo záboru, odhadný elaborát, oceňovanie 

627 

 Súpis zabraného pozemkového majetku, dohoda o preberacej cene, spisy 

o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, predaj za účelom náhrady nákladov, 

hektárové príspevky, prenájom pozemkov 

628 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Velbachy, Olcnava, Hincovce 629 

 Prídelový elaborát  

 Prídelové a zaknihovacie spisy, scudzenie, zaťaženie drobného prídelu, žiadosti 

o predĺženie stavebnej lehoty, výmaz, prídel lesa, hrubá rozvaha, predaj pôdy 

obyvateľom z Poráča 

630 

 C – Spisy o zvyškovom statku Trsťany 631 

  E – Pasienkové spoločenstvá v Olcnave, Hlincovciach, Katúni a Lesné spoločenstvo 

v Spišskom Hrušove 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, odpredaj pôdy za účelom 

zaopatrenia zamestnancov 

 

   

135. L – 1123 Levoča - Smižany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, odhadný elaborát, ocenenie 

preberaných nemovitostí 

632 

 Hektárové príspevky, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie zo záboru, dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé 

hnojivo 

633 

 Oceňovanie, odhad, stanovenie prídelových cien, preberacia cena, všeobecné 

preberacie spisy, odpredaj za účelom náhrady nákladov, úprava prídelových cien, 

normálny prídel, jednanie o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, exploatačná 

zmluva s formou J. Glesinger 

634 

 Predaj lesnej pôdy obciam Štefanovce a Imrichovce, popis majetku, rôzne 635 



 

 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Štvrtok, Smižany, Iliašovce, Dravce  

 Prídelový elaborát  

 Prídelové elaboráty, meračské elaboráty, scudzenie prídelu, pozostalosť, úver, 

predĺženie stavebnej lehoty 

636 

 Prídel lesa, žiadosti o prídel, hrubá rozvaha, revízia číselného prídelu, scudzenie 

prídelu, úver, výmena a predaj pôdy 

637 

 Prídelové a zaknihovacie spisy 638 

 C – Spisy o zvyškovom statku  

 F – Poradné zbory  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly, predaj 

pôdy za účelom zaopatrenia zamestnancov 

 

 H – Výkaz pridelenej a prevzatej pôdy Ministerstvom zemedelstva 639 

   

136. L – 1124 Bielovce  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku  

 Záverečná kontrola, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie zo záboru, oceňovanie a návrh prídelových cien, odhadný elaborát, 

dohoda o preberacej cene a náhrada za umelé hnojivá, výplata preberacej ceny, 

dohoda o konečnom riešení pozemkovej reformy, normálny prídel, hektárové 

príspevky, popis majetku 

640 

 B – Register prídelov, prídelové a technické elaboráty, prídelové spisy  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

137. L – 1125 Raslavice  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia,  dohoda 

o preberacej cene, odhadný elaborát, oceňovanie, odpredaj pôdy, kúpno-predajné 

zmluvy, hektárové príspevky – normálny prídel, popis majetku 

641 

 B – Registre prídelov  

 Všeobecné prídelové spisy, prídelový elaborát, technický elaborát 642 

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

   

138. L – 1126 Kerť  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku  

 Zábor, výpoveď, poznámka prevzatia, prepustenie zo záboru, všeobecné preberacie 

spisy, súpis parciel určených k prevzatiu a oceneniu, popis majetku, záverečný 

643 



 

 

protokol 

 B – Žiadosti o prídel a kúpu  

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu v Peťove  

   

139. L – 1127 Istebné  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, hektárové príspevky, štatistické 

referáty, komisia pre zámerné ukončenie prác  

644 

   

140. L – 1128 Istebné  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka prevzatia, prepustenie zo 

záboru, odpredaj pozemkov, komisia pre zámerné ukončenie prác 

644 

   

141. L – 1129 Sobrance  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie a vylúčenie zo záboru, odhadný elaborát, oceňovanie, dohoda 

o preberacej cene 

645 

 Hektárové príspevky, popis majetku, normálny prídel, údaje pre evidenciu a štatistiku, 

trestné pokračovanie v zmysle súpisového zákona 

646 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Ostrov, Choňkovce  

 Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu a nedielov, prídelový elaborát, technické 

elaboráty, všeobecné prídelové spisy, prídel lesov, zaknihovanie, odpredaj, 

pozostalosť, nedoplatky prídelovej ceny 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov 647 

   

142. L – 1130 Lule  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka záboru, prepustenie zo 

záboru, komisia pre zámerné ukončenie prác, popis majetku 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

143. L – 1131 Fiľakovo  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie a vylúčenie zo zábor 

648 

 Oceňovanie, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, náhrada za umelé hnojivá, 

odpredaj lesa, pastvín a rolí 

649 



 

 

 Knihové výťahy, hektárové príspevky, jednanie o konečnom vyriešení pozemkovej 

reformy, popis majetku, darovací protokol 

650 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Filakovo, Kováčovce  

 Všeobecné prídelové spisy – žiadosti o prídel, prídelové elaboráty  

 Úprava prídelových cien, úver na prídelovú cenu, scudzenie, zmluvy o prenájom 651 

 F – Ustanovenie poradných zborov  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov  

   

144. L – 1132 Moravský Svätý Ján  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 652-

654 

 Súpis pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim 

osobám, spisy o prepustení a vylúčení zo záboru – ponechanie  

655 

 Oceňovanie – prevzatie nemovitostí, odhadný elaborát 656 

 Situačné a grafické plány veľkostatku Moravský Svätý Ján, súpis parciel určených 

k prevzatiu a oceneniu, odhadné elaboráty lesov, výmena zabratej pôdy za nezabranú 

657 

 Dohoda o preberacej cene, knihové výťahy, dohoda o konečnom vyriešení 

pozemkovej reformy, všeobecné preberacie spisy, predaj, hektárové príspevky, voľný 

predaj, daňové záležitosti, hraničné medzníky 

658 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský 

Svätý Peter, Mikuláš, Závody,Bílkové - Hemence 

659 

 Návrh číselného prídelu  

 Žiadosti o prídel, prídel lesa obciam, prevzatie a odovzdanie prídelu, všeobecné 

prídelové spisy, revízia registrov prídelov, zaknihovanie drobných prídelov, prídelové 

ceny 

660 

 Úprava prídelovej ceny. zaknihovanie 661 

 Prídelový elaborát, meračské elaboráty, technický elaborát, výkazy záloh na drobný 

prídel  

662 

 Úver na prídelové ceny, žiadosti o úver a pozhovenie, scudzenie a vzdanie sa 

drobného prídelu, roľnícke vyrovnanie, pozostalostné vyrovnanie, rôzne 

663 

 Sumárny výkaz pridelených parciel, predaj pôdy z voľnej ruky roľníkom a pasienkovým 

spoločenstvám 

664 

 Odpredaj pôdy 665 

 C – Spisy o zvyškovom statku Sokold  

 E – Organizovanie melioračných družstiev  



 

 

 Spisy pasienkového spoločenstva v Moravskom Svätom Jáne  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov, 

zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov, zaistenie penzie 

666 

 H – Prevzatie a zaknihovanie prídelu pre MNO 667 

   

   

145. L – 1133 Licince  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

poznámka záboru, zámerné ukončenie prác, popis majetku, prepustenie zo záboru 

667 

 B – Drobný prídel 668 

   

146. L – 1134 Veladín /Feledince/  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodárenie, prepustenie zo záboru, odhadný elaborát veľkostatku, oceňovanie 

669 

 Dohoda o preberacej cene 670 

 B – Registre prídelov, zaknihovanie drobného prídelu, prevzatie a odovzdanie 

drobného prídelu – normálny prídel, všeobecné prídelové spisy, stavba štátnej školy 

vo Feledinciach, scudzenie prídelu, odpredaj pozemkov 

 

 E – Prídel pre pasienkové spoločenstvo  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

147. L – 1135 Skerešovo  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

poznámka prevzatia, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, odhadný elaborát, 

oceňovanie, dohoda o preberacej cene, knihové výťahy, dohoda o konečnom 

vyriešení pozemkovej reformy, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu 

 

 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Sekerešovo 672 

 Prídelový a technický elaborát, všeobecné prídelové spisy, zaknihovanie drobného 

prídelu a úvery na prídelové ceny 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

148. L – 1136 Nová Stráž  

 A – Zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka prevzatia – prepustenie zo 

záboru, hektárové príspevky 

 



 

 

 Súpis zabraného pozemkového majetku, odhadný elaborát, prehľad ocenenia, 

určenie minimálnych prídelových cien,oceňovacie spisy, dohoda o preberacej cene 

673 

 Odpredaj pôdy, náhrada škôd a nákladov, záverečný protokol, popis majetku, dáta 

pre evidenciu a štatistiku 

674 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Hadovce, Nová Stráž, prevzatie 

a odovzdanie prídelu 

674 

 D – Spisy kolónie Gadóc, odpis z prídelových cien kolonistom, žiadosti o prídel 

kolonizačných roľníckych nedielov, prídel, zemné úpravy 

675 

 Prídelové a meračské elaboráty kolónie Hadovce 676 

 Prenájom rybolovu na pozemkoch kolónie Hadovce, všeobecné spisy o kolonizácii – 

úvery na stavebné miesta, scudzenie kolonizačných nedielov 

677 

 

 Spisy o prídele, úveroch a pozostalostnom konaní kolonizačných nedielov 678 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

149. L – 1137 Hanová  

 A – Oceňovanie, režijné náklady  

   

150. L – 1138 Sedličná  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, zámerné ukončenie prác, 

prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, predaj pozemkov 

679 

 B – Scudzenie prídelu, zaťaženie, vklad 679 

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

   

151. L – 1139 Mokrance,  

 súpis zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka 

prevzatia, prepustenie zo záboru 

 

 Oceňovacie konanie, dohoda o preberacej cene, knihové výťahy, popis majetku 680 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Mokrance, Paňovce, prídelový elaborát  

 Meračský elaborát, prídelové, meračské a knihovacie spisy, žiadosti o pozhovenie 

splácania prídelových cien, úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu 

681 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zoznam zamestnancov, 

zamestnanecké protokoly 

682 

   



 

 

152. L – 1140 Paňovce  

 A – Prepustenie zo záboru, popis majetku  

 G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku  

   

153. L – 1141 Kapušany - Finčice  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám 

683 

 Oceňovanie nemovitostí, výmaz poznámky záboru, vylúčenie a prepustenie zo 

záboru, pozostalostné konanie ohľadne dedičstva Dessew Hyovcov, rozdelenie 

majetku medzi dedičov, otázky zákonodárne, hektárové príspevky, predaj 

veľkostatku, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, záverečný protokol, 

popis majetku 

684 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Finčice, Sedikart 685 

 Žiadosti o prídel zvyškového statku a všeobecné prídelové spisy, prídel lesa 

a prídelové spisy, scudzenie prídelu, exekúcie, lehoty, nedoplatky na prídelovú cenu 

 

 Nedoplatky na prídelovú cenu 686 

 Odpredaj pozemkov – kúpno-predajné zmluvy, predaj z voľnej ruky podľa § 7 záb. zák.  687 

 Kúpno-predajné zmluvy 688 

 Predaj pozemkov podľa § 7 Zb. 689 

 D – Spisy o kolonizácii kolónie Veľké Kapušany 690 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

154. L – 1142 Hanušovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

poznámka zamýšľaného prevzatia, prepustenie zo záboru, ťažba dreva, oceňovanie – 

odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene 

691 

 B – Hektárové príspevky, otázky zákonodárne, popis majetku, prevzatie a odovzdanie 

drobného prídelu a nedielov z veľkostatku Hanušovce 

692 

 Prídel lesa  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

 H – Prídel pre Ministerstvo školstva a Ministerstvo národnej obrany  

   

155. L – 1143 Šalgoška  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

poznámka prevzatia, prevzatie, prepustenie zo záboru, oceňovanie veľkostatku, 

693 



 

 

určenie prídelových cien 

 Odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé hnojivá, 

hektárové príspevky, prenájom pozemkov, popis majetku 

694 

 B – Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu a nedielov, predaj pozemkov, normálny 

prídel, registre prídelov, prídelové elaboráty, technický elaborát, všeobecné prídelové 

spisy, zaknihovanie, záverečná kontrola, scudzenie prídelu, úver na prídel, záverečná 

kontrola, scudzenie prídelu, úver na prídel, pozostalostné konanie 

695 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

156. L – 1144 Kelemeš  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, súpis zabraného majetku, výpoveď 

hospodáriacim osobám, poznámka zamýšľaného prevzatia, prepustenie zo záboru, 

hektárové príspevky, oceňovací elaborát 

696 

 Dohoda o preberacej cene 697 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Terjakovce, Kelemeš, Šalgovník  

 Prídelový elaborát /zaknihovanie/, scudzenie prídelu, úver, pozostalostné konanie  

 Prídelové a technické elaboráty, záverečná kontrola, zaknihovanie drobného prídelu, 

nedoplatky prídelovej ceny, exekúcia, scudzenie prídelu, predaj pôdy 

698 

 E – Prídel lesnej pôdy pre pasienkové spoločenstvo  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

157. L – 1145 Koprivnice  

 A – Zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka prevzatia, prepustenie, 

vylúčenie zo záboru, oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene, normálny prídel, 

náhrada nákladov 

699 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia Koprivnice, prídelové elaboráty  

 Všeobecné prídelové spisy, hrubá rozvaha, odpredaj lesa a pozemkov, zaknihovanie 

prídelu, technický elaborát 

700 

 E – Prídel lesnej pôdy pre pasienkové spoločenstvo  

   

158. L – 1146 Alakšince  

 A – Súpis pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka 

prevzatia, prepustenie zo záboru 

 

 Exekučné vysťahovanie, oceňovací a odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, 

predaj pozemkov, darovacia zmluva, otázky zákonodárne 

701 



 

 

 B – Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov a nedielov, registre prídelov 

z katastrálneho územia: Alekšince, Rišňovce, prídelový elaborát, všeobecné prídelové 

spisy, zaknihovanie – záverečná kontrola 

 

 Scudzenie prídelu, úver na prídelovú cenu 702 

 G – Jubilejná akcia, zaopatrenie zamestnancov  

 Jubilejná akcia, penzijná otázka zamestnancov, zoznam zamestnancov 703 

   

159. L – 1147 Biely Kostol  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, odhadné elaboráty, dohoda 

o preberacej cene 

703 

 Oceňovanie a odhadné práce, určenie prídelových cien, hospodárske a katastrálne 

mapy, otázky zákonodárne, popis majetku, hrubá rozvaha 

704 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia Biely Kostol, prídelový elaborát, 

technický elaborát, prídelové spisy, žiadosti o prídel, scudzenie prídelu, úver na 

prídelovú cenu, pozostalostné konanie 

 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly, jubilejná 

akcia 

705 

   

160. L – 1148 Figa  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, poznámka 

záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové 

príspevky, komisia pre zámerné ukončenie prác 

 

   

161. L – 1149 Gerlachovce  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, poznámka záboru a prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, dohoda o prevzatí, prepustenie zo záboru, vylúčenie zo 

záboru, hektárové príspevky, komisia pre zámerné ukončenie prác, odhadný elaborát, 

odhad lesov 

706 

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

 H – Prídel pôdy pre Ministerstvo zemedelstva  

   

162. L – 1150 Veľký Gíreš  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

poznámka prevzatia, prevzatie zo záboru, komisia pre zámerné ukončenie prác, 

odhadné práce, hektárové príspevky, odpredaj pôdy, náhrada nákladov, popis 

707 



 

 

majetku 

   

163. L – 1151 Orešany – Svätý Michal  

 A – Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka prevzatia, 

prepustenie zo záboru, odhadný elaborát veľkostatku 

708 

 Oceňovacie práce, dohoda o preberacej cene, normálny prídel, náhrada prídelov, 

prenájom pôdy, rozhodnutie o náhrade investícií nájomcu veľkostatku Reixstädter 

709 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Orešany, Svätý Michal nad Žitavou, 

Martonfalva, prídelový elaborát, úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu, žiadosť 

o prídel roľníckych nedielov, hrubá rozvaha 

710 

 Všeobecné prídelové spisy – zaknihovanie, zálohy na prídelovú cenu, záverečná 

kontrola, rozpredaj pôdy – kúpno-predajné zmluvy, predaj pôdy 

711 

 C – Žiadosti o prídel zvyškového statku  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

164. L – 1152 Rajčany  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, súpis zabraného majetku, poznámka 

záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, 

rozdelenie veľkostatku – predaj, oceňovacie práce 

712 

 Odhadné elaboráty, dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé hnojivá, 

plná moc, nedoplatky 

713 

 B – Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu,   

 Register prídelov z katastrálneho územia: Rajčany, žiadosti o prídel, predaj pozemkov  

 Prídelový elaborát, scudzenie prídelu, úver, pozostalostné konanie, všeobecné 

prídelové spisy, zaknihovanie, revízia elaborátov, záverečná kontrola 

714 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov, 

penzijná otázka zamestnancov 

 

   

165. L – 1153 Červenica  

 A – Zábor, poznámka záboru, prevzatie, prepustenie zo záboru 715 

 Hektárové príspevky, súpis všetkého pozemkového majetku, súpis zabraného 

majetku, odhadný elaborát, oceňovacie práce, dohoda o preberacej cene, normálny 

prídel, kontrola hospodárenia na veľkostatku,  vymáhanie komisionálnych výloh 

 

 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Červenica 715 

 Splátny na prídelovú cenu, odňatie prídelu, exekúcia, prídelový elaborát, 

pozostalostné konanie, všeobecné prídelové spisy, revízia grafických plánov, splátky 

716 



 

 

na prídelovú cenu, záverečná kontrola, revízia číselného prídelu, odpredaj pôdy, 

predaj pôdy podľa §7 záb. zák. – kúpno-predajné zmluvy 

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu v Hanigovciach  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam 

zamestnancov 

 

   

166. L – 1154 Ráca  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, ukončenie práce, spisy 

o zámernom ukončení prác na veľkostatku, záverečný protokol – popis majetku 

717 

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

   

167. L – 1155 Ondrejovce  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru a prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

 

 Oceňovacie práce, dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, normálny prídel, 

hrubá rozvaha, popis majetku 

718 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Plavé Vozokany  

 Prídelový elaborát, úver na prídelovú cenu, pozostalostné konanie, všeobecné 

prídelové spisy 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

168. L – 1156 Hul  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, oceňovací elaborát, poznámka prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, katastrálne mapy, prepustenie a vylúčenie zo 

záboru, dáta o pozemkovej reforme veľkostatku 

719 

 Dohoda o preberacej cene, normálny prídel, popis majetku, všeobecné preberacie 

spisy – odpredaj pôdy, rôzne, grafické plány veľkostatku 

720 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Dolný Ohaj, Hul, Rendva 721 

 Likvidačné elaboráty, prídelové elaboráty, technické elaboráty  

 Zaknihovanie drobného prídelu, záverečná kontrola, scudzenie prídelu, pozostalostné 

konanie, úver na zaplatenie prídelovej ceny 

722 

   

169. L – 1157 Marhaň  

 A – Súpis všetkého majetkového pozemku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, poznámka prevzatia, prepustenie zo záboru, jednanie 

723 



 

 

o prevzatí, výpovedi a prepustení, hektárové príspevky, oceňovanie, žiadosti o úpravu 

prídelových cien 

 Odhadný elaborát veľkostatku Marhaň, dohoda o preberacej cene, dohoda 

o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, normálny prídel, rôzne spisy, prevzatie 

a odovzdanie drobného prídelu 

724 

 Predaj dreva a pozemkov, sťažnosti 725 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Marhaň, Kalnišť, Harhaj, Krušov, Laščov, 

Štefurov, Valkovce, Maťovce 

 

 Všeobecné prídelové spisy, katastrálne mapy  

 Prídelový elaborát, scudzenie, prídelový a technický elaborát, zaknihovanie prídelu, 

zrušenie prídelu 

726 

 Nedoplatky prídelových cien, exekúcia, odobranie prídelu, technický elaborát, 

zaknihovanie drobného prídelu, nedoplatky a preplatky na prídelovú cenu, daňové 

a poistné záležitosti 

727 

 Žiadosti o odklad platby, scudzenie prídelu, úver na prídelovú cenu, spory o prídel 728 

 C – Spisy o zvyškovom statku, odovzdávacie protokoly, požiarne poistenie  

 Žiadosti o prídel zvyškového statku, režia hospodárenia, hrubá rozvaha, oceňovanie 

a určenie prídelovej ceny zvyškových statkov 

729 

 E – Prídel pôdy pasienkovým a lesným spoločenstvám: Brezov, Valkovce, Marhaň, 

Kručov, Lascov 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam 

zamestnancov 

 

 

   

170. L – 1158 Žitavské Ďarmoty  

 A – Súpis všetkého pozemkového a zabraného majetku, zábor, poznámka záboru, 

výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka prevzatia, prepustenie zo záboru 

730 

 Oceňovanie, odhadný elaborát, parcelácia a prenájom veľkostatku, ukončenie prác na 

veľkostatku, komisia pre zámerné ukončenie prác, popis majetku 

731 

 B – Rozpredaj veľkostatku podľa §7 záb. zák. – kúpno-predajné zmluvy, scudzenie, 

dražba 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijná otázka  

   

171. L – 1160 Nižná Rybnice  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru a prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

732 



 

 

 Oceňovací protokol, hrubá rozvaha, hektárové príspevky, náhrada nákladov, komisia 

pre zámerné ukončenie prác, likvidačný dotazník, popis majetku 

733 

 E – Predaj mlynu, predaj pozemkov  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

172. L – 1161 Vinné  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, otázky zákonodárne, odhadné 

a oceňovacie práce, hektárové príspevky, hrubá rozvaha, náhrada nákladov 

734 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov 734 

   

173. L – 1162 Nižné Kološovo  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, poznámka zamýšľaného prevzatia, 

výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie a vylúčenie zo záboru, oceňovanie – 

určenie prídelových cien, odhadné elaboráty,  

735 

 dohoda o náhrade za umelé hnojivá, dohoda o preberacej cene, hektárové príspevky, 

normálny prídel, hrubá rozvaha, predaj pozemkov 

736 

 B – Registre prídelov, prídelové elaboráty, technický elaborát, hrubá rozvaha, revízia 

grafického plánu, zaknihovanie drobného prídelu, záverečná kontrola, požiarne 

poistenie, úver na cenu, odňatie prídelu 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

174. L – 1163 Dunajská Streda  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, oceňovanie 

veľkostatku 

737 

 B – Drobný prídel formou predaja podľa §7 záb. zák. , hrubá rozvaha, revízia 

grafických plánov, vrátenie zálohy na prídelovú cenu 

739 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

176. L – 1165 Lefantovce  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, prehľad ocenenia prevzatých 

nemovitostí, dohoda o preberacej cene,  

740 

 Dohoda o náhrade za umelé hnojivo, hektárové príspevky, dohoda o konečnom 

vyriešení pozemkovej reformy, náhrada nákladov, popis majetku, dáta pre evidenciu 

741 



 

 

a štatistiku 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Horné a Dolné Lefantovce, Výčapy-

Opatovce, prídelový elaborát, úver na prídelovú cenu, drobný pacht 

 

 Technický elaborát, meračské, prídelové, knihovacie a stavebné spisy. Finančná 

agenda prídelu, záverečná kontrola, žiadosti o prídel pozemkov a lesov, odňatie 

prídelu, ponechanie, odpredaj pôdy – stavebných miest 

742 

 Scudzenie prídelu, úver na prídelovú cenu, exekúcia, pozostalostné konanie, úver na 

prídelovú cenu, nedoplatky 

743 

 Devinkulácia požiarnej poistky v prospech ŠPÚ 744 

 G – Penzijná otázka a zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, odpredaj 

pôdy za účelom zaopatrenia zamestnancov 

 

   

177. L – 1166 Bolarov  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, súpis zabraného majetku, poznámka 

záboru a prevzatia prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, komisia pre zámerné 

ukončenie prác, popis majetku 

745 

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

   

178. L – 1167 Veľký Meder  

 G – Zoznam zamestnancov na veľkostatku  

 Zaopatrenie zamestnancov 746 

   

179. L – 1168 Gejovce  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, šetrenie či veľkostatok 

podlieha záboru, komisia pre zámerné ukončenie prác, hektárové príspevky 

746 

   

180. L – 1169 Brusnica  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, veľkostatku, zábor, poznámka prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, 

dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, náhrada nákladov, oceňovanie 

747 

 B – Prídel pozemkov a lesa  

   

181. L – 1170 Vyšná Písaná   

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku, zábor, poznámka prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, dohoda o konečnom 

748 



 

 

vyriešení pozemkovej reformy, prídel lesa, predaj pozemkov 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

182. L – 1171 Tarna  

 A – Zábor, poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie zo záboru 

 

 Oceňovanie prevzatých nemovitostí, popis majetku, dohoda o konečnom vyriešení 

pozemkovej reformy 

749 

 B – Žiadosti o prídel, revízia číselného prídelu, predaj pozemkov – kúpno-predajné 

zmluvy, prenájom pozemkov, scudzenie prídelu, úver na prídelovú cenu, 

pozostalostné konanie, všeobecné prídelové spisy 

 

 G – Odpredaj pôdy za účelom zaopatrenia zamestnancov  

   

183. L – 1173 Tekovská Fiš  

 A – Zábor, poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie zo záboru, oceňovanie veľkostatku, určenie prídelovej ceny, oceňovací 

elaborát 

750 

 Odhadný elaborát veľkostatku, predaj pozemkov – knihové výťahy, normálny prídel, 

popis majetku 

751 

 B – Register drobných prídelov z katastrálnych území: Veľký Kulház, Pozba, Tekovská 

Fiš, Dolný Oháj, prídelový Elaborát 

 

 

 Prídelový elaborát, technický elaborát, vrátenie dlžobných úpisov, pozostalostné 

konanie, žiadosť o prídel zo zabraného majetku, scudzenie, úver 

752 

 Scudzenie prídelu, úver drobným prídelcom, nedoplatky prídelových cien, 

pozostalostné konanie 

753 

 Prídelový elaborát, všeobecné prídelové spisy, zaknihovanie drobného prídelu, revízia 

prídelových a meračských elaborátov, daňové záležitosti, záverečná kontrola, prídel 

pôdy, hrubá rozvaha, sťažnosti 

754 

 E – Založenie a prídel pre pasienkové spoločenstvo v Beši, melioračné družstvo  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov  

 Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov, zamestnanecké protokoly 755 

   

184. L – 1174 Slovenský Meder  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, prenájom pozemkov, komisia pre 

756 



 

 

zámerné ukončenie prác 

   

185. L – 1175 Mlynský Sek /Malonseg/  

 A – Oceňovanie veľkostatku, určenie prídelových cien, odhadný elaborát veľkostatku, 

dohoda o preberacej cene, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacim 

osobám, prepustenie zo záboru 

757 

 Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu a nedielov, predaj pôdy, popis majetku 758 

 B – Registre drobných prídelov z katastrálnych území: Mlynský Sek, Kostolný Sek, 

Komjatice,  

 

 Prídelový elaborát, scudzenie prídelu, úver na prídelovú cenu, pozostalostné konanie  

 Prídelový elaborát, technický elaborát, všeobecné prídelové spisy, zaknihovanie 

drobných prídelov, nedoplatky prídelových cien, záverečná kontrola, hrubá rozvaha 

veľkostatku, žiadosti o prídel, nedoplatky prídelových cien, exekúcia 

759 

 Scudzenie, úver, pozostalostné konanie 760 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov veľkostatku, zamestnanecké 

protokoly 

 

   

186. L – 1174 Šuranky  

 A – Zábor, poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie zo záboru, odhadný elaborát veľkostatku 

761 

 Dohoda o preberacej cene, náklady na novú úrodu, predaj pôdy, normálny prídel, 

popis majetku 

762 

 B – Registre drobných prídelov, všeobecné prídelové spisy, grafické plány, 

zaknihovanie drobného prídelu, zálohy na prídelovú cenu, záverečná kontrola, 

technický elaborát 

 

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

   

187. L – 1179 Hlohovec  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku 763 

 Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru a prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, exekučné vysťahovanie 

 

 Oceňovanie veľkostatku a zvyškových statkov, určovanie prídelových cien, žiadosti 

o úpravu prídelových cien, určenie náhradových cien, zaknihovanie drobného prídelu, 

predaj 

765 

 Ocenenie dvorov, určenie prídelových cien, predaj kúpeľov Piešťany 766 



 

 

 Odhadný elaborát veľkostatku, fotoalbum k odhadnému elaborátu veľkostatku, 

prepustenie a vylúčenie zo záboru, hektárové príspevky 

767 

 Súpisy parciel určených k prevzatiu a oceneniu, prehľadné tabuľky k prevzatiu 

a oceneniu, náklady na novú úrodu nájomcov, dohoda o preberacej cene, dohoda 

o náhrade za umelé hnojivo, dohoda o vyhovení nárokom nájomcom veľkostatku 

768 

 Dohoda o preberacej cene dvorov Lukáb a Madunice 769 

 Dohoda o náhrade za umelé hnojivo, výplata preberacej ceny, náhrada nákladov, 

spisy o prenájme časti veľkostatku 

 

 Všeobecné preberacie spisy, predaj pozemkov 770 

 Hospodárskej a vojenskej továrni v Hlohovci, predaj pôdy firme „Plodina“, popis 

majetku, záverečný protokol, údaje pre evidenciu a štatistiku, záverečná kontrola, 

štatistický referát 

 

 Rôzne  771 

 B – Registre drobných prídelov z katastrálnych území: Verešvár, Malé Orvište, 

Klačany, Horná Streda, Veľký Sek 

 

 Register drobných prídelov z katastrálnych území: Hlohovec, Bojná, Borovce, 

Pastuchov, Dvorníky, Veľké Orvište, Svätý Peter, Bereksek 

772 

 Registre drobných prídelov z katastrálnych území: Drahovce, Horná Streda, Mestečko, 

Madunice, Piešťany 

773 

 Prídelový elaborát, technický elaborát, čiastky prídelového elaborátu, úver na 

prídelovú cenu, scudzenie prídelu, pozostalostné konanie 

774 

 Prídelové elaboráty 1925-1928 technický elaborát, scudzenie prídelu, úver na 

prídelovú cenu, pozostalostné konanie 

775 

 Prídelové elaboráty 1923, 1925-1926, výmena pôdy, revízia elaborátu, technický 

elaborát 

776 

 Úver na prídelovú cenu 777 

 Úver na prídelovú cenu, scudzenie drobného prídelu, pozostalostné konanie 778 

 Scudzenie drobného prídelu, pozostalostné konanie 779 

 Prídelové elaboráty, scudzenie drobného prídelu, úver na prídelovú cenu, 

pozostalostné konanie, technický elaborát, nedoplatky 

780 

 Prídelové elaboráty, roky 1925, 1926, 1928, technický elaborát, úver na prídelovú 

cenu, scudzenie drobného prídelu, pozostalostné konanie, nedoplatky 

781 

 Prídelový elaborát 1925, 1927, technický elaborát 782 

 úver na prídelovú cenu, scudzenie drobného prídelu, pozostalostné konanie drobných 

prídelov v katastrálnych územiach Pastuchov a Kľačany 

 

 Prídelové elaboráty 1925, 1926, 1928, technický elaborát, scudzenie drobného 783 



 

 

prídelu, pozostalostné konanie drobných prídelov v katastrálnom území Bereksek 

 Úver na prídelové ceny, scudzenie drobných prídelov v katastrálnom území Bereksek 784 

 Prídelové elaboráty 1925-1926, technický elaborát 785 

 úver na prídelové ceny, scudzenie drobných prídelov v katastrálnom území Verešvár, 

prídelový elaborát, technický elaborát, územia Malé Orvište 

 

 Prídelové elaboráty 1923-1925, úver na prídelové ceny, technický elaborát 

katastrálneho územia Dvorníky 

786 

 Scudzenie drobného prídelu, úver na prídelové ceny katastrálneho územia Mestečko 787 

 Prídelová listina z katastrálneho územia Bojničky, zaknihovanie a scudzenie drobných 

prídelov v katastrálnom území Borovce, technický elaborát katastrálneho územia 

Borovce, technické elaboráty z katastrálnych území Piešťany, Svätý Peter, Verešvár. 

Spisy o prídele a scudzení nedielov v katastrálnom území Borovce, Piešťany. 

788 

 Spisy o prídele nedielu v Mestečku. Prídelový elaborát 1925-1926 katastrálneho 

územia Drahovce 

788 

 Úver na prídelovú cenu, scudzenie drobných prídelov, pozostalostné konanie 

drobných prídelov v katastrálnom území Drahovce 

789 

 Drobný prenájom pôdy v katastrálnom území Dvorníky a Piešťany. Zaknihovanie 

drobného prídelu, revízia a doplnenie technických a prídelových elaborátov, určenie 

hraníc a oprava nezrovnalostí katastrálnych území: Verešvár, Madunice, Bojná, 

Dvorníky, Drahovce, Pastuchov, Mestečko, Kľačany, Sv. Peter, Piešťany, Hlohovec 

790 

 Všeobecné prídelové spisy, scudzenie drobného prídelu, odpredaj stavebných miest 

v katastrálnom území Hlohovec a Piešťany. Žiadosti o drobný prídel, sťažnosti, spory, 

revízia číselného prídelu, hrubá rozvaha katastrálneho územia: Hlohovec 

791 

 Predaj dvora Košár v katastrálnom území Nová Lehota. Predaj pôdy v katastrálnom 

území Bojná, predaj pôdy v katastrálnom území Hlohovec, Kľačany, Bojničky, 

Piešťany, Banka, Pastuchov, Madunice, predaj stavebných miest Piešťany, predaj lesa 

v katastrálnom území Dvorníky 

792 

 C – Žiadosti uchádzačov o prídel zvyškových statkov, žiadosti prídelcov zvyškových 

statkov o úpravu prídelovej ceny 

793 

 Spisy o zvyškových statkoch : Kľačany, Udvornok, Piešťany, Hlohovec, Pastuchov, 

Kľačany I. 

794 

 Technický elaborát zvyškového statku I. a Kľačany II. /liehovar/, zvyškový statok 

Kľačany – úver zvyškového statku Udvarnok – Dvorníky. Prídel a prevzatie 

 

 Technický elaborát zvyškového statku Horná Streda 795 

 E – Prídel Všeobecnému prospešnému družstvu v Piešťanoch, Pasienkovému 

spoločenstvu Horné Zelenice a Madunice, Roľníckemu družstvu Kľačany, 

Pasienkovému družstvu Dolné Zelenice, roľníckemu družstvu Krakovany 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov formou jubilejnej akcie, odpredaj za účelom  



 

 

zaopatrenia zamestnancov 

 Penzijná otázka a zaopatrenie zamestnancov, darovacia zmluva v zmysle zaopatrenia 

zamestnancov 

796 

 zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov veľkostatku Hlohovec, Bojhná, 

Drahovce 

 

 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly veľkostatku Hlohovec a 

Kľačany 

797 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov 

veľkostatku Dvor Lukáb 

798 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov 

veľkostatku Madunice a Mestečko 

799 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov 

veľkostatkov Veľké Orvište, Piešťany, Horná Streda 

800 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov 

veľkostatku Dvor Terezov a Udvarnok 

801 

 H – Spisy o zvyškových statkoch Piešťany, pridelených Ministerstvu obrany  

   

188. L – 1180 Zlaté Moravce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor, poznámka 

záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

802 

 Dodatočné prepustenie zo záboru, oceňovacie práce, náhrada nákladov nájomcom, 

odhadné elaboráty veľkostatku Zlaté Moravce 

803 

 Spisy o zrušení zverenstva, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy – 

odpredaj, vyvlastnenie pozemkov pre stavebné účely, predaj pôdy rôznym firmám, 

knihovacie spisy, popis majetku 

804 

 B – Predaj pôdy v katastrálnom území: Hlohovec a Pastuchov, pozostalostné konanie, 

kúpno-predajné zmluvy 

 

 Žiadosti o prídel, hrubá rozvaha z katastrálnych území Olichov, Čaradnica, Čierne 

Kľačany 

805 

 Predaj pôdy, pozostalostné konanie, scudzenie, zadanie meračských prác, prídelové, 

knihovacie, daňové a poistné spisy 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly dvorov 

Chyzerovce a Olichov 

806 

 H – Prídel pôdy pre Ministerstvo zemedelstva na utvorenie žrebčína v Topolčiankach  

   

189. L – 1181 Ujlak /Nitra/  



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru a prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

807 

 Hektárové príspevky, dohoda o ukončenom vyriešení pozemkovej reformy na 

veľkostatku Ujlak, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu a a nedielov oceňovanie 

a odhadné práce, určenie prídelových cien, vymáhanie pokuty za priestupok na 

zabraných veľkostatkoch 

808 

 

 Odhadné elaboráty veľkostatku Ujlak 809 

 Dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé hnojivo, preplatok preberacej 

ceny, normálny prídel, náhrada nákladov, predaj pôdy z voľnej ruky, popis majetku 

 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia Ujlak, všeobecné prídelové spisy, 

žiadosti o prídel, vzdanie sa prídelu, hrubá rozvaha, zaknihovanie drobného prídelu, 

záverečná kontrola 

 

 Prídelový elaborát 1922, 1928 katastrálneho územia Ujlak 811 

 Technický elaborát katastrálneho územia Ujlak, úver na prídelovú cenu, 

pozostalostné konanie, scudzenie prídelu 

812 

 Úver na prídelové ceny katastrálneho územia Ujlak 813 

 Úver na prídelové ceny, scudzenie prídelu, pozostalostné konanie 814 

 Scudzenie prídelu, pozostalostné konanie exekúcia 815 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zoznam zamestnancov, 

zamestnanecké protokoly 

816 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov 817 

   

190. L – 1182 Abrahám  

 A – Zábor, poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, oceňovacie práce, odhadný elaborát 

veľkostatku Abrahám, dohoda o preberacej cene, náhrada nákladov, predaj 

pozemkov 

818 

 B – Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov a roľníckych nedielov, normálny prídel, 

registre prídelov, kúpno-predajné zmluvy, predaj pôdy, technický elaborát, 

zaknihovanie, zálohy na prídelovú cenu, záverečná kontrola, žiadosť o prídel 

818 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

191. L – 1183 Galanta  

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia Galanta, Kajal 819 

   

192. L -1184 Čeklís - Senec  



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie a vylúčenie zo záboru, ponechanie 

820 

 Výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, poznámka prevzatia, 

hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatku, určenie prídelových cien 

a náhradových cien, žiadosti o úpravu prídelovej ceny 

821 

 Odhadný elaborát veľkostatku Senec 822 

 Odhadný elaborát veľkostatku Čeklýs, oceňovacie konanie, dohoda o náhrade za 

umelé hnojivo 

823 

 Dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé hnojivá, doklady 

o vykonaných investíciách na veľkostatku Čeklýs 

824 

 Dáta pre evidenciu a štatistiku, preberacie spisy, klasifikácia pozemkov, dohoda 

o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, prevzatie a odovzdanie drobných 

prídelov a nedielov, normálny prídelový predaj, pozostalostné konanie po M. 

Esterházyovi, predaj dvora Kerenypusta, zrušenie zverenstva, predaj fideikomisie, 

náhradové pohľadávky, predaj forme „Silk“ 

825 

 Všeobecné spisy, rôzne 826 

 B – Registre drobných prídelov z katastrálneho územia: Senec, Čeklýs  

 Registre drobných prídelov z katastrálneho územia Senec, Čeklýs. Zaknihovanie 

drobného prídelu 

827 

 Žiadosti o drobný prídel – výkazy, prenájom pôdy, prídelové a prenájomné konanie, 

odovzdanie zvyškových statkov 

828 

 Prídelové elaboráty 1923, 1927, úver na prídelovú cenu 829 

 Úvery na prídelovú cenu, scudzenie a zaknihovanie prídelu, pozostalostné konanie 830 

 Scudzenie prídelu, pozostalostné konanie, exekúcia, predaj pozemkov a stavebných 

miest 

831 

 Zaknihovanie pôdy pre Čsl. červený kríž, predaj lesa – kúpno-predajné zmluvy, rôzne 832 

 C – Spisy o zvyškovom statku Senec, zaťaženie zbytkového statku M- Hatala  

 D – Úver kolonistom, plány a skice stavieb kolonistov 833 

 Úvery prídelcom kolonizačných roľníckych nedielov 834 

 Všeobecné prídelové spisy, žiadosti o prídel roľníckych nedielov a zvyškových statkov, 

scudzenie prídelu, pozostalostné konanie, referáty o odpisoch na stavebných prácach 

kolonistov 

835 

 Technické elaboráty kolónie Senec, výkazy ocenenia prác vykonaných prídelcami 

v kolonizačných roľníckych nedielov 

836 

 Žiadosti o prídel, úver, scudzenie kolonizačného roľníckeho nedielu, rôzne, stavebné 

úvery kolonistov, daňové a poistné záležitosti, vyúčtovanie stavebných prác, stavebné 

denníky 

837 



 

 

 Vyúčtovanie stavebných prác a nákladov, stavebné rozpočty a plány 838 

 Stavebné úvery, požiarne poistenie, predaj pôdy – kolónia Nový Svet, scudzenie 

prídelu, výkazy ocenenia prác vykonaných prídelcami kolonizačných roľníckych 

nedielov 

839 

 E – Roľnícke skladíštné družstvo v Senci, zaknihovanie prídelu spolku „Rodina“ , 

svojpomocné družstvo kolonistov 

840 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov a zamestnanecké 

protokoly 

 

 Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam 

zamestnancov jubilejná akcia 

841 

   

193. L – 1185 Takšoň - Hody  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, údaje pre evidenciu a štatistiku, popis 

majetku, plná moc, grafické plány veľkostatku 

842 

 B – Registre drobných prídelov z katastrálneho územia: Takšoň, prídelový a meračský 

elaborát 

843 

 D – Kolónia Štefánikovo, prídelové elaboráty, zaknihovanie prídelov kolonistov, 

výkazy prídelov, revízia technického a prídelového elaborátu, plány a akcie kolónie 

843 

 Kolónia Štefánikovo – stavebné plány, úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu, 

pozostalostné konanie 

844 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 845 

   

194. L – 1187 Drahovo  

 A – Súpis všetkého pozemkového zabraného majetku, hektárové príspevky, 

nesplnenie súpisovej povinnosti, poznámka prevzatia – výpoveď, likvidačné 

dotazníky, náhrada nákladov, popis majetku 

845 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

195. L – 1188 Bardejovská Nová Ves  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovanie veľkostatku 

846 

 Odhadný elaborát, výkazy ocenenia, dohoda o preberacej cene, hektárové príspevky, 

knihové príspevky, knihové výťahy, normálny prídel, náhrada nákladov, dohoda 

o preberacej cene, dáta pre evidenciu a štatistiku, popis majetku 

847 

 B – Register drobných prídelov z katastrálneho územia: Bardejovská Nová Ves, 

Komárovce. Prídelový elaborát, technický elaborát, všeobecné prídelové spisy, 

848 



 

 

žiadosti prídelcov o odklad platby, predaj pôdy – kúpno-predajné zmluvy 

 Predaj pôdy – kúpno-predajné zmluvy v katastrálnom území Varadka, Čarho, Smilno 849 

 Predaj pozemkov v katastrálnom území Beloveža, Komárovce, Andrejová, 

Bardejovská Nová Ves, Čarno, Varadka 

850 

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijná otázka, zamestnanecké protokoly  

   

196. L – 1190 Žipovce  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor, poznámka 

prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie zo záboru, oceňovanie, komisia 

pre zámerné ukončenie prác, likvidačný dotazník, otázky zákonodárne, náhrada 

nákladov, popis majetku 

851 

 B – Všeobecné prídelové spisy  

 E – Predaj pozemkov  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

197. L – 1191 Tomášovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor, poznámka 

záboru a prevzatia, prepustenie zo záboru, oceňovanie veľkostatku, odhadný 

elaborát, dohoda o preberacej cene 

852 

 Normálny prídel, náhrada nákladov, údaje pre evidenciu a štatistiku, popis majetku, 

prevzatie a odovzdanie drobného prídelu 

853 

 B – Register drobných prídelov z katastrálneho územia Ožďany. Prídelový elaborát, 

technický elaborát, všeobecné prídelové spisy, úver na prídelovú cenu, scudzenie 

 

 C – Spisy o zvyškovom statku  

 E – Pasienkové spoločenstvo Čerenčany  

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijná otázka zamestnancov veľkostatku  

   

198. L 1192 Hucín  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor, poznámka 

záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, oceňovanie prenájom, 

darovacie zmluvy, komisia pre zámerné ukončenie prác – likvidačné dotazníky 

854 

   

199. L – 1193 Hnušťa  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka záboru a prevzatia, 

prepustenie zo záboru, oceňovanie, určenie prídelových cien, odhadný elaborát 

855 



 

 

 Dohoda o preberacej cene, normálny prídel, predaj dreva a pozemkov 856 

 B – Register drobných prídelov z katastrálneho územia Hnúšťa. Prídelové elaboráty 

1924-1925, technický elaborát, všeobecné prídelové spisy, hrubá rozvaha 

 

 E – Pasienkové spoločenstvo v Hačave a Hnúšti  

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

   

200. L – 1194 Zlatná na Ostrove /Csaloközaranyos/  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, komisia pre zámerné ukončenie prác, 

likvidačný dotazník, predaj pôdy 

857 

 B – Žiadosť o drobný prídel  

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijná otázka zamestnancov  

   

201. L – 1195 Veľké Janikovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

858 

 Oceňovanie veľkostatku, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, normálny 

prídel, náhrada nákladov, popis majetku 

859 

 B – register drobných prídelov z katastrálneho územia VEľKé Janikovce, Veľký Lapáš, 

prídelový elaborát, úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu, pozostalostné konanie, 

technický elaborát, úver na prídelovú cenu 

 

 Všeobecné prídelové spisy, predaj pozemkov, pozostalostné konanie, sťažnosti 860 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

202. L – 1196 Veľké Kesy  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpove%d 

hospodáriacim osobám, vylúčenie zo záboru, prepustenie, darovacia zmluva Livii 

Molcomesovej, pozostalosť po G. Fejerváryovi 

861 

 Spisy o úzkokoľajnej vicinálke, rôzne, oceňovacie konanie, určenie a úprava 

prídelových cien, odhadný elaborát veľkostatku 

862 

 Dohoda o preberacej cene, prevzatie a odovzdanie roľníckych nedielov, údaje pre 

evidenciu a štatistiku, normálny prídel 

863 

 B – Register drobných prídelov z katastrálneho územia Ekel, Zemianska Oča, Veľké 

Kosy 

 

 D – Zaknihovanie roľníckych nedielov, technické elaboráty, kolónia Okánikovo – 

odňatie prídelu, stavebné účely, kolaudácia stavieb kolonistov, kolónia Štúrovo – úver 

864 



 

 

na prídelovú cenu. Scudzenie prídelu, pozostalostné konanie, zaknihovanie 

 Kolónia Okánikovo – úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu, pozostalostné 

konanie 

865 

 Kolónia Okánikovo – prenájom pozemkov, všeobecné prídelové spisy, opravy 

zoznamu kolonistov, žiadosti o pridelenie nedielov, scudzenie, úver, hrubá rozvaha, 

referáty o podpisoch nadstavby, výkazy hospodárskych pomerov kolonistov 

866 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

203. L – 1197 Lontov  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovanie, určenie minimálnej 

prídelovej ceny, odhadný elaborát 

867 

 Dohoda o preberacej cene a rozhodnutie o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, 

údaje pre evidenciu a štatistiku, popis majetku 

868 

 B – Registre drobných prídelov katastrálneho územia Lontov, drobný pacht, 

všeobecné prídelové spisy, prenájom pôdy, nedoplatky a úver na prídelovú cenu 

869 

 D – Kolónia Agota – výkazy hospodárskych pomerov kolonistov  

 G – Zaopatrenie bývalých zamestnancov veľkostatku a penzijná otázka  

   

204. L – 1198 Ďurkovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie zo záboru, oceňovanie, komisia pre zámerné ukončenie prác, likvidačná 

dotazník, otázky zákonodárne týkajúce sa veľkostatkov, popis majetku 

870 

 B – Žiadosti občanov z Kamenných Kosých a prídel pozemkov  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

205. L – 1200 Horné Chlebany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku  

 Oceňovanie veľkostatku, tabuľky ocenenia a odhadných prác veľkostatku Horné 

Chlebany, normálny prídel, popis majetku, hrubá rozvaha 

871 

 B – Register drobných prídelov z katastrálneho územia Horné Chlebany. Prídelový 

elaborát, technický elaborát, všeobecné prídelové spisy, úver na prídelovú cenu, 

scudzenie prídelu, pozostalostné konanie 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   



 

 

206. L – 1201 Hájniky  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, oceňovacie konanie, odhadný elaborát, dohoda o preberacej 

cene, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu 

 

 Hrubá rozvaha, predaj pozemkov, normálny prídel, údaje pre evidenciu a štatistiku 873 

 B – Register drobných prídelov  

 D – Kolónia Nové Selo – stavebné úvery, žiadosti o prídel  

 Kolónia Nové Selo – prídelový elaborát, zaknihovanie drobného prídelu, všeobecné 

prídelové spisy, referáty o odpisoch na prídelovú cenu 

874 

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

   

208. L – 1203 Strabské  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovacie konanie, 874 

 Odhadný elaborát, otázky zákonodárne, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej 

reformy, údaje pre evidenciu a štatistiku, šetrenie hospodárenia nájomcu, hrubá 

rozvaha 

875 

 B – Register drobných prídelov z katastrálnych území Čierne a Hermanovce. Prídelový 

elaborát, scudzenie prídelu, prídelové, meračské a knihovacie spisy, daňové 

záležitosti 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijná otázka zamestnancov  

   

209. L – 1204 Buzita  

 A – Poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo 

záboru, prevzatie a odovzdanie drobných prídelov a kolonizačných nedielov, 

oceňovací protokol, generálna dohoda, predaj pozemkov, komisia pre zámerné 

ukončenie prác 

 

 C – Spisy o zvyškovom statku Buzita  

 D – Meračské elaboráty zbytkových statkov a kolonizačných nedielov na kolónii Buzita 

- zaknihovanie 

876 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

210. L – 1207 Podrečany  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, všeobecné prídelové 

spisy, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, 

oceňovanie – určenie prídelových cien, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene 

a náhrada za umelé hnojivo 

877 



 

 

 Dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, spisy o zrušení liehovaru 

v Podrečanoch, normálny prídel, predaj pozemkov, údaje pre evidenciu a štatistiku, 

záverečná kontrola, rôzne 

878 

 B – Spisy o prevzatí a odovzdaní drobných prídelov a roľníckych nedielov, registre 

drobných prídelov, všeobecné prídelové spisy, prídelový elaborát, technický elaborát 

879 

 D – Predbežné kolonizačné šetrenie  

 E – Pasienkové spoločenstvo Podrečany  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

211. L – 1208 Slanec /Salanec/ - Svinica  

 A – Oceňovací a odhadný elaborát zabraného veľkostatku 880 

 Odhadný elaborát veľkostatku Svinica, odhadné elaboráty dvorov Trstené, 

Čakanovce, Svinica, Nižná Kamenica. Dohoda o preberacej cene veľkostatku Slanec, 

dohoda o náhrade za umelé hnojivá 

881 

 Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, výkazy prídelov, predaj pôdy Ministerstvu 

verejných prác, výpoveď hospodáriacim osobám 

882 

 Prepustenie zo záboru, oceňovanie veľkostatku Slanec, určenie prídelových cien, 

žiadosti o ich úpravu, oceňovanie veľkostatku Svinica, určenie prídelových cien 

883 

 Súpis všetkého pozemkového majetku, normálny prídel, náhrada nákladov 884 

 Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru a prevzatia 885 

 Dohoda o preberacej cene veľkostatku Svinica 886 

 dohoda o náhrade za umelé hnojivá, hektárové príspevky, dohoda o konečnom 

vyriešení pozemkovej reformy, otázky zákonodárne, daňové záležitosti, otázka 

ochrany prírodných krás 

886 

 Spisy o dlhodobom prenájme pôdy, údaje pre evidenciu a štatistiku 887 

 B – Registre drobných prídelov z katastrálnych území Slanec, Svinica, Nové Mesto, 

Trstené, Nižná Kamenica, Klečenov 

 

 Registre drobných prídelov z katastrálnych území Bidovce, Ďurkov, Rákoš, Ruskov, 

Slančík, Nový Salaš, Silváš, Prídelový elaborát, úver na prídelovú cenu, scudzenie 

drobného prídelu, pozostalostné konanie, prídel pôdy pre Štátnu ľudovú školu 

Slovenskou Ligou, technický elaborát – výkazy plôch 

888 

 Prídelové elaboráty 1926, 1929 – úver na prídelovú cenu, technický elaborát 

výmennej akcie – pôdy od čsl. štátu, technický a prídelový elaborát, scudzenie 

drobného prídelu, úver 

889 

 Prídelový elaborát, úver na prídelovú cenu, scudzenie 890 

 Techznický elaborát, prídelový elaborát, žiadosti o predĺženie stavebnej lehoty, úver 891 



 

 

na prídelovú cenu, scudzenie prídelu 

 Prídelový elaborát – úver na prídelovú cenu, prídelový elaborát, scudzenie prídelu, 

technický elaborát 

892 

 Prídelový elaborát, scudzenie prídelu, úver na prídelovú cenu, prevod prídelu 893 

 Záverečná kontrola, technické elaboráty, prídelový elaborát, súhlas nadobúdateľov, 

prídelové listiny, prídel nedielu Jozefpusta, úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu, 

pozostalostné konanie 

894 

 Nedoplatky prídelových cien, žiadosti o odklad platby, exekučná dražba, všeobecné 

prídelové spisy, zaknihovacia akcia, hrubá rozvaha, revízia elaborátov, žiadosti 

o prídel - sťažnosti 

895 

 Meračský elaborát, scudzenie prídelu, sťažnosti, predaj pôdy 896 

 Žiadosti o prídel pôdy 897 

 Úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu, vzdanie sa prídelu, pozostalostné konanie 898 

 E – Pasienkové spoločenstvo Slanec, Svinica  899 

 Predaj pôdy pasienkovému spoločenstvu Ruskov, pasienkové spoločenstvo Trstené, 

Rákoš, predaj pôdy pasienkovému spoločenstvu v Slanskej Hute, pasienkové 

spoločenstvá v Čižaticiach, Čakanovciach a Bačkoviku, Kalši, Nižnej Kamenici 

a Slančíku 

 

 G – Penzijná otázka a zaopatrenie zamestnancov, zaopatrenie formou predaja 

pozemkov, zamestnanecké protokoly 

 

 

 Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly, zoznam zamestnancov 900 

 H – Dodatočné prevzatie nemovitostí v poštátňovacej akcii, prevzatie lesov pre 

Ministerstvo zemedelstva 

 

 Poštátňovacia akcia v katastrálnom území Kerestúr – technický elaborát 901-

904 

   

212. L – 1209 Eseň  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, zábor, poznámka prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovanie veľkostatku 

Eseň, dohoda o preberacej cene, normálny prídel, otázky zákonodárne, popis majetku 

905 

 B – Register prídelov Zsurk, Gerčel  

 Predaj pozemkov, všeobecné prídelové spisy o zvyškovom statku Zsurk. 906 

 Predaj pozemkov, všeobecné prídelové spisy 906a 

 C – Spisy o zvyškovom statku Zsurk  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly  



 

 

   

213. L – 1210 Halíč  

 A -* Súpis zabraného pozemkového majetku  

 Poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, jednanie o prepustení zo 

záboru podľa § 11 záb. zák. 

907 

 Prepustenie a vylúčenie zo záboru , knihové výťahy, hektárové príspevky, záležitosti 

vnútornej správy na veľkostatku Holíč, oceňovanie, určenie prídelových cien, žiadosti 

o ich úpravu 

908 

 Odhadné elaboráty veľkostatku Halíč, dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade 

za umelé hnojivo, všeobecné prídelové spisy 

909 

 Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, normálny prídel, dáta pre evidenciu a 

štatistiku 

910 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Stará halič, Halič, Rižiná, Lupoč, Praga, 

Tuhár, prídelové elaboráty 

 

 Prídelový elaborát, technický elaborát, meračské, prídelové a knihovacie spisy, spisy 

i o prídele roľníckeho nedielu, úver na prídelovú cenu 

911 

 Predaj pozemkov z katastrálneho územia: Podrečany, Gemer, Vieska, Ružiná, Tuhár, 

Stará Halič, Polichno, Mašková, Lehôtka 

912 

 Všeobecné prídelové spisy, žiadosti o prídel, hrubá rozvaha, žiadosti o úpravu 

prídelovej ceny, úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu, exekúcia, predaj pôdy 

obci Mašková 

913 

 D – Spisy o kolónii Halič  

 E – Pasienkové spoločenstvá a družstvá  

 G – Odpredaj pôdy a zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly 914 

   

214. L – 1211 Gýmeš  

 A – Zábor, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo 

záboru, oceňovacie konanie, stanovenie prídelových cien, 

 

 Hektárové príspevky, súpis zabraného pozemkového majetku 915 

 Oceňovanie veľkostatku Gýmeš, dohoda o preberacej cene, dohoda o konečnom 

vyriešení pozemkovej reformy, náhrada nákladov, zrušenie zverenstva, všeobecné 

prídelové spisy 

916 

 B – Prídelový register, všeobecné prídelové spisy, žiadosti o prídel, hrubá rozvaha  

 Žiadosti prídelcov o úver, žiadosti prídelcov o vrátenie zálohy na prídelovú cenu, 

prídel lesa v katastrálnom území Velčice 

917 

 Predaj pozemkov v katastrálnom území Gýmeš, pozostalostné konanie, náhrada 918 



 

 

nákladov, predaj pozemkov v katastrálnom území: Velčice, Koleňany, Gýmeš 

 Kúpno-predajné zmluvy v katastrálnom území: Dýmeš, Kostolany, Koleňany 919 

 C – Predaj zvyškového statku Koleňany  

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijná otázka, zamestnanecké protokoly a zoznam 

zamestnancov 

920 

   

215. L – 1212 Horné Slažany  

 A – Súpis zabraného majetku veľkostatku, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru,, podľa § 11 záb. zák., oceňovanie, 

odhadné elaboráty, dohoda o preberacej cene, knihované výťahy, katastrálne mapy 

a archy, normálny prídel 

921 

 B – register drobných prídelov katastrálneho územia Horné Slažany, všeobecné 

prídelové spisy, prídelový elaborát, scudzenie prídelu, technický elaborát 

 

   

216.  L - 1213 Veliká  

 A – Zábor, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo 

záboru podľa § 11 záb. zák., plány parciel prepustených spod záboru, oceňovacie 

konanie, určenie prídelových cien, žiadosti o úpravu cien 

922 

 Odhadné a oceňovacie elaboráty veľkostatku Veliká,  923 

 Dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé hnojivo, dohoda o konečnom 

vyriešení pozemkovej reformy, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu normálny 

prídel – náhrada nákladov, žiadosť Forgach a spol. o rozpredaj veľkostatku, predaj 

pôdy ústavnej správe Slovenskej ligy v Bratislave, predaj pozemkov Herzogovi a spol., 

rôzne 

924 

 B – Register prídelov: Veliká, Halič, Trenč  

 Žiadosti o prídel, hrubá rozvaha, prídelový elaborát, scudzenie prídelu, úver na 

prídelovú cenu, prídel lesnej pôdy v katastrálnom území Jelšovec 

925 

 Interpelácie poslancov o tejto otázke, zaknihovanie drobného prídelu, úvery  

 Predaj pôdy Lehotka a Mašková, predaj pôdy v katastrálnom území: Veliká, Mašková, 

Jelšovce, 

926 

 C – Spisy o zvyškových statkoch: Veliká, Šaripusta, Malé a Veľké Ďalovce  

 D – Zvyškový statok  

 D – Všeobecné spisy kolónie Trenč, prídelový elaborát kolónie Trenčov, úver 

kolonistom na prídel. Prídelový elaborát 

927 

 Úver na prídelovú cenu, požiarne poistenie v kolónii Halič 928 

 E – Pasienkové spoločenstvo Solisko, predaj pozemkov Lesnému družstvu v Jelšovici, 929 



 

 

ustanovenie obvodového poradného zboru 

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijné otázky zamestnancov  

   

217. L – 1214 Krušovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pozemkov, poznámka prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám 

930 

 Ocnovanie veľkostatku, návrh prídelových cien – žiadosti o ich úpravu, odhadný 

elaborát veľkostatku, dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé hnojivo 

931 

 Darovacia zmluva, normálny prídel, prenájom časti veľkostatku Oponicko-kovarcj 

úč.spol., združstevnenie liehovaru spoločnosťou Ager na krušovskom veľkostatku, 

záverečná kontrola, údaje pre evidenciu a štatistiku, režijné náklady 

932 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Krušovce, Horovce  

 Prídelový elaborát, scudzenie prídelu, úver na prídelovú cenu, pozostalostné konanie, 

technický elaborát, prídelový elaborát 

933 

 Úver na prídelovú cenu, pozostalostné konanie, scudzenie prídelu, prenájom pôdy, 

hrubá rozvaha z katastrálneho územia Veľký Kýr, návrh na utvorenie zvyškového 

statku, dodatočný prídel 

934 

 Sťažnosti na rozhodnutie OÚ-ŠPÚ v Trenčíne v súvislosti s prenájmom pôdy 

v katastrálnom území Krušovce 

935 

 Predaj pozemkov v katastrálnom území Krušovce a Veľké Bodzany, predaj časti 

veľkostatku Krušovce v katastrálnom území Veľký Kýr J. Löwymu, predaj pozemkovv 

katastrálnom území Veľký Kýr, kúpno-predajné zmluvy 

936 

 C – Spisy o zvyškovom statku Hrad  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov 937 

 Zamestnanecké protokoly  

   

218. L – 1215 Hronská Breznica  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, likvidačný dotazník komisie pre zámerné 

ukončenie prác, predaj veľkostatku, údaje pre evidenciu a štatistiku, hektárové 

príspevky 

938 

 E – Pasienkové spoločenstvo Hronská Breznica  

 G – Penzijné otázky zamestnancov  

   

219. L – 1216 Veľká Maňa  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku  



 

 

 Zábor, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

podľa § 11 záb. zák., exekučné vysťahovanie na základe výpovede hospodáriacim 

osobám, hektárové príspevky 

939 

 Oceňovacie konanie, návrh prídelových cien, odhadné elaboráty Veľká Maňa, dohoda 

o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé hnojivo 

940 

 Prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, normálny prídel, plány a knihové výťahy, 

žiadosť majiteľa veľkostatku o pôžičku na hospodársky inventár, dohoda o konečnom 

vyriešení pozemkovej reformy, údaje pre evidenciu a štatistiku 

941 

 Prídelový elaborát, technický elaborát 942 

 Predaj pozemkov, pozostalostné konanie, všeobecné prídelové spisy, žiadosti 

o prídel, sťažnosti, hrubá rozvaha, roľnícke vyrovnanie, úver na prídelovú cenu, 

scudzenie prídelu, pozostalostné konanie, exekúcia, požiarna poistka, rôzne 

943 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly 944 

   

220. L – 1217 Jánok  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor a poznámka zamýšľaného 

prevzatia, hektárové príspevky, likvidačný dotazník, komisia pre zámerné ukončenie 

prác, predaj pôdy 

944 

 G – Penzijná otázka zamestnancov  

   

221. L – 1218 Veľké Šárovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru a prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovanie nemovitostí 

945 

 Náhrada nákladov, hektárové príspevky, knihové výťahy, predaj a výmena pôdy s. Dr. 

J. Holúbkom, údaje pre evidenciu a štatistiku, likvidačný dotazník, komisie pre 

zámerné ukončenie prác 

946 

 B – Všeobecné preberacie spisy, všeobecné prídelové spisy, žiadosti o odklad platby, 

hrubá rozvaha, predaj pôdy, kúpno-predajné zmluvy 

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijná otázka, zamestnanecké protokoly  

   

222. L – 1219 Veľké Šárovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, podľa § 11 záb. zák., oceňovacie 

konanie, likvidačný dotazník, komisie pre zámerné ukončenie prác 

947 

 B – Všeobecné prídelové spisy, skrátený prídel, hrubá rozvaha  

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov, zamestnanecké protokoly  



 

 

„Jubilejná akcia“ 

   

223. L – 1220 Súdov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., likvidačný 

dotazník, komisie pre zámerné ukončenie prác, hektárové príspevky, oceňovacie 

konanie, hrubá rozvaha, zoznam spisov odovzdaných maďarskému konzulátu, údaje 

pre evidenciu a štatistiku 

948 

 B – Register skráteného prídelu  

 G – Penzijné otázky zamestnancov  

   

224. L – 1222 Necpaly  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., oceňovanie 

nemovitostí, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene 

949 

 Normálny prídel, náhrada nákladov, prevzatie nehnuteľného majetku, jednanie 

o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, prevzatie a odovzdanie drobného 

prídelu, predaj pozemkov H. Revayovej 

950 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia Necpaly,. Všeobecné prídelové spisy, 

žiadosti o prídel, hrubá rozvaha, prídelový elaborát, technický elaborát, zaknihovanie 

drobného prídelu, záverečná kontrola, meračské spisy 

950 

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov  

   

225. L – 1223 Kameňany - Piechov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., hektárové 

príspevky, oceňovacie konanie, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, 

hrubá rozvaha 

951 

 B – Predaj pozemkov  

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov  

   

226. L – 1224 Koplotovce  

 A - Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia záboru, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, 

oceňovacie konanie, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, všeobecné preberacie 

spisy 

952 



 

 

 B – Predaj pozemkov, vrátenie záloh na prídelovú cenu, mapky k voľnému predaju  

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

229. L – 1225 Dercen  

 A – Plná moc  

   

228. L – 1226 Kerestúr  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, likvidačný 

dotazník, (komisie pre zámerné ukončenie prác), náhrada nákladov, všeobecné 

preberacie spisy, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy 

953 

 B – Prídel lesnej pôdy  

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov  

   

229. L – 1227 Zlatno  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, plná moc, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, 

likvidačný dotazník, komisie pre zámerné ukončenie prác, všeobecné preberacie 

spisy, otázky zákonodárne 

954 

 G – Penzijné otázky zamestnancov  

   

230. L – 1228 Hedzepusta  

 C – Zvyškový statok Tukoš  

   

231. L – 1229 Veľké Ripňany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovanie, oceňovacie elaboráty, 

dohoda o preberacej cene 

955 

 Normálny prídel, náhrada nákladov, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej 

reformy 

956 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Veľké Ripňany, žiadosť o prídel, 

zaknihovanie drobného prídelu, záverečná kontrola, prídelové elaboráty – úver na 

prídelovú cenu, scudzenie, pozostalostné konanie, technický elaborát 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov 956 

   



 

 

232. L – 1230 Zetéň  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, oceňovacie 

konanie, určenie minimálnych prídelových cien, odhadný elaborát 

957 

 Rozhodnutie o preberacej cene, normálny prídel, náhrada nákladov, predaj dvora 

Zetéň, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy 

958 

 B – registre prídelov v katastrálnom území Zetéň, prídelový elaborát, scudzenie 

prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, sťažnosti na prídelové konanie predaj pôdy 

 

 C – Pasienkové spoločenstvo Zetéň  

   

233. L – 1231 Béš  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, oceňovanie, 

likvidačný dotazník, komisia pre zámerné ukončenie prác, náhrada nákladov, dohoda 

o konečnom vyriešení pozemkovej reformy 

959 

 B – Prídel lesnej pôdy, hrubá rozvaha, predaj pozemkov  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

234. L – 1233 Veľký Lúč  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, likvidačný 

dotazník, komisie pre zámerné ukončenie prác, prevzatie sa odovzdanie drobného 

prídelu, popis majetku 

960 

 B – Žiadosti o prídel, predaj pôdy  

 G – Zaopatrenie zamestnancov a penzijná otázka  

   

235. L – 1234 Merašice  

 A – Zábor, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo 

záboru, oceňovacie konanie, oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene, 

normálny prídel 

961 

 B – register prídelov z katastrálneho územia Merašice, návrh číselného prídelu, 

zaknihovanie drobného prídelu, hrubá rozvaha, prídelový elaborát, technický elaborát 

961 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov,  zamestnanecké protokoly 962 

   

236. L – 1235 Ostrožnica  



 

 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, predaj veľkostatku, hektárové 

príspevky, dohoda o preberacej cene, otázky zákonodárne, náhrada nákladov 

 

 G – Penzijná otázka zamestnancov   

   

237. L – 1238 Okruhlé  

 A – Zábor, poznámka prevzatia, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, 

oceňovanie - určenie prídelových cien, odhadný elaborát, rozhodnutie o preberacej 

cene, dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade za umelé hnojivo, normálny 

prídel, náhrada nákladov, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu 

963 

 Dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, majetko-právne záležitosti, 

údaje pre evidenciu a štatistiku 

964 

 B – Registre drobných prídelov z katastrálneho územia: Okrúhle, Benedikovce, 

Radoma, Šapinec, Štiavnik, prídelový elaborát, scudzenie prídelu, meračský elaborát 

 

 Prídelový elaborát, scudzenie prídelu, pozostalostné konanie, meračský elaborát, 

všeobecné prídelové spisy, hrubá rozvaha, žiadosti o prídel, prídelové, meračské 

a finančné spisy, predaj pôdy, zaknihovanie 

965 

 E – Roľnícke spoločenstvá Radoma, Prídel pôdy v katastrálnom území Štiavnik na 

pasienkové spoločenstvá v Ukruhlom 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

238. L 1239 Čonkapapi  

 B - Čiastka technického elaborátu 966 

   

239. L – 1240 Pavlovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, oceňovacie 

konanie, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, náhrada nákladov, 

režijné náklady, popis majetku 

966 

 B – Predaj pôdy  

 G – Penzijná otázka a zaopatrenie zamestnancov  

   

240. L – 1241 Hrušov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, prepustenie 

zo záboru, likvidačný dotazník komisie pre zámerné ukončenie prác, likvidačné spisy, 

majetko-právne záležitosti, odhadné práce, záverečný protokol 

967 

 



 

 

 B – Predaj pôdy  

 G – Zaopatrenie zamestnancov   

   

241. L – 1242 Piliš  

 A -  Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, likvidačný dotazník (komisie pre 

zámerné ukončenie prác), oceňovacie konanie, majetko-právne záležitosti, prevzatie 

a odovzdanie drobného prídelu 

968 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

242. L – 1243 Šingliar  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovacie konanie, oceňovací 

elaborát, dohoda o preberacej cene, údaje pre evidenciu a štatistiku, normálny prídel 

969 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia Rolova Huta, žiadosti o prídel, hrubá 

rozvaha, prídelový elaborát, technický elaborát, zaknihovanie prídelu 

 

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu Rolova Huta  

 G – Penzijná otázka zamestnancov veľkostatku  

   

243. L – 1244 Prešov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, dodatočné prepustenie pôdy zo 

záboru, hektárové príspevky 

970 

 Oceňovacie konanie, určenie prídelových cien, žiadosti o úpravu prídelových cien, 

odhadný elaborát základiny Prešov 

971 

 Dohoda o preberacej cene, rozhodnutie o nárokoch nájomcov, kúpa pozemkov 

v katastrálnom území Pitrovce od J. Gedeona pre rodinnú základinu, dohoda 

o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, predaj práva ťažby dreva v katastrálnom 

území: Tulčík, Vagaš, Nemcovce a Kapušany. Normálny prídel parciel, prevzatie 

a odovzdanie drobného prídelu, popis majetku, údaje pre evidenciu a štatistiku 

972 

 B – registre prídelov z katastrálneho územia: Tulčík, Fulánka, Chmiňavská Nová Ves, 

Nemcovce, Vagaš, Sviňa – Scudzenie prídelu, úver, prídelový elaborát, pozostalostné 

konanie 

973 

 Prídelový elaborát, úver na prídelovú cenu, scudzenie, pozostalostné konanie, 

žiadosti o vrátenie zálohy na prídelovú cenu 

974 

 Technický elaborát, prídel lesnej pôdy, zaknihovanie drobného prídelu, roľnícke 

vyrovnanie, exekučné záležitosti, splátky na prídelovú cenu, požiarne poistenie 

975 



 

 

drobných prídelcov v katastrálnom území: Tulčík a Nemcovce 

 Nedoplatky na prídelovú cenu, všeobecné spisy drobného prídelu, predaj pôdy – 

kúpno-predajné zmluvy, predaj lesa obci Fuľanka a Tulčík, predaj pôdy 

976 

 Predaj pozemkov – kúpno-predajné zmluvy 977 

 C – Spisy o zvyškovom statku Telkapusta  

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu Chmiňavská Nová Ves, Sviňa 978 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

244. L – 1245 Henrichovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, záverečná kontrola, oceňovacie 

konanie, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, normálny prídel 

979 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Henrichovce, Jakuboviany, Štefanovce, 

Bertotovce 

980 

 Prídelový elaborát, technický elaborát, zaknihovanie drobného prídelu, záverečná 

kontrola, hrubá rozvaha 

 

 Zaknihovanie drobného prídelu, žiadosti o odklad platby, vzdanie sa prídelu, predaj 

pôdy 

981 

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu Jakuboviany   

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov,  zamestnanecké protokoly  

   

245. L – 1246 Klembark  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru a prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovacie konanie, určenie 

prídelových cien, žiadosti o ich úpravu, odhadný elaborát, dohoda a rozhodnutie 

o preberacej cene 

982 

 Záverečná kontrola, normálny prídel 983 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Klembark, Miklušovce, Rolova Huta, 

Hrabkov, prídelový elaborát, žiadosti o prídel, hrubá rozvaha, pozostalostné konanie, 

sťažnosť, prídelové, knihovacie a meračské spisy, technické elaboráty 

 

 E – Prídel pôdy lesnému spoločenstvu Miklušovce, prídelový elaborát pasienkových 

spoločenstiev v Hrabkove a Klemberku 

 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov,  zamestnanecké protokoly  

   

246. L – 1247 Fričovce  



 

 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, plná moc, oceňovacie konanie, 

určenie prídelových cien 

984 

 Odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, otázka súpisovej povinnosti, normálny 

prídel, náhrada nákladov, sporné otázky, zadanie meračských prác, údaje pre 

evidenciu a štatistiku, záverečná kontrola 

985 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Pričovce, Jakuboviany, Križoviany, 

Šingliar, Široké, prídelový elaborát – úver na prídelovú cenu, scudzenie prídelu, 

pozostalostné konanie 

 

 Prídelový elaborát, technický elaborát, žiadosti o prídel, hrubá rozvaha, sťažnosti 986 

 Prídelové, meračské a knihovacie spisy 987 

 C – Zvyškový statok Križoviany, zvyškový statok mesta Prešova  

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu: Šingliar, Široké, Pričovce  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

247. L – 1248 Ašakert  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovacie konanie, určenie 

prídelových cien, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene 

988 

 Normálny prídel, náhrada nákladov, prevzatie, odovzdanie drobného prídelu, popis 

majetku 

 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Ašakert, Dolný Kereškýn, Uljačka  

 prídelové elaboráty, pozostalostné konanie, úver na prídelovú cenu, technické 

elaboráty, prídelové, meračské a knihovacie spisy 

 

 G – Penzijné otázky a zamestnancov veľkostatku  

   

248. L – 1249 Dargov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor majetku, odhadné práce 

a odovzdanie veľkostatku pre lesnú reformu, hektárové príspevky, priestupky voči 

vládnym nariadenia, náhrada nákladov 

990 

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

   

249. L – 1250 Veľká Poľana  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, oceňovacie konanie, dohoda 

o preberacej cene 

 



 

 

 Hektárové príspevky, normálny prídel, žiadosti o kúpu veľkostatku, vyšetrenie 

hospodárenia, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy 

991 

 B – Prídelový elaborát, hrubá rozvaha, prídelové, meračské a knihovacie spisy, predaj 

pôdy a kúpno-predajné zmluvy 

 

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu Veľká Poľana  

 F – Komisionálne výlohy  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, otázka penzijná  

   

250. L – 1252 Kleňany  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, oceňovacie 

konanie, odhadný elaborát, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, 

prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, normálny prídel, náhrada nákladov, popis 

majetku 

992 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Kleňany, prídelový elaborát, úver na 

prídelovú cenu, technický elaborát, spot a zadanie a vypracovanie meračského 

elaborátu, úver na prídelovú cenu, zaknihovanie, predpis záloh, požiarne poistenie, 

roľnícky nediel Kleňany, hrubá rozvaha, predaj pôdy v katastrálnom území Kleňany 

993 

 C – Zvyškový statok Kleňany  

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu Kleňany  

 G – Zaopatrenie a penzijná otázka zamestnancov  

 Zamestnanecké protokoly  

   

251. L – 1253 Kováčovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovacie 

konanie, žiadosti o úpravu prídelových cien, odhadný elaborát 

 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia Kiarov  

 technické elaboráty, žiadosti o prídel, prevzatie drobného prídelu 994 

 Drobný nájom, prídelové, meračské a zaknihovacie spisy, požiarne poistenie 995 

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov, zamestnanecké protokoly  

   

252. L – 1254 Veľká Ľuboreč  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, prepustenie zo záboru, hektárové 

príspevky, likvidačný dotazník komisie pre zámerné ukončenie prác, predaj pozemkov 

 

 G – Penzijné otázky zamestnancov veľkostatku  



 

 

   

253. L – 1255 Gombošovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy, evidenčné prehľady o 

zábore 

996 

 B – Drobný prídel – stavebné miesta  

   

254. L – 1256 Žirkovce  

 A – Zábor, poznámka o zábore, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo 

záboru podľa § 11 záb. zák., oceňovanie pozemkov, hrubá rozvaha, sťažnosti proti 

pridelovaniu pozemkov, hektárové príspevky, likvidačný dotazník, všeobecné 

prídelové spisy 

996 

 B – Prijatie a odovzdanie drobného prídelu, predaj pôdy drobným prídelcom  

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

255. L – 1257 Toporec  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, riešenie 

pozemkovej reformy, likvidačné dotazníky, § 11 záb. zák. a § 20 príd. zák., poznámka 

zamýšľaného prevzatia, zábor a prepustenie zo záboru  

997 

 

 

   

256. L – 1258 Častkovce  

 A – Zábor, poznámka o zábore, výpoveď hospodárenia, prepustenie zo záboru podľa § 

3 a 11 záb. zák., štatistické dáta o zábore, oceňovanie prevzatých pozemkov, 

pozostalostné veci, všeobecné spisy 

998 

 B – Drobný prídel pozemkov, scudzenie drobného prídelu, stavebné pozemky  

   

257. L – 1259 Habura  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka o zábore, vlastnícko-

právne záležitosti, záborové štatistické prehľady, hektárové príspevky, prepustenie zo 

záboru podľa § 11 záb. zák., všeobecné záborové spisy 

999 

   

258. L – 1260 Staré  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy veľkostatku Cirocké Dlhé, 

poznámka o zábore veľkostatkov Staré a Vyšná Rybnica, dohoda o preberacej cene, 

súpis katastrálnych parciel, meracie elaboráty 

1000 



 

 

 Revízia grafických plánov a všeobecné spisy náhrada nákladov, hektárové príspevky, 

žiadosť o voľný odpredaj pozemkov, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák. 

1001 

 B – Prídelová listina o drobnom prídele, scudzenie a zaknihovanie drobného prídelu v 

katastrálnom území Staré, prevzatie a odovzdanie drobného prídelu  

 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

259. L – 1262 Jablonica  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodárenia, odpredaj 

pozemkového majetku, oceňovanie pozemkového majetku, náhrada nákladov, hrubá 

rozvaha, hektárové príspevky, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., všeobecné 

prídelové spisy 

1002 

 G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku  

   

260. L – 1264 Koleňany  

 Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka o prevzatí pozemkového 

majetku, výpoveď hospodárenia, žiadosť o vylúčenie zo záboru, nedovolený predaj, 

všeobecné spisy o zabranom majetku 

1003 

 G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku  

   

261. L – 1265 Baromlak  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, situačný plán, zábor pozemkového 

majetku, poznámka o prevzatí pozemkového majetku, výťahy z pozemkových kníh, 

výpoveď hospodárenia, bonitácia pôdy, oceňovanie prevzatého pozemkového 

majetku 

1004 

 Meračský elaborát zabraného pozemkového majetku, hrubá rozvaha, vylúčenie zo 

záboru podľa § 11 záb. zák., situačné a prídelové plány zabraného pozemkového 

majetku v katastrálnom území Semere 

1005 

 Všeobecné spisy 1006 

 B – Prídelové listiny o drobnom prídele v katastrálnych územiach obcí Baromlak, 

Semere 

 

 Výkaz pridelených plôch drobných prídelcov, register drobných prídelcov  

 Zaknihovanie drobného prídelu v katastrálnej obci Kolta, Nový Lot, Semere 1007 

 Prevzatie a scudzenie drobného prídelu, pozostalostné konanie 1008 

 Zaťaženie drobného prídelu 1009 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly  



 

 

   

262. L – 1266 Boly  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, rozhodnutie o prevzatí pozemkového 

majetku, rozhodnutie o záborovej povahe, zábor, prepustenie zo záboru podľa § 11 

záb. zák. Výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka zamýšľaného prevzatia, 

hektárové príspevky, žiadosť o odpredaj zabranej pôdy, sťažnosť občanov Boly proti 

nesprávnemu prevádzaniu pozemkovej reformy, likvidačné dotazníky komisie pre 

ukončenie prác na vlastníckom súbore 

1010 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

263. L – 1268 Nebojsa  

 A – Grafické plány veľkostatku Nebojsa a Galanta  

   

264. L – 1270 Drahovo  

 A -* Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru podľa § 11 záb. zák., náhrada nákladov, protest občanov obci 

Drahovo proti odpredaju lúk obci Lipši. 

1011 

 G – Penzijné otázky zamestnancov  

   

265. L – 1272 Sokolovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia 

pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, exekučné vysťahovanie, 

hektárové príspevky, rozhodnutie o vypustení zo záboru podľa § 11 záb. zák., predaj 

pozemkového majetku 

1011 

 Náhrada nákladov, stanovenie príspevkov na dávku majetku, ocenenie prevzatého 

pozemkového majetku, dohoda o preberacej cene 

1012 

 Geometrické plány pozemkov, všeobecné spisy, záverečná kontrola 1013 

 B – Prídelové listiny a register prídelov, zoznamy uchádzačov o drobný prídel, žiadosť 

Roľníckej besedy v Sokolovciach o začatie parcelácie, prevzatie a odovzdanie 

drobných prídelov a nedielov, predpis zálohy na drobný prídel, žiadosti drobných 

prídelcov o odklad platenia splátok, scudzenie drobného prídelu 

 

 Zaknihovanie drobného prídelu 1014 

 Vymáhanie splátok od drobných prídelcov 1015 

 E – Prídel pôdy pasienkovému družstvu v Sokolovciach  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, penzijná otázka zamestnancov a zamestnanecké 

protokoly 

 



 

 

   

266. L – 1273/1 Iša /Harcáspuszta/  

 A – Oceňovanie, stanovenie prídelovej ceny pozemkového majetku, dohoda 

o náhrade za strojené hnojivo, všeobecné spisy o pozemkovom majetku 

1016 

 B – Prídelové listiny nedielov, súhlas nadobúdateľov, registre prídelov, výkazy 

delených parciel, prihlášky a zoznamy uchádzačov o prídel pôdy, dlžobné úpisy, 

zaknihovanie prideloných nedielov, záležitosti všeobecné 

1017 

 D -  Držobné a úverové záležitosti zbytkového statku Dr. Ing. Fr. Mahapla vo Veľkom 

Harčíši, geometrické plány zvyškového statku Harcáspuszta kalkulácia cien 

 

 D – Zastavovací plán kolónie  

   

269. L – 1273/2 Horné Otrokovice  

 A – Oceňovanie pozemkového majetku, stanovenie prídelovej ceny, generálna 

dohoda, vypustenie zo záboru podľa § 20 príd. zák., všeobecné majetko-právne spisy 

1018 

 B – Prídelové listiny a registre prídelov, oceňovanie drobného prídelu, vrátenie záloh, 

zaknihovanie drobného prídelu 

 

 Zaťaženie drobného prídelu, žiadosti drobných prídelcov o úver a predĺženie doby 

splátky 

1019 

 Zaťaženie a scudzenie drobného prídelu 1020 

 C – Dohoda o prenajímacej cene zvyškového statku  

 E – Vodné družstvo  

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam a protokoly zamestnancov  

   

268. L – 1274 Sobotište  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, 

poznámka k prevzatiu a výpoveď, prepustenie zo záboru podľa § 3 a 11 záb. zák., 

žiadosť o povolenie odpredaja časti veľkostatku, nedovolený predaj pozemkového 

majetku, hektárové príspevky, zaťaženie pozemkového majetku, hrubá rozvaha, 

zaistenie výloh a náhrada nákladov pri prepustení pozemkového majetku zo záboru, 

ukončenie prác na vlastnom súbore, všeobecné spisy 

1021 

   

269. L – 1275 Varechovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka k záboru 

a zamýšľanému prevzatiu, výpoveď hospodáriacim osobám, vypustenie zo záboru 

podľa § 11 záb. zák., predaj pôdy, hektárové príspevky, hrubá rozvaha, zápis 

o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, zmena generálnej dohody o vyriešení 

1022 



 

 

pozemkovej reformy, náhrada nákladov, všeobecné spisy 

 B – Žiadosť občanov obce Varechovce o prídel poľnohospodárskej pôdy  

   

270. L – 1276/1 Pavlovce nad Úhom  

 Súpis zabraného pozemkového majetku,  1023 

 Oceňovanie pozemkov, všeobecné prídelové spisy, prehľadná tabuľka ocenenia 

prevzatých písomností 

1024 

 Súpisy parciel, sprievodná správa veľkostatku  

 Dohoda o preberacej cene, právne veci: žaloba majiteľa dr. Ondreja Hadíka – 

Barthóczyho proti štátnemu pozemkovému úradu, všeobecné spisy, protokoly, 

prehľad prevzatej a pridelenej pôdy a docielenej pridelenej ceny 

1025 

 Záverečná kontrola, prepustenie spod záboru podľa § 11 záb. zák., všeobecné spisy 

v lastníckom zábore, exekučné protokoly 

1026 

 Odvodenie a melioračné práce na veľkostatku Hadíka 1027 

 Štatistické údaje k veľkostatkom v Pavloviciach a Vranove, všeobecno-právne 

záležitosti týkajúce sa prídelu 

1028 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia Pavlovce, Čierne pole, Tegeňa, Veškovce, 

Hrubá rozvaha, zahájenie prídelového riadenia, súpisy parciel 

1029 

 Všeobecné záležitosti drobného prídelu, platebné rozkazy, elaborát drobného prídelu 1030 

 Všeobecné prídelové spisy, právne veci, exekúcie, odovzdanie a prevzatie 

nemovitostí, výpoveď hospodárenia 

1031 

 Odpredaj pôdy drobným prídelcom na základe dohody, zaknihovanie drobného 

prídelu 

1032 

 Všeobecné spisy drobného prídelu, požiarne poistky drobných prídelcov 1033 

 Súpisy parciel a meračské elaboráty z katastrálneho územia: Tegeňa, Pavlovce, 

Veškovce 

1034 

 Zaknihovanie drobných prídelov v katastrálnom území Tegeňa, dlhopisy drobných 

prídelcov, úvery drobným prídelcom  

 

 Scudzenie a zaknihovanie drobného prídelu 1035 

 Prihlášky o prídel zo zabraného majetku 1036 

 Prihlášky o prídel zo zabraného majetku 1036 

 C – Zvyškový statok, nájomné zmluvy zbytkového statku cukrovaru v Trebišove, 

splátkové výkazy zbytkového statku Čemerné 

 

 D – Utvorenie kolónií z veľkostatku Orlov  

 G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku 1037 



 

 

   

271. L – 1276/2 Vranov  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 1038 

 Súpis zabraného pozemkového majetku 1039 

 Poznámky o prevzatí, výpoveď hospodáriacim osobám, hektárové príspevky, 

oceňovanie veľkostatku Vranov 

 

 Ocenenie zabraného majetku veľkostatku Vranov, odhad a ocenenie lesov na 

veľkostatku, dohoda o preberacej cene, prídelové spisy, návrh prídelových cien 

1041 

 Úprava prídelových cien, dohoda o preberacej cene, dohoda za umelé hnojivá, 

náhrada nákladov, evidencia pozemkov pre stavebné účely, daňové veci, vypustenie 

zo záboru 

1042 

 Právne záležitosti, spory a žaloby 1043 

 Odpredaj časti pozemkov veľkostatku Vranov z voľnej ruky 1044 

 Odvodnenie a melioračné práce na veľkostatku 1045 

 Všeobecné prídelové spisy, vymáhanie nedoplatkov od pasienkovej spoločnosti, 

meliorácie na zvyškových statkoch 

1046 

 Prevzatie majetku, mesačné správy, všeobecné prídelové veci 1047 

 Preberacie elaboráty 1048 

 Revízia hospodárenia na veľkostatku Vranov, sťažnosti občanov, žaloby proti 

prepusteniu pasienkov pre zbytkový statok 

1049 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Vranov, Vranovské Čemerné, Vranovské 

Dlhé, Sečovská Polianka, Matiašovce 

1050 

 Registre prídelov z katastrálneho územia: Benkovce, Čukov, Čierne, Hermanovce, 

Hlinné, Sedliacká, Soľ, Stankovce, Štefanovce, Slovenský Žipov, Zlatník, Žalobín, 

Sačurov, Zámutov, Továrné, Továrnianska Lehota, Juskova Voľa, Ruský Kazimír, 

Kručov 

1051 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Vranov, Vranovské Čemerné 1052 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Vranovské Dlhé, Čemerné, Vranov 1053 

 Zaknihovanie drobných prídelcov z veľkostatku Vranov, prídelové listiny 

z katastrálneho územia: Sačurov, Sedlisko, Soľ, Stankovce, Štefanovce, Tovarné, 

Tovarnianska Polianka, Juskova Voľa, prídelové elaboráty 

1054 

 Úvery na drobný prídel a pracovné programy na rok 1927, zaknihovanie, prídelové 

elaboráty z katastrálneho územia: Vranovské Dlhé Matiašovce 

1055 

 Scudzenie prídelov, predlžovanie stavebnej lehoty 1056 

 Prevodzovací úvez drobným prídelcom  



 

 

 Úprava prídelových cien, rozdelenie pastvín, výkazy záloh, prepísanie prídelcov, 

zmeny prídelcov 

1057 

 Scudzenie drobného prídelu na veľkostatku, pozostalostné konanie, stavebné 

povolenie 

1058 

 Pracovný program na rok 1927, prídelový elaborát 1059 

 Drobný prídel, dlžobné úpisy, opravy knihových vložiek, prídelové elaboráty 1060 

 Úvery drobným prídelcom, prídelové elaboráty, zaknihovanie drobného prídelu, 

predaj pozemkov na stavebné účely, dodanie medzných kameňov drobným 

prídelcom 

1061 

 Meračské elaboráty, výkazy plôch, súpisy katastrálnych parciel z katastrálneho 

územia: Čaklov, Kručov, Stankovce, Sečovská Polianka, Vranov, Zlatník, Čierne, 

Vranovské Čemerné 

1062 

 Meračské elaboráty a výkazy plôch, pracovné programy veľkostatku Vranov 1063 

 Sumárne výkazy delených parciel, meračské elaboráty 1064 

 Meračské elaboráty, výkazy plôch katastrálneho územia: Sečovská Polianka, 

Matiašovce, Behanovce 

1065 

 Scudzenie drobných prídelov a úverov na veľkostatku Vranov 1066 

 Scudzenie prídelu na veľkostatku Vranov 1067 

 Scudzenie drobných prídelov na veľkostatku Vranov 1068 

 Scudzenie drobných prídelov na veľkostatku Vranov 1069 

 Scudzenie prídelov a pozostalostné veci veľkostatku Vranov, vinkulácie požiarnych 

poistiek drobných prídelcov veľkostatku Vranov 

1070 

 Prevzatie drobných prídelov na veľkostatku Vranov, zaknihovanie drobných prídelov 1071 

 Súpisy plôch, platobné príkazy a úvery drobných prídelcov 1072 

 Všeobecné záležitosti drobných prídelcov, exekúcie, splátky, nedoplatky na 

prídelových cenách 

1073 

 C – Technické elaboráty zvyškového statku  

 Zvyškový statok Behanovce, písomnosti zbytkových statkov: Čaklov, Čemerné, 

Sečovská Polianka, Behanovce 

1074 

 Technické elaboráty zvyškových statkov Vranovské Čemerné, Čaklov 1075 

 D – Všeobecné záležitosti kolónie Veľké Kapušany 1076 

 E – Prídelové ceny pre Pasienkové spoločenstvo Vranov, odpredaj lesnej pôdy 

veľkostatku Vranov obciam 

 

 Pasienkové spoločenstvá v obciach: Žalobán, Fedýmeš, Hlinné, Vranov, Vranovské 

Dlhé, Stankovce, Sečovská Polianka, Matiašovce, Čemerné 

1077 



 

 

 G – Zamestnanco veľkostatku 1077 

 Zaopatrenie zamestnancov  

 Zamestnanci veľkostatku Vranov – dvor Behanovce 1079 

 Zaopatrenie zamestnancov  

 Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku, zamestnanecké protokoly 1080 

   

272. L – 1277 Súdovce  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovanie parciel, súpis parciel, 

odhadné elaboráty, rozhodnutie o predajnej cene, určenie preberacej ceny 

1081 

 Prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., všeobecné spisy, prevzatie pôdy pre 

zábor, voľný odpredaj pozemkov, záverečná kontrola 

1082 

 B – Prevzatie drobných nedielov, scudzenie drobných prídelov, zaknihovanie 

drobného prídelu 

 

 Meračské elaboráty, výkazy plôch, súpisy parciel, revízia a schválenie grafických 

plánov 

1083 

   

273. L – 1278 Feledince  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku  

 Všeobecné prídelové spisy, sumárne výkazy delených parciel 1084 

   

274. L – 1279 Čúz  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné prídelové spisy, výpoveď 

hospodáriacim osobám 

 

   

275. L – 1280 Seňa  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka prevzatia, prepustenie zo 

záboru, dohoda o preberacej cene, tabuľka ocenenia nehnuteľností, darovacia 

zmluva, revízia prídelov 

1085 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Seňa, Keňhec, drobný prídel, pôžičky na 

drobný prídel, exekúcie, prevzatie a odovzdanie drobných prídelcov, nedoplatky 

drobných prídelcov 

1086 

 prídelová listina  

 G – Zamestnanecké záležitosti  

   



 

 

279. L – 1284 Demjata 1090 
 A – Likvidačné dotazníky   
 Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor, poznámka záboru, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záb. zák. 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
1090 a 

   
280. L – 1285 Nižné Kálošovo  1091 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 
hektárové príspevky, všeobecné prídelové spisy, prepustenie zo záboru, nájomná 
zmluva, návrhy prídelových cien, nedovolený odpredaj pozemkov 
 
B – Žiadosti občanov o prídel pôdy, sumárny výkaz delených parciel, prevzatie 
drobných prídelov 
 
G – Zamestnanecké záležitosti 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
281. L – 1286 Horné Turovce  1092 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku 
 
Prevzatie pôdy pre zábor, ocenenie nehnuteľností, dohoda o preberacej cene, 

 
 

276. L – 1281 Brzotín  

 A – Odhadný elaborát, zábor pôdy, výpoveď hospodáriacej osobe, dohoda 

o preberacej cene, určenie prídelových cien, prepustenie zo záboru, voľný odpredaj 

pozemkov 

1087 

 Všeobecné prídelové spisy 1088 

 B – Meračské elaboráty, prídelové listiny z katastrálneho územia Rozložná 1088 

 Prevzatie drobných prídelcov  

 G – Zamestnanecké záležitosti  

   

277. L 1282 Tornaľa  

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 

1089 

 G – Zaopatrenie zamestnancov  

   

278. L – 1283 Tornaľa  

 A – Ocenenie prevzatých písomností, všeobecné prídelové spisy  

 Výpoveď hospodárenia, prevzatie pôdy pre pozemkovú reformu, prepustenie zo 

záboru 

1090 

 B – Register prídelov, scudzenie drobných prídelcov, zaknihovanie prídelov  

 H – Prídel pôdy pre stavbu školy   



 

 

prepustenie zo záboru, odpredaj pozemkov 
 B – Register prídelov, drobný nájom, sumárne výkazy delených parciel, meračské 

elaboráty 
 
G – Zamestnanecké záležitosti 

 
1093 

   
282. L – 1287 Spišská Slovenská Ves  1094 

 Oceňovanie, dohoda o cenách, prídelová cena 
 
A – Prevzatie pôdy pre zábor, prepustenie zo záboru, poznámka o prevzatí, zmeny 
a nároky 
 
B – Registre prídelov, meračské elaboráty, zaknihovanie drobných prídelov, prídelová 
listina 
 
E – Stanovy pasienkového spoločenstva v Spišskej Slovenskej Vsi 
 
G – Zamestnanecké záležitosti 

 
 
 
 
 
 

   
283. L – 1288 Chanavá  1095 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné prídelové spisy, prevzatie 
pôdy, právne záležitosti, prepustenie zo záboru 

 
 

 Hektárové príspevky, výpoveď hospodárenia, súpis prevzatých parciel, meračské 
elaboráty, záverečná kontrola, hrubá rozvaha, predbežné výsledky pozemkovej 
reformy, odpredaj pôdy z voľnej ruky, dohoda o preberacej cene, náhradová cena, 
prehľad ocenených nehnuteľností 
 
B – Register prídelov, drobný prídel, prevzatie pôdy pre drobný prídel, zaknihovanie 
drobného prídelu 
G – Zamestnanecké záležitosti  

 
 

1096 
 

 
 

1096 

   
284. L – 1290 Malčice  1097 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovanie zabraných nehnuteľností, 
dohoda o preberacej cene, všeobecné právne spisy, štatistické dáta o majetku, hrubá 
rozvaha 

 
 

 B – Prihlášky o prídel pôdy,  kúpno-predajné zmluvy drobných prídelov, drobný prídel 1098 
   

285. L – 1291 Olšov  1098 
 A – Predaj pôdy, prepustenie zo záboru, hrubá rozvaha, všeobecné prídelové spisy  
   

286. L – 1292 Tovarníky  1099 
 A – Prevzatie pôdy pre zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, 

hektárové príspevky, odhadné elaboráty statkov: Veľké Dvorany, Veľké Bošany, 
Urmince 

 
 

 B – Drobný prídel, finančno-právne záležitosti, odpredaj pôdy z voľnej ruky, 
pozostalostné veci drobných prídelcov 

1100 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, žiadosti o udelenie výstupného 1101 
 Zaopatrenie zamestnancov na statkoch: Nemčice, Urmince, Tovarníky 1102 
 Zaopatrenie zamestnancov, žiadosti zamestnancov o podporu 1103 
   

287. L – 1293 Tovarníky  1104 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, náhrada nákladov, zábor pôdy, výpoveď  



 

 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, odhadné elaboráty statkov, Tovarníky 
a Nemčice 

 

 Súpis zabraného pozemkového majetku 1105 
 Oceňovacie záležitosti, dohoda o preberacej cene a určenie náhrady za nemovitosti, 

dohoda o vyriešení pozemkovej reformy, evidenčné a štatistické dáta, finančno-
právne záležitosti, všeobecné právne prídelové záležitosti 
 
B – Meračské elaboráty, vyčlenenie pozemkov pre stavebné účely, požiarne poistky 

 
 
 

1106 

 Zaknihovanie drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy, scudzenie drobného prídelu, 
odpredaj pozemkov drobnými prídelcami najmä pre stavby, zaknihovanie prídelu 

 
1107 

 Scudzenie nehnuteľností z prídelu v katastrálnom území, Topoľčany, Tovarníky 1108 

 Zaknihovanie drobného prídelu, sťažnosti drobných prídelcov, žiadosť drobných 
prídelcov z obce Tovarníky o prídel pôdy, prídelové listiny z katastrálneho územia 
Kuzmice 
 
G – Zamestnanecké záležitosti 
 

 
 

1109 

   
288. L – 1294 Tovarníky  1110 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy, oceňovanie pozemkov, 
hektárové príspevky, náhrada nákladov 

 

 Prepustenie zo záboru, hektárové príspevky, zábor pôdy, dohody o preberacích 
cenách, oceňovacie záležitosti 

 
1111 

 Dohoda o voľnom odpredaji pozemkov, evidenčné listy 
B – Registre prídelov, oprava meračských a prídelových elaborátov 

1112 

 Všeobecné záležitosti drobného prídelu, zaknihovanie, scudzenie, vrátenie záloh 
drobným prídelcom 

1113 

 Prídelové listiny: Jalovce, Kuzmice, Prašice, Tesáry, Velušovce, drobný prídel, 
scudzenie drobného prídelu 

1114 

 E – Odpredaj pôdy lesnému družstvu 
 
G – Prídel pôdy zamestnancom v katastrálnom území Jacovce 

 
1115 

   
289. L – 1295 Radačovce  1116 

 A – Súpis zabratého pozemkového majetku, zábor pôdy, výpoveď hospodáriacim 
osobám, poznámka o prevzatí, náhrada nákladov, hektárové príspevky, prepustenie 
pôdy zo záboru podľa § 11 záb. zák.,súpis katastrálnych parciel, prehľad prevzatej 
pôdy, všeobecné právne záležitosti, hrubá rozvaha, oceňovanie pozemkov  

 
 
 

 Voľný odpredaj pôdy 
 
B – Register prídelov v katastrálnom území Rokycany, zaknihovanie drobného prídelu, 
odpredaj pôdy drobným prídelcom 

 
1117 

 
 

   
290. L – 1297 Radvaň  1118 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy 
 
E – Prídel pôdy pasienkovému družstvu v Radvani 

 
 

   
291. L – 1298 Hosúsovo  1118 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám,  



 

 

poznámka o prevzatí, prepustenie zo záboru, ukončenie prác na vlastníckom súbore  
   

292. L – 1299 Feledince  1119 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovanie nemovitostí, spisová rozluka, 

likvidačné dotazníky, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, 
prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák. 
 
B – Žiadosti o prídel 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 
 

   
293. L – 1300 Výčapy – Opatovce  1119 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, náhrada nákladov, všeobecné záborové 
spisy, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., výpoveď hospodáriacim osobám 
B – Žiadosti občanov o drobný prídel 

 
 
 

   
294. L – 1301 Málaš  1120 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, predaj pôdy 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 

   
295. L – 1302 Čakany na Ostrove  1120 

 A – Katastrálne mapy  
   

296. L – 1304 Čaltice  1120 
 A – súpis zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, zábor 

pôdy, záverečná kontrola 
 

 Prepustenie zo záboru, ocenenie zabraných nemovitostí, hrubá rozvaha 1121 
 B – Register prídelov z katastrálneho územia Ostratice a Pravotice, zaknihovanie 

drobného prídelu, prevzatie drobného prídelu 
 
G – zaopatrenie zamestnancov 

 
1122 

   
297. L – 1305 Plavnica  1123 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacej osobe 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 

   
298. L – 1306 Terbelovce  1123 a 

 A – Zábor statku, prevzatie majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo 
záboru, dohoda o preberacej cene 

 

 Súpis zabraného pozemkového majetku, oceňovanie pozemkov, sumárne výkazy 
delených parciel, výkazy plôch 

1124 

 B – Register prídelov zaknihovanie drobného prídelu 1125 
   

299. L – 1308 Nové mesto nad Váhom  1125 
 B – Technický elaborát  

   
300. L – 1309 Gemerská Hôrka  1125 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy, všeobecné práce na 
vlastníckom súbore 

 

   
301. L – 1310 Tornaľa  1126 



 

 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, exekučná dražba, 
výpoveď hospodáriacim osobám, prehľad majetku, prepustenie zo záboru, dohoda 
o preberacej cene, protest senátora proti voľnému odpredaju statku, odpredaj 
pozemkov Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc, odpredaj podľa § 7 záb. zák. 

 
 
 

   
302. L – 1313 Čičov /Izsap/  1126 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia Veľký Meder, meračské elaboráty  
   

303. L – 1316 Malý Šariš  1126 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku  
 Prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, dohoda o preberacej cene, 

prídelové ceny  
 
B – Register prídelov, drobný prídel, zaknihovanie drobného prídelu, prevzatie 
a odovzdanie drobného prídelu 

 
 

1127 

   
304. L – 1318 Merovce  1128 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, dohoda 
o prevzatí majetku, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., všeobecné prídelové 
spisy, voľný odpredaj pozemkov 

 
 

   
305. L – 1319 Tekovská Baračka  1129 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy, výpoveď hospodáriacim 
osobám, poznámka záboru, určenie preberacích cien, predajné ceny, hrubá rozvaha 
 
B – Register prídelov, zaknihovanie drobného prídelu, meračské elaboráty, súpis 
parciel, daňové operáty, sumárny výkaz delených parciel 

 
 
 

 

   
306. L – 1320/1 Vyšné Hágy  1130 

 Prevzatie pôdy pre zábor, výpoveď hospodáriacim osobám,               účtovné doklady, 
výkazy dražby, zoznamy parciel, výkazy plôch, rôzne štatistické výpočty 

 

   
307. L – 1320/2 Javorina  1131 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku  
 Súpis zabraného pozemkového majetku, všeobecné záborové spisy, predaj pozemkov 

so statku Javorina, predaj dreva, žiadosť klubu čsl. Turistov o predaj pozemkov pre 
stavbu chaty, prepustenie zo záboru 

 
1132 

 Všeobecné právne spisy, nároky na prepustenie zo záboru 1133 
 Odhad lesov, československo-nemecké rokovanie o pozemkovej reforme v Javorine 1134 
 Rokovanie o preberacích cenách, určenie nadobúdacej ceny 1135 
 Určenie náhradových cien, zriadenie prírodného parku v Tatrách, všeobecné právne 

spisy, odpredaj dreva, prídel pohonných hmôt 
1136 

 Hektárové príspevky, pracovné programy, ťažba dreva, nájom hotela v Podspadoch, 
darovanie nemovitosti, voľný odpredaj pôdy občanom zo Ždiaru a Lendaku 

 
1137 

 G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov 
 
H – Poštátňovacia akcia 

 
1138 

   
308. L – 1321 Krná  1138 



 

 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, 
prepustenie zo záboru, odpredaj pozemkov z voľnej ruky 

 

 Všeobecno-právne záležitosti záboru, prepustenie zo záboru, hektárové príspevky 1139 
   

309. L – 1322 Ondrejovce  1139 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy 

G – Zaopatrenie zamestnancov  
 

   
310. L – 1323 Žemberovce   1140 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, dohoda o odpredaji pôdy, oceňovanie 
pozemkov, prepustenie zo záboru 
B – Drobný prídel  
E – Pasienkové spoločenstvo 

 
 
 

   
311. L – 1324 Javorina  1141 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka prevzatia, zábor pôdy, 
rozhodnutie o prepustení zo záboru, náhrada režijných nákladov, ukončenie prác na 
vlastníckom súbore, nájom pôdy 

 
 

 Rozpredaj majetku, predaj pozemkov z voľnej ruky 
B – Scudzenie prídelu 
G – Zamestnanecké a penzijné záležitosti 

 
1142 

   
312. L – 1326 Čachtice  1143 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 
Všeobecné prídelové spisy, žiadosti občanov z Častkovic, Podolia a Korytného 
o parceláciu veľkostatku 

 
 

   
313. L – 1327 Skároš  1143 

 A – Spisová rozluka, poznámka o prevzatí majetku, výpoveď hospodáriacim osobám, 
hektárové príspevky, evidenčné listy, zábor pôdy, žiadosti občanov o prídel 
 
G – Penzijné otázky zamestnancov 

 
 
 

   
314. L – 1328 Trávnik (Komáromfüss)  1144 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor pôdy, prepustenie zo záboru  
   

315. L – 1330 Slatinka  1145 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 

 
Výpoveď hospodáriacim osobám, zábor pôdy, prepustenie zo záboru, dohoda 
o preberacej cene a náhradovej cene veľkostatku Slatinka, prevod vlastníckeho práva 

 
 
 

 Návrh prídelových cien, všeobecné prídelové spisy, hektárové príspevky, predaj pôdy, 
prehľad prevzatej a pridelenej pôdy 
B – Register prídelov, drobný prídel, rozšírenie roľníckeho nedielu, sumárne výkazy 
delených parciel, záverečná kontrola drobného prídelu 

 
1146 

 Scudzenie prídelu 
G – Zaopatrenie a penzijné otázky zamestnancov 

1147 

316. L – 1331 Dolný Pial  1147 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, prepustenie zo záboru, určenie 

náhradných cien, meračské elaboráty 
 



 

 

 Oceňovanie pozemkov, dohoda o preberacej cene 
B – Register prídelov, sumárny výkaz delených parciel, elaborát drobného prídelu 

 
1148 

 D – Prídel roľníckych nedielov a žiadosti o prevádzkový úver v kolónii Kulantovo 
G – Penzijné záležitosti zamestnancov 

 
1149 

   
317. L – 1332 Ivánka pri Dunaji  1149 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, revízia grafických plánov, všeobecné 
záborové písomnosti, zábor, poznámka o zábore, rozpredaj pozemkov 

 
 

 Prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., dohoda o cenách, odhadný elaborát 
B – Meračské elaboráty a drobný prídel, drobný prídel uchádzačom, zaknihovanie 
drobného prídelu 
G – Zamestnanecké záležitosti 

 
 
 

1150 
   

318. L – 1333 Urmín  1151 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zoznam knihovných vložiek, odhadný 

elaborát 
 
 

 Poznámka o zábore, právne záborové spisy, prepustenie zo záboru, súpis 
katastrálnych parciel a parciel určených k oceneniu, oceňovanie pozemkov 

1152 

 Súpis prevzatých parciel, cenové záležitosti, oceňovanie pozemkov, rozhodnutie 
o prídele, ocenenie nehnuteľností, investície a všeobecné veci, fotografie veľkostatku 

 
1153 

 Oceňovanie zabraného pozemkového majetku 1154 
 Grafický plán, dohoda o preberacej cene, prídelová cena, daňové veci 1155 
 Všeobecno-právne otázky týkajúce sa pozemkovej reformy Trnovec – Urmín, dlžobné 

úpisy na veľkostatku Šók, intervencia Roľníckej besedy o prídel pôdy obci Veča, 
sťažnosť občanov proti prevádzaniu pozemkovej reformy, hrubá rozvaha, štatistika 
a plány budov na Jozef-majeri, nedovolený rozpredaj pôdy 

 
 

1156 

 Všeobecno-právne záležitosti, ocenenie, vyplatenie náhrady za úrodu 1157 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Šók, Urmín, Večav Ivánka, Veľké 
Janíkovce 

1158 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Urmín, Trnovec, Ivánka, Veľké Janíkovce, 
Nemecký Grob 

1159 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Urmín, elaborát drobného prídelu 
z katastrálneho územia Urmín, Trnovec, Ivánka, Veľké Janíkovce 

1160 

 Drobný prídel, nájom, sťažnosti, scudzenie 1161 

 Scudzenie drobného prídelu 1162 

 Žiadosti drobných uchádzačov o pôdu, technické a meračské elaboráty, súpis parciel, 
zoznam uchádzačov o pôdu, meračské elaboráty 

1163 

 Technický a meračský elaborát z katastrálneho územia: Urmín, všeobecné prídelové 
spisy, stavebný úver, poznámka o zábore, predaj pozemkov, prídel pastvín, spor so 
Šuranským cukrovarom, cenové otázky, trhové zmluvy 

 
1164 

 Drobný prídel 1165 

 Pracovný program a drobný prídel v katastrálnom území Veča 1166 

 Drobný prídel, zaknihovanie drobného prídelu, predaj pôdy urbanistom, úvery 
drobných prídelcov veľkostatku Veča 

1167 



 

 

 Nájomné zmluvy s prídelcami na Jozef-majeri, drobný prídel, scudzenie, úvery, 
pozostalosť 

1168 

 C – Zbytkový statok: Taraň, prídel zvyškových statkov 1169 
 D – Kolónie: Jozef-majer, Veľká Dolina, kolonisti, kolonizácia juhoslovanských 

Slovákov, žiadosti o povolenie úveru na držbu kolonistom 
1170 

 Dlžobné spisy a úvery kolonistom v Trnovci a z Veľkej Doliny 1171 
 Poskytnutie úverov kolonistom v Trnovci, evidenčné listy kolonistov z kolónií Veľká 

Dolina 
1172 

 Úvery kolonistom z kolónií Veľká Dolina 1173 
 Úvery kolonistom z kolónií Veľká Dolina 1174 
 Kolónia Veľká Dolina 1175 
 Drobný prídel kolonistom z Trnovca, úver na držbe a stavebný úver 1176 
 Drobný prídel kolonistom, úvery, podpora kolonistom, všeobecné a právne veci 

kolonistom, požiadavka vlastníctva odvodného kanála, riešenie sporných otázok 
 

 
1177 

 Prídel pôdy kolónia Taraň 
 
Úver na dražbu kolonistom z Jozef-majeru, úvery pre kolonistov, štatistické listy pre 
uchádzačov z kolónie Jezef-majer 

 
1178 

 E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu Veča 1179 
 Úver vodnému družstvu, všeobecné písomnosti stavebného a bytového družstva 

týkajúce sa kolónií v Dolných Žemberovciach, účtovný materiál 
1180 

 G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku Trnovec a Veľká Poľana 1181 
 Zaopatrenie zamestnancov 1182 
 Zamestnanecké záležitosti 1183 
   
319. L – 1334 Urmín  1184 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, výpisy z pozemkových kníh, zábor, 

poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 
 
 

 Prenajímanie pozemkov, súpis zabraného pozemkového majetku a ocenenie, súpis 
katastrálnych parciel nemovitostí určených k oceneniu a zabraniu  

 
1185 

 Oceňovanie zabranej poľnohospodárskej pôdy, náhrada za novú úrodu, stanovenie 
predbežnej celkovej minimálnej prídelovej ceny, dohoda o náhrade, záverečná 
kontrola 

 
1186 

 Predaj a zaťaženie pozemkov, výkazy delených parciel 1187 
 Všeobecné spisy o pozemkovej reforme 1188 
 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov 1189 
 Pracovné programy prevádzania pozemkovej reformy, prihlášky o drobný prídel, 

prevzatie a odovzdanie drobných prídelov a nedielov, scudzenie a zdedenie drobných 
prídelov  

 
1190 

 Zaťaženie drobného prídelu, žiadosti drobných prídelcov o úver na zaplatenie 
nedoplatkov prídelovej ceny, výkaz nedoplatkov na prídelovú cenu, vymáhanie 
nedoplatkov prídelovej ceny drobných prídelcov, výmaz vlastníckeho práva 

 
1191 

 Zaknihovanie drobného prídelu 1192 
 G – Žiadosti o pridelenie roľníckych nedielov na majeri Karolský Pereš, zbytkový statok 

Maria-majer – žiadosť o zľavu prídelovej ceny, žiadosti o úpravu prídelových cien 
zbytkových statkov na majeri Poľný Kesov, zvyškový statok Kopanice – vymáhanie 
nedoplatkov prídelovej ceny, zvyškový statok Andelka – vymáhanie daní, zvyškový 
statok Šelgov – scudzenie, zbytkový statok Taraň – nedoplatky, zvyškový statok 
Trnovec - pôžička 

 
 
 

1193 

 D -  Meračské plány a plány rodinných domov v kolónii Veľká Dolina, prídelové listiny  



 

 

nedielov, zaknihovanie prídelových kolonizačných nedielov, úprava prídelových cien 
kolonizačných nedielov, žiadosti kolonistov z kolónie Nový Dvor o úver 

1194 

 Žiadosti o úver v kolónii Veľká Dolina 1195 
 Žiadosti o úver v kolónii Trnovec nad Váhom a v kolónii Jozef-majer 1196 
 Žiadosti o úver v kolónii Poľný Kesov 1197 
 Žiadosti o úver v kolónii Poľný Kesov a Veľká Dolina – exekučné odňatie nedielov 

kolónii Veľká Dolina 
1198 

 Žiadosti o úver v kolónii Veľká Dolina 1199 
 G – Zamestnanecké protokoly 1200 
 Zamestnanecké protokoly 1201 
 Zamestnanecké protokoly 1202 
 Zamestnanecké protokoly a zaopatrenie zamestnancov 1203 
   
320. L – 1335 Sakáloš  1204 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, odhadná elaborát, poznámka záboru, 

výpoveď hospodáriacim osobám, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, stanovenie 
preberacej ceny, hektárové príspevky, dohoda o preberacej cene, dohoda o náhrade 
za umelé hnojivá 

 
 

 Prenájom pozemkov, darovacia listina, prepustenie zo záboru, drobný odpredaj pôdy, 
prídelové ceny, meračské plány a výkazy delených parciel 

 
1205 

 Všeobecná agenda 
B – elaborát drobného prídelu, úver drobným prídelcom, zaťaženie drobného prídelu, 
vymáhanie prídelovej ceny, scudzenie, zdedenie drobného prídelu 
C – Ocenenie zbytkového statku, prídelové ceny zbytkového statku, kontrola 
hospodárskeho statku, žiadosti o priznanie charakteru „ kolonista“ 
D – Prídelové registre, úprava prídelových cien, úver na prídelové roľnícke nediely 
E – Zaťaženie pasienkového spoločenstva 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly 

 
 

 
 

1206 

   
321. L – 1336 Gútor  1207 
 A – Spisová rozluka  
   
322. L – 1337 Jelka  1207 
 A – Spisová rozluka  
   
323. L – 1339 Dolná Krupa  1207 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, meračský elaborát zabraného 

veľkostatku, zábor, hektárové príspevky, záverečná kontrola, geometrické plány 
 
 

 Výpoveď hospodáriacim osobám, prevzatie pozemkov, poznámka k prevzatiu, 
prepustenie zo záboru, prenajímanie pozemkov a predaj roľníckeho nedielu 

 
1208 

 Odhadný elaborát, oceňovanie veľkostatku 1209 
 Oceňovanie zabraného veľkostatku, preberacia cena, dohoda o preberacej cene 1210 
 Odpredaj pozemkov, darovacia listina, náklady na novú úrodu a umelé hnojivá, 

pracovný program na roky 1923-1924, dodávanie hraničných kameňov, dáta pre 
evidenciu, sťažnosti na prídel z pozemkovej reformy, revízia prídelového konania 

 
1211 

 
 Všeobecná agenda o priebehu pozemkovej reformy 

 
B – Prídelová listina drobného prídelu, registre drobného prídelu 

 
1212 

 Registre drobných prídelov, elaboráty o drobnom prídele, zaknihovanie drobného 1213 



 

 

prídelu 
 Zaknihovanie drobného prídelu, vyúčtovanie ceny drobných prídelov, Sžiadosti 

drobných prídelcov o úpravu prídelovej ceny 
1214 

 Scudzenie drobného prídelu, zaťaženie drobného prídelu 1215 
 Scudzenie a zaťaženie drobného prídelu 1216 
 C – Prihlášky o ponuky uchádzačov o zvyškové statky, označenie záujemcov o zvyškové 

statky, prenájom zvyškových statkov, žaloba o náhradu, protipožiarne poistenie 
zvyškových statkov, prenájom zvyškových statkov Adamček, predaj a scudzenie – 
zvyškového statku Potočky, prídel, prenájom a zaťaženie zvyškového statku Nový 
Dvor, vinkulácia skladu na zvyškovom statku Podháj, prídel roľníckych nedielov 

 
 

1217 

 Úprava prídelovej ceny, predaj zvyškového statku, rozdelenie budov, prídel 
a zaknihovanie zvyškového statku Anna-majer 
 

 
1218 

 G – Zoznamy zamestnancov bývalého veľkostatku, zaopatrenie zamestnancov, 
zamestnanecké protokoly 

 
1219 

 Zamestnanecké protokoly 1220 
 Zamestnanecké protokoly 1221 
   
324. L – 1340 Baranč  1222 
 A – Zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, predaj pôdy, poznámka k prevzatiu, 

prepustenie zo záboru, náhrada komisionálnych výloh, režijné výlohy, generálna 
dohoda o riešení pozemkovej reformy, všeobecné spisy 

 
 

325. L – 1341 Horné Semerovce  1223 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, odhadný elaborát a oceňovanie 

zabraných nemovitostí veľkostatku, dohoda o preberacej cene, hektárové príspevky, 
výpoveď hospodáriacim osobám 

 
 

 Vypustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., odpredaj pozemkov, záverečná kontrola 
 
B – Prídelová listina drobného prídelu, registre drobných prídelov, zaknihovanie 
drobného prídelu, hypotečný úver na drobný prídel, scudzenie drobného prídelu 
 

 
 
 

1224 

 C – Prídel zvyškového statku, stanovenie ceny, rozpredaj zvyškového statku 
 
D – Prídel roľníckych nedielov, výkaz parciel roľníckych nedielov, zaknihovanie 
roľníckych nedielov, hypotečný úver na roľnícky nediel, žiadosť o prevádzkový úver 
pre roľnícke nediele, povinné vyrovnanie roľníckeho nedielu, správa o hospodárskom 
a finančnom stave roľníckych nedielov, rozpredaj roľníckych nedielov 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
 
 
 

1225 

   
326. L – 1343 Korytné  1226 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka k záboru 

a zamýšľanému prevzatiu, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., predaj pôdy, 
komisia pre zámerné ukončenie prác na likvidačnom súbore, všeobecné spisy 

 
 

   
327. L – 1344 Demandice  1227 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, knihové výťahy, zábor, odhadný elaborát, 

oceňovanie preberaných nemovitostí, výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka 
k zamýšľanému prevzatiu, dohoda o preberacej cene, prepustenie zo záboru podľa § 
11 záb. zák., hrubá rozvaha, vymáhanie nedoplatkov drobným nájemcom, záverečná 
kontrola  

 
 
 

 B – Prídelové listiny z drobného prídelu, záznam o drobnom prídele, zaknihovanie  



 

 

a scudzenie drobného prídelu, vymáhanie prídelových cien 
 
D – Nútené poľnohospodárske vyrovnanie roľníckych nedielov 
 
E – Stanovy pasienkového družstva 
 
G – zaopatrenie zamestnancov a zamestnanecké protokoly 

 
 

1228 

   
328. L – 1345 Iňa  1229 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka k záboru 

a zamýšľanému prevzatiu, výpoveď hospodáriacim osobám, knihové výťahy, 
oceňovanie preberaných nemovitostí, hektárové príspevky, predaj pozemkov, 
prepustenie zo záboru, generálna dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy 
 

 
 
 

 Hrubá rozvaha, všeobecné spisy 
B – Prídelová listiny drobného prídelu, prevzatie drobných prídelov, zaknihovanie 
drobného prídelu, zaťaženie a exekučné vymáhanie nedoplatkov prídelových cien 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
1230 

   
329.  L – 1347 Bagota  1231 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku 

 
Zábor, výpoveď a prevzatie veľkostatku, poznámka zamýšľaného prevzatia, predaj 
pôdy, kúpno-predajné zmluvy, prepustenie zo záboru, náhrada nákladov, hektárové 
príspevky 

 
 
 

 Hrubá rozvaha, komisia pre ukončenie prác na likvidačnom súbore, likvidačné 
dotazníky, všeobecné spisy 
 
B – Scudzenie drobného prídelu 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly 

 
 

1232 

   
330. L – 1348 Pogranice  1233 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka k záberu 

a zamýšľanému prevzatiu, výpoveď hospodáriacim osobám, oceňovanie prevzatých 
nemovitostí, hrubá rozvaha, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., odpredaj 
pôdy podľa § 7 príd. zák., likvidačný dotazník, všeobecné spisy 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecké protokoly 

 
 
 
 

   
331. L – 1349 Štrkovec  1234 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia a výpoveď, 

hrubá rozvaha, oceňovanie preberaných nemovitostí, prepustenie zo záboru, 
zaťaženie veľkostatku, komisia pre zámerné ukončenie prác 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 

   
332. L – 1350 Čechy  1234 



 

 

 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, meračský elaborát, oceňovanie zabranej 
pôdy 

 

 Zábor, poznámka zamýšľaného prevzatia, hektárové príspevky, výpoveď a exekučné 
vyprázdnenie, záverečná kontrola, určenie celkovej minimálnej prídelovej ceny, 
dohoda o preberacej cene, predaj pôdy, prepustenie zo záboru podľa § 11 záb. zák., 
hrubá rozvaha, náhrada nákladov, dodanie hraničných pätníkov, všeobecné spisy 
 
B – Prídelové listiny o drobnom prídele a registre prídelov, zaknihovanie drobného 
prídelu 

 
 
 

1235 

 Zaťaženie drobných prídelov 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku, protokoly so zamestnancami 
bývalého veľkostatku 

 
1236 

   
333. L – 1351 Kolta  1236 
 A- Zábor, prepustenie zo záboru, výpoveď, poznámka prevzatia, oceňovanie 

prevzatých nemovitostí, dohoda o preberacej cene 
 

 Predaj pôdy, všeobecné spisy 
 
B – Prídelové listiny a register prídelov, prídelový elaborát, zaknihovanie drobného 
prídelu, exekučné vymáhanie nedoplatkov od drobných prídelcov, scudzenie 
a zdedenie drobného prídelu, úver na drobný prídel 

 
 

1237 

 C – Prevzatie a prídel zbytkového statku, prepachtovanie zbytkového statku, správa 
o hospodárskom a finančnom stave zbytkového sttaku, rozhodnutie o prídele 
zbytkového statku 
 
G – Zaopatrenie a protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 

 
 

1238 

   
334. L – 1353 Trnava  1239 
 A - Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku , zábor, výmaz záboru, prenájom 

pozemkov, komisia pre ukončenie prác na likvidačnom súbore 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 

   
335. L – 1354 Dedinka  1239 

 A - Súpis zabraného pozemkového majetku, doplnenie súpisu, poznámka záboru 
a prevzatia, komisia pre ukončenie prác na vlastníckom súbore, všeobecné spisy 

 
 

   
336. L – 1355 Potvorice  1240 
 A – Zábor, prepustenie zo záboru, poznámka a výpoveď, ocenenie prevzatých 

nemovitostí, prenájom veľkostatku, odpredaj pôdy, komisia pre ukončenie prác na 
vlastníckom súbore 
B – Zoznamy uchádzačov o drobný prídel, jubilejná akcia 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 



 

 

   
337. L – 1358 Tardošked  /Tvrdošovce/  1241 
 A – Súpis pozemkového majetku, zábor, poznámka záboru a prevzatia, výpoveď, 

prepustenie zo záboru, predaj pôdy, náhrada nákladov, hektárové príspevky 
 
B – Zoznamy uchádzačov o drobný prídel 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 
 

338. L – 1359 Barejovce  1242 
 A – Súpis poľnohospodárskeho majetku, zábor, hektárové príspevky, predaj pôdy, 

komisia pre ukončenie prác na vlastníckom súbore, všeobecné spisy 
 
B – Scudzenie drobného prídelu 

 
 
 

   
339. L – 1360 Bagota  1242 
 A – Súpis pozemkového majetku, zábor, predaj pozemkov, komisia pre ukončenie prác 

na vlastníckom súbore, všeobecné spisy 
 
B – Zaťaženie drobného prídelu 

 
 

   
340. L – 1363 Lom nad Rimavicou  1243 
 A – Súpis pozemkového majetku, súpisová povinosť, hektárové príspevky, prepustenie 

zo záboru, komisia pre ukončenie prác na vlastníckom súbore, náhrada nákladov, 
potreba pôdy 

 
 

   
341. L – 1364 Stráža  1243 
 A – Súpis pozemkového majetku, prepustenie zo záboru, predaj pôdy, komisia pre 

ukončenie prác na vlastníckom súbore, všeobecné spisy 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 

   
342. L – 1365 Čičov  1244 
 A – Súpis pozemkového majetku, predaj pôdy,   
 Predaj pôdy 

 
B – Prídelový register, scudzenie drobného prídelu, súhlas nadobúdateľov 
 
C – Zbytkové statky, zaťaženie, dražba 

 
 

1245 

 D – Prídelové listiny roľníckych nedielov, registre prídelov, zaknihovanie roľníckych 
nedielov, kúpno-predajné zmluvy 

1246 

 Zaťaženie a scudzenie roľníckych nedielov, stavebné bytové družstvo Kolonistov na 
Slovensku 

1247 

   
343. L – 1366 Gavrance  1248 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, poznámka záboru  a prevzatia, 

výpoveď hospodáriacim osobám, oceňovanie prevzatých nemovitostí, náhrada 
nákladov, hrubá rozvaha, generálna dohoda, odpredaj pozemkov, všeobecné spisy 

 
 
 



 

 

 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

   
344. L – 1367 Markovce  1248 
 A - Súpis pozemkového majetku 

 
 

 Predaj pôdy podľa § 7, komisia pre ukončenie prác na vlastníckom súbore 
B – Scudzenie drobného prídelu 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
1249 

   
345. L – 1368 Zlatná na Ostrove  1249 
 A – Súpis pozemkového majetku, zábor, prepustenie zo záboru, komisia pre ukončenie 

prác na vlastníckom súbore, likvidačné dotazníky, všeobecné spisy 
 
 

   
346. L – 1369 Dlhá nad Cirochou  1249 
 A – Prepustenie zo záboru  
   
347. L – 1370 Červený Vrch  1250 

 A – Geometrické a meračské plány, dohoda o preberacej cene, prevzatie, poznámka 
zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, dohoda o konečnom 
vyriešení pozemkovej reformy, odpredaj pozemkov 
 

 
 

 Odpredaj a prídel lesnej pôdy, odhadný elaborát, prepustenie zo záboru, všeobecné 
spisy 
 
B – Prídelový elaborát 
 
G – Zoznamy zamestnancov 
 
H – Poštátňovacia akcia 

 
 
 

1251 

   
348. L – 1371/1 Slovenský Meder  1252 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, zverenstvo nemovitostí  
 Prepustenie zo záboru 1253 
 Situačné plány  1254 
 Situačné plány, prevzatie pozemkového majetku 1255 
 Geometrické plány 1256 
 Grafické plány a meračské elaboráty 1257 
 Grafické plány a elaboráty 1258 
 Výpovede hospodárenia na bývalom veľkostatku 1259 
 Odhadný elaborát zabraného veľkostatku 1260 
 Všeobecný hospodársky popis a oceňovanie prevzatých nemovitostí 1261 
 Stanovenie preberacej ceny, dohoda o preberacej cene 1262 
 Náhrada nákladov na novú úrodu a za strojné hnojivá, vymáhanie obecných dávok, 

dodávka hraničných kameňov 
1263 

 Hrubá rozvaha 1264 
 Prepachtovanie pôdy 1265 
 Odpredaj pôdy 1266 
 Odpredaj pôdy 1267 
 Záverečná kontrola, veci všeobecné 1268 
 B – Prídelové listiny o drobnom prídele, register prídelu z katastrálneho územia: 

Šurany a Slovenský Meder 
1269 



 

 

 Prídelové registre z katastrálneho územia: Slovenský Meder 1270 
 Registre prídelov z katastrálneho územia: Slovenský Meder, Farkašd, Malomseg 1271 
 Registre prídelov z katastrálneho územia: Šurany 1272 
 Registre prídelov z katastrálneho územia: Bánov, Úľany nad Žitavou /Fedýmeš/, 

Kostolný Sek, Malý Varád, Izdeg, Nadseg, Selice, Tvrdošovce, Andovce 
 

1273 
 Sumárny výkaz parciel 1274 
 Sumárne výkazy delených parciel 1275 
 Sumárne výkazy delených parciel 1276 
 Sumárne výkazy delených parciel, prílohy k protokolom o prevzatí drobného prídelu, 

dielčie elaboráty 
1277 

 Elaboráty drobných prídelov 1278 
 Elaboráty drobných prídelov 1279 
 Elaboráty drobných prídelov 1280 
 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Kostolný Sek 1280 a 
 Elaborát o drobnom prídele, zaknihovanie drobného prídelu 1281 
 Zaknihovanie drobného prídelu 1282 
 Žiadosti o drobný prídel, roľnícke nediely a pacht 1283 
 Drobný nájom a úvery 1284 
 Žiadosti o prídel pôdy a drobného pachtu, drobný prídel a zrieknutie sa prídelu 1285 
 Likvidácia drobných pachtov 1286 
 Stanovenie prídelovej ceny a žiadosti drobných prídelcov o ich úpravu 1287 
 Prídelové ceny a zadlženie drobných prídelcov  1288 
 Prídelové ceny a žiadosti drobných prídelcov o ich úpravu 1289 

 Poistenie drobného prídelu a roľníckych nedielov 1290 

 Odňatie prídelu, sťažnosti drobných prídelcov a občanov obcí proti prevádzaniu 
pozemkovej reformy, žiadosti obcí, politických strán a skupín o dodatočný prídel pôdy, 
stavebný úver drobným prídelcom 

 
1291 

 Zaťaženie drobného prídelu 1292 

 Úvery a zaťaženie drobného prídelu 1293 

 Úvery a zaťaženie drobného prídelu 1294 

  
Zaťaženie drobného prídelu 

1295 
až 

1307 
  

Scudzenie a delenie drobného prídelu 
1308 

až 
1312 

 C – Žiadosti o prídel roľníckych nedielov 
 
E - Družstvá 

 
1313 

  
G – Zaopatrenie a zamestnanecké protokoly 

1313 a 
až 

1329 
 Zaopatrenie zamestnancov a zamestnanecké protokoly 

 
H – Prídel nemovitostí pre Ministerstvo národnej obrany 

 
1330 

   
349. L – 1371/2 Stupava   



 

 

  
A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku 

1331 
až 

1333 
 Odhadný elaborát zabraného majetku, predaj lesnej pôdy 1334 
 Správa o stave pozemkovej reformy, meračské a geometrické elaboráty, prepustenie 

zo záboru, dodávka hraničných kameňov 
1335 

 Odhadovaný elaborát lesov v Stupave 1336 
 Predaj zabranej pôdy, oceňovanie, záverečná kontrola 1337 
 Dohoda o prevzatí, preberacia cena, komisia pre konečné vyriešenie pozemkovej 

reformy, všeobecné spisy 
1338 

 Žiadosti o prídel lesa, záverečná kontrola, plány a mapy veľkostatku Stupava a 
Malacky 

1339 

 B – Prídelové listiny a prídelové registre drobného prídelu obce Stupava 1340 
 Prídelové listiny o drobnom prídele v obci Hochštetno, registre drobných prídelov 

v obci Hochštetno 
1341 

 Register drobných prídelov v obci Hochštetno 1342 
 Register prídelov z katastrálneho územia Zohor, úvery v katastrálnom území Mást, 

elaborát drobného prídelu v katastrálnom území Mást 
1343 

 Prídelové listiny a registre drobných prídelov obce Mást, prídelové listiny a registre 
obce Zohor 

1344 

 Prídelové listiny a registre prídelov obce Láb, registre prídelov obce Pajštún (Borinka) 1345 
 Sťažnosti drobných prídelcov proti vysokej prídelovej cene, prídel pozemkov – vzdanie 

sa prídelu, zaťaženie a scudzenie drobných prídelov 
1346 

 Zadlženie a scudzenie  1347 
 Zadlženie a scudzenie drobného prídelu 1348 
 Zadlženie a scudzenie drobného prídelu 1349 
 Pôžičky a scudzenie drobného prídelu v katastrálnom území obce Hochštetno 1350 
 Zadlženie a scudzenie drobného prídelu v katastrálnom území obce Stupava 1351 
 Zadlženie a scudzenie drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu 1352 
 Zaknihovanie drobného prídelu  1353 
 Zaknihovanie drobného prídelu, elaborát drobného prídelu 1354 
 Elaborát drobného prídelu 1355 
 Elaborát drobného prídelu, žiadosti o úpravu prídelových cien, exekučné vymáhanie 

nedoplatkov prídelových cien 
1356 

 C – Úprava prídelových cien 
 
Zvyškové statky 

 
1357 

 Žiadosti o prídel roľníckych nedielov 1358 
 Žiadosti o prídel zbytkových statkov a roľníckych nedielov 1359 

 E – Slovenské dolnomoravské vodné družstvá, prídel lesov, zriadenie vodného 
družstva 
 
G – Zoznamy zamestnancov, zamestnanecké protokoly 

 
1360 

 Zoznamy zamestnancov, protokoly 1361 
 Zoznamy zamestnancov 

 
H – Prídel pôdy pre Ministerstvo národnej obrany 

 
1362 

   
350. L – 1373 Trnava  1363 
 A – Súpis všetkého majetku, zábor, poznámka záboru, meračský elaborát, výpoveď, 

prevzatie, poznámka prevzatia, prepustenie zo záboru podľa § 11 
 



 

 

 Oceňovanie prevzatých nemovitostí, hrubá rozvaha, záverečná kontrola 
 
B – Prídelová listina a register prídelov, stanovenie prídelovej ceny, prevzatie 
a odovzdanie drobných prídelov, scudzenie a zaťaženie drobných prídelov 

 
 

1364 

 Žiadosti o prídel a predaj pôdy, scudzenie drobného prídelu 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
1365 

 

   
351. L – 1375 Turá  1365 
 A – Súpis všetkého zabraného majetku, poznámka prevzatia a výpoveď, hektárové 

príspevky, prepustenie zo záboru podľa § 11, komisia pre ukončenie prác na 
vlastníckom súbore, všeobecné spisy 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 

   
352. L – 1376 Oros za Hronom  1366 
 A – Nájom pôdy, ocenenie prevzatých nehnuteľností, odhadné elaboráty  
 Zoznam pozemkoknižných protokolov a súpis pozemkového majetku, meračské práce, 

prepustenie zo záboru, všeobecné prídelové spisy, prepustenie zo záboru podľa § 11 
 

1367 
 

 Všeobecné prídelové spisy, hektárové príspevky, poznámka o zábore, výpoveď 
hospodárenia 
B – Drobný prídel, register prídelov, odpredaj z voľnej ruky, kúpno-predajné zmluvy 

 
 

1368 
 Prídelová listina, zaknihovanie drobného prídelu, scudzenie drobného prídelu, drobný 

prídel, prídel stavebného pozemku, exekučné záležitosti, žiadosti občanov o prídel 
pozemkov, ktoré mali v nájme, zaknihovanie drobného prídelu, sumárne výkazy 
delených parciel 
C – Zvyškový statok 

 
 

1369 

 G . Zamestnanci, spisy o zaopatrení zamestnancov 1370 

   

353. L – 1377 Dalmad  1371 

 A – Preberacie konanie, zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového 
majetku, prepustenie zo záboru podľa § 11, súpis parciel, sumárny výkaz delených 
parciel 

 
 

 Preberacie konanie, ocenenie, dohoda o preberacej cene, všeobecné prídelové spisy, 
hrubá rozvaha 
 
B – Drobný prídel, prídelová listina, odpredaj prídelov, úvery prídelcov, zaknihovanie 
drobného prídelu 

 
 

1372 

 Predaj pozemkov drobným prídelcom, drobný prídel, zaknihovanie drobného prídelu, 
roľnícke nediely, prevzatie a predanie drobného prídelu 
 
G – Zamestnanci, spisy o zaopatrení zamestnancov 

 
1373 

   
354. L – 1378 Bohdanovce (Bogdanovce)  1373 
 A – Preberacie konanie, zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového 

majetku 
 

   

355. L – 1379 Ipolykṻrt  1374 



 

 

 A – Zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového majetku, preberacie 
spisy, prepustenie zo záboru, opdhadné elaboráty - ocenenie 

 

 Preberacie konanie, dohoda o preberacej cene prevzatých nemovitostí, ocenenie na 
preberacích nemovitostiach, poznámka prevzatia, výpoveď, odovzdanie a predanie 
vypovedaných nemovitostí 
 
B – Drobný prídel, prídelová listina, scudzenie prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, 
sumárny výkaz delených parciel 

 
 

1375 

 Drobný prídel, platby na prídel, žiadosť o exekúciu, súpis parciel určených k prevzatiu 
a oceneniu, sumárny výkaz delených púardoel, meračský elaborát 

 
1376 

 Drobný prídel, prídelový elaborát, zaknihovanie drobného prídelu, prídelová cena, 
scudzenie prídelu, prídel pozemkov, prevzatie a predanie drobného prídelu 

 
1377 

 G – Zamestnanci, spisy o zaopatrení zamestnancov 1378 

   

356. L – 1380 Dužava  1378 

 A – Preberacie konanie, zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového 
majetku, vlastnícky súbor 
B – Drobný prídel, zaťaženie pozemku, ďalší odpredaj, parcelácia 

 
 

 D - Kolónie 1379 
   
357. L – 1381 Hosťovce  1379 
 A – Hektárové príspevky 

G - Zamestnanci 
 

   
358. L – 1384 Častá – Dlhá  1379 
 B – Drobný prídel, výkaz plôch, evidenčný lístok, súpis parciel  

   
359. L – 1382 Rozhanovce  1380 
 A – Preberacie konanie, zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového 

majetku, poznámka záboru, výpoveď podľa § 11, dohoda o preberacej cene 
B – Drobný prídel, prídelový elaborát, zaknihovanie drobného prídelu, register 
prídelov, prídelová listina, žiadosť o prídel, prídelové ceny 
G – Zamestnanci, vec penzijná 

 
 

 
1380 

   

360. L – 1386 Čoma  1381 

 A – Preberacie konanie, vlastnícky súbor, poznámka záboru, hektárové príspevky, 
zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového majetku, prepustenie zo 
záboru 

 
 

   

361. L – 1387 Račišdorf  1381 
 A – Preberacie konanie, vlastnícky súbor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru podľa § 11 
 

 Preberacie konanie, zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového 
majetku 
B – Drobný prídel, režijný ekvivalent, prídel lesa 

 
1382 

   

362.  L – 1388 Račišdorf  1382 



 

 

 A – Preberacie konanie, prepustenie zo záboru, súpis majetku  

   
363. L – 1389 Jánošovce  1383 
 A – Preberacie konanie, zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového 

majetku, všeobecné štatistické údaje, prepustenie zo záboru podľa § 11, dohoda 
o preberacej cene, odpredaj pozemkov veľkostatku, zoznam nemovitostí, prevedenie 
pozemkovej reformy, súpis parciel 

 
 

 Preberacie konanie, ocenenie, súpis prevzatých parciel, hektárové príspevky, súpis 
parciel určených k prevzatiu a oceneniu, všeobecno-právne veci, návrh prídelových 
cien 
 
B – Drobný prídel, spisy o prídele, kúpno-predajné zmluvy 

 
 

1384 

 Úver fondu čsl. Legionárov, drobný prídel, register prídelov, prídelový elaborát, súpis 
parciel, sumárny výkaz delených plôch, odpredaj pozemkov 
C – Zbytkový statok, scudzenie nemovitostí, dražba nemovitostí 
D – Kolónie  

 
1385 

 Kolónie 
G – Zamestnanci, zoznam zamestnancov spisy o zaopatrení zamestnancov, protokoly 

1386 

   

364. L – 1390 Bokša  1387 
 A – Preberacie konanie, prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám 

podľa § 11 
 

   
365. L – 1391 Tajty  1387 
 A – Súpis majetku, preberacie konanie, zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis 

pozemkového majetku, zábor, vlastnícky súbor, súpis majetku 
B – Drobný prídel, predaj pozemkov, žiadosť o prídel 

 

366. L – 1392 Svätý Peter  1388 
 A – Preberacie konanie, zoznam pozemkoknižných protokolov, súpis pozemkového 

majetku, všeobecné štatistické údaje, dohoda o preberacej cene, prepustenie zo 
záboru, odhadný elaborát, prevzatie majetku, ocenenie, výpoveď podľa § 11 
záborového zákona 
B – Drobný prídel, register pridelov, sumárny výkaz delených parciel, normálne 
prevzatie a prídel, ďalšie scudzenie, zaťaženie 

 
 
 
 

   
367. L – 1393 Šíd  1389 
 A – Generálna dohoda podľa § 11 záborového zákona podľa § 20 prídelového zákona 

a § 7 záborového zákona, rozpredaj pozemkov, rôzne, sťažnosť do rozhodnutia 
 
 

 Likvidačné dotazníky, spisová rozluka, záverečná kontrola, hektárové príspevky 1390 
   
368. L – 1394 Rákoš - Muladka  1390 
 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky  

   

369. L – 1395 Horný Tisovník  1391 

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, hrubá rozvaha, rozhodnutie 
o prepustení podľa § 11 záborového zákona a o ponechaní podľa § 20 prídelového 
zákona, hektárové príspevky, poznámka záboru a zamyšľaného prevzatia 
B – Kúpno-predajné zmluvy, rozpredaj pozemkov 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 
 



 

 

   
370. L – 1396 Krnča  1392 
 A – Súpis pozemkového majetku, zrušenie vnútených pachtov, rozhodnutie záboru / § 

2 záborového zákona /, prepustenie zo záboru, likvidačné dotazníky, poznámka 
prevzatia, výpoveď, predaj podľa § 7 záborového zákona, komisia pre zámerné 
ukončenie prác 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 

   
371. L – 1397 Rimavská Kokava  1393 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, hrubá rozvaha, súpisová 

výmera, preberacia cena, poznámka záboru, výpoveď, zoznam parciel k uplatneniu § 
11 záborového zákona, 20 a 3 prídelového zákona, dohoda o preberacej cene, 
prevzatie a predanie drobných prídelov 
B – Rozpredaj pozemkov 
G – zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 
 

   
372. L – 1398 Bátorová   1394 
 A – Súpis pozemkového majetku, poznámka k záboru a prevzatiu, súpis pozemkového 

vlastníctva, oceňovanie zabraného pozemkového majetku, rozhodnutie o preberacej 
cene, hektárové príspevky, výpoveď hospodárenia, prepustenie zo záboru podľa § 11, 
záverečná kontrola, všeobecné spisy 
B – Elaborát o drobnom prídele, prídelové listiny, zaknihovanie drobného prídelu 

 
 
 
 

 Žiadosti o drobný prídel, prevzatie drobného prídelu, exekučné vymáhanie splátok od 
drobných prídelcov, technický elaborát drobného prídelu 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
1395 

   
373. L – 1399 Košecké Podhradie   1395 
 A – Likvidačné dotazníky  
   
374. L – 1401 Blešovce  1395 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, 

poznámka zámerného prevzatia, prepustenie zo záboru podľa § 11, hrubá rozvaha, 
zdedenie pozemkového majetku 

 
 

 B – Zdedenie drobného prídelu 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku 

 
1396 

   
375. L – 1402 Veľké Ripňany  1396 
 A – Súpis pozemkového majetku, ocenenie zabratých pozemkov  
 Dohoda o preberacej cene, odhadné elaboráty, prevzatie a odpredaj pozemkov, hrubá 

rozvaha, poznámka o prevzatí, prepustenie zo záboru podľa § 11, záverečná kontrola 
 

1397 
 B – Prídelové listiny, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, 

register drobného prídelu, žiadosti o udelenie pôžičky drobným prídelcom, scudzenie 
drobného prídelu 
 
G – Zaopatrenie vlastníka a zamestnancov, zoznam zamestnancov 

 
 

1398 

   
376. L – 1403 Bohunice  1399 
 A – Súpis pozemkového majetku, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, elaborát 

pozemkového majetku určeného k prevzatiu a na ocenenie, oceňovanie zabratých 
 
 



 

 

pozemkov, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11, dohoda o preberacej sene, 
odhadný elaborát veľkostatku 

 Všeobecné spisy 
 
B – Elaborát drobného prídelu, scudzenie drobného prídelu 
E – Spisy o pasienkovom družstve 
G – Zaopatrenie vlastníka veľkostatku 

 
 
1400 

   
377. L – 1404 Horné Žemberovce  1400 
 A – Súpis pozemkového majetku, prevzatie a odpredaj drobných pozemkov, komisia 

na ukončenie prác na pozemkovej reforme 
 
B – Scudzenie drobného prídelu 

 
 

   
378. L – 1405 Horné Semerovce  1401 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie zabratých pozemkov, dohoda  

o preberacej cene, odhadný elaborát, odpredaj pozemkov, prevzatie pozemkov, hrubá 
rozvaha, vylúčenie a prepustenie zo záboru podľa § 11 a § 3a 

 
 

 Výpoveď majiteľovi, poznámka k záboru o prevzatí a výpoveď, záverečná kontrola, 
knihovné výťahy, splnomocnenie, všeobecné spisy, spisy o dani 
 
B – Prídelové listiny, elaborát drobného prídelu, register drobného prídelu, technický 
elaborát, žiadosti o udelenie pôžičky a drobných prídelov, scudzenie drobných 
prídelov, pachtovné zmluvy 
 
G – Zaopatrenie vlastníka veľkostatku  

 
 
 

1402 

   
379. L – 1406 Málinec  1403 
 A – Súpis pozemkového majetku, knihovné výťahy, záborová otázka, poznámka 

k záboru o prevzatí, rozhodnutie o prepustení zo záboru, výpoveď hospodáriacim 
osobám 
B – Zaťaženie drobných prídelov 
G – Spisy o zaopatrení vlastníka veľkostatku 

 
 
 
 

   
380. L – 1407 Kalnište  1403 
 A – Ukončenie prác na danom zábore, poznámka k záboru, výpoveď majiteľovi 

veľkostatku, prepustenie zo záboru podľa § 11 
B – Fond pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatku 

 
 

   
381. L – 1408 Malá Čalomija  1404 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, oceňovací elaborát, oceňovanie 

prenajatých nemovitostí, rozhodnutie o prenajímacej cene, predbežné stanovenie 
prídelových cien, konečné vyriešenie pozemkovej reformy, hektárové príspevky 

 
 

 Hrubá rozvaha, rozhodnutie o prepustení zo záboru, dohoda o prepustení záboru 
a odpredaja, poznámka o zábore, výpoveď hospodáriacim osobám 
B – Prídelové listiny, elaborát a register drobného prídelu, darovanie nemovitostí, 
žiadosť o drobný prídel, prevzatie a predanie drobných prídelov 
G – Zaopatrenie vlastníkov majetku, spisy o zaopatrení zamestnancov 

 
 
 

1405 

   
382. L – 1409 Ipolské Kosihy  1406 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, súpis parciel určených 

k oceneniu, oceňovanie nemovitostí, dohoda o preberacej cene, poznámka o zábore, 
 
 



 

 

rozhodnutie o prepustení zo záboru 
 Všeobecné spisy, záverečná kontrola, hektárové príspevky, výpoveď hospodáriacim 

osobám 
B – Prídelové listiny, elaborát drobného prídelu, prevzatie a predanie drobných 
prídelov, žiadosti o udelenie drobných prídelov 
G – Zaopatrenie vlastníka a zamestnancov 

 
 

1407 

   
383. L – 1411 Žarnov  1408 
 A – Súpis pozemkového majetku, hrubá rozvaha, vylúčenie a prepustenie zo záboru 

podľa § 11, poznámka k záboru, zmena v rozhodnutí o § 11 záborového zákona, 
všeobecné spisy 
B – Žiadosti o drobný prídel, odkúpenie drobných pozemkov, rozpredaj zbytkovej 
pôdy po vyriešení § 11 záborového zákona 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 

384. L – 1412 Trnava  1409 
 A – Fotografická mapa mesta Trnavy s okolím  

   

385. L – 1413 Turina  1409 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie nemovitostí, generálna dohoda 

o vyriešení pozemkovej reformy, hrubá rozvaha, hektárové príspevky, poznámka 
o prevzatí pozemkov, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11, predaj 
pozemkov 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 

   
386. L – 1414 Čižatice  1409 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, poznámka o zábore a o zamýšľanom 

prevzatí 
 

 Dohoda o preberacej cene, oceňovanie nabratých pozemkov, hrubá rozvaha, výpoveď 
hospodáriacej osobe, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 
B – Prídelové listiny, drobný prídel, žiadosti o pôžičku drobným prídelcom, exekučné 
vymáhanie od drobných prídelcov 
G – zaopatrenie zamestnancov 

 
 
1410 

   
387. L – 1415 Rakovice  1411 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, oceňovanie prevzatých 

nemovitostí, dohoda o preberacej cene prevzatých objektov veľkostatku, dodatočná 
revízia pozemkovej reformy 

 
 

 Rozhodnutie o prepustení zo záboru, výpoveď, záverečná kontrola, dohoda o prevzatí 
nemovitostí 
B – Prídelové registre, prídelové ceny 

 
1412 

 Elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy, 
žiadosti o pridelenie drobných prídelov, žiadosti o odpustenie úrokov z prídelovej 
ceny, prídel zabraného majetku, zoznam spoločných ciest, scudzenie drobného 
prídelu, žiadosti drobných prídelcov o pôžičku 

 
1413 

 Exekučné vymáhanie splátok od drobných prídelcov, sťažnosti, zaknihovanie 
drobného prídelu, vrátenie preplatkov, výkaz doplatkov prídelovej ceny 
G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov 

 
1414 

   
388. L – 1416 Katarínska Huta  1415 



 

 

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovací elaborát, rozhodnutie o prepustení podľa 
§ 11 záb. zák., dohoda o preberacej cene, poznámka záboru o zamýšľanom prevzatí, 
revízia pozemkovej reformy, vrátenie zálohy, režijné výlohy, knihovné výťahy, 
katastrálne hárky 

 
 

 Výkaz parciel, rozhodnutie o prepustení, prevádzanie pozemkovej reformy, výpoveď 
hospodáriacim osobám, poznámka o zábore, spor o pracovnom pomere 
B – Odpredaj pozemkov, spisy o prevzatí a predaní drobného materiálu, prídel pôdy 
pre pasienkové účely, sťažnosť obce Bystričky, žiadosti o prídel, hrubá rozvaha 
G – Zoznam a zaopatrenie zamestnancov 

 
 

 
1416 

389. L – 1418 Slavkovce  1417 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie pozemkového majetku, protokol 

o oceňovaní, hrubá rozvaha, žiadosť o rozdelenie pozemkového majetku, trestný 
priestupok, poznámka o prevzatí, výpoveď hospodáriacim osobám, rozhodnutie 
o prepustení zo záboru, ukončenie prác na súbore 
 
B – Odpredaj pozemkov, prevzatie a predanie drobného prídelu, scudzenie pozemkov 
G – zaopatrenie vlastníka a zamestnancov 

 
 
 
 
 

   
390. L – 1419 Karva  1418 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie prevzatých nemovitostí, hektárové 

príspevky, žiadosť, dohoda o preberacej cene – odpredaj a rozdelenie pozemkov, 
poznámka záboru o zamýšľanom prevzatí, výpoveď, rozhodnutie o prepustení zo 
záboru, rôzne spisy 
B – Prídelové listiny 

 
 
 

 Drobný prídel, prídelový elaborát, prevzatie a predanie drobného prídelu, zaťaženie 
drobných prídelcov, pachtovné protokoly, pozemková daň, odobranie prídelu, 
zaknihovanie drobného prídelu, platba, exekučné vymáhanie splátok od drobných 
prídelcov 
G – zaopatrenie vlastníka a zamestnancov 

 
 

1419 

   
391. L – 1420 Zemianske Kostoľany  1420 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, konečné riešenie pozemkovej 

reformy, oceňovanie pozemkov, rozhodnutie o preberacej cene, hrubá rozvaha, 
priestupok vládneho nariadenia, záverečná kontrola, hektárové príspevky 

 
 

 Záverečná kontrola, daňové záležitosti, poznámka o zamýšľanom zábore, výpoveď 
hospodáriacim osobám, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11, pozostalosť, 
sťažnosti, rôzne spisy 
 
B – Prevzatie a predanie drobného prídelu, dohoda o prevzatí, drobný prídel 
G – zaopatrenie vlastníka a zamestnancov 

 
 
 

1421 

   
392. L – 1421 Nemčičany  1421 
 A- Súpis pozemkového majetku, oceňovanie nemovitostí, hektárové príspevky, revízia 

zamestnaneckej otázky, hrubá rozvaha, rozpredaj dvora 
B – Prídelové listiny, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, 
pozostalosť 

 
 

 G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov podľa § 75 1423 
   
393. L – 1422 Šomošová  1423 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku, predbežné výsledky pozemkovej reformy, 

odpredaj z voľnej ruky 
 



 

 

394. L – 1423 Toporec  1423 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, záborová rozvaha, ukončenie 

prác na vlastníckom súbore  
G – Zaopatrenie vlastníka a zamestnancov 

 
 

395. L – 1424 Mučín  1424 
 A – Hektárové príspevky, ukončenie prác na vlastníckom súbore, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru podľa § 11, poznámka záboru, plná moc, vnútená správa na 
veľkostatku 

 
 

   
396. L – 1425 Nádažd  1424 
 A – Oceňovanie pozemkového majetku, žiadosti o prídel lesa, hrubá rozvaha  
 Žiadosti o pôdu, vrátenie zálohy, dohoda o preberacej cene, poznámka o zamýšľanom 

prevzatí, výpoveď hospodáriacim osobám, rozhodnutie o pre pustení zo záboru podľa 
§ 11, rôzne, zmena rozhodnutia podľa § 11 záborového zákona 
 
B – Prídelové listiny, elaborát  drobného prídelu, scudzenie drobného prídelu, žiadosti 
o odklad platby, žiadosti o úver, kúpno-predajné zmluvy 
G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie podľa § 75  

 
 
 

1425 

   
397. L – 1426 Barča  1426 
 A – Revízia číselného prídelu, hrubá rozvaha, oceňovací elaborát, prídelová cena, 

oceňovanie nemovitostí, dohoda o preberacej cene, sťažnosti, poznámka záboru 
o prevzatí, výpoveď hospodáriacim osobám, vylúčenie a prepustenie zo záboru 
 
B – Prídelové listiny, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, 
prevzatie a predanie drobných prídelov, exekučné vymáhanie splátok od drobných 
prídelcov 

 

   
398. L – 1427 Pravenec  1426 a 
 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, prepustenie zo záboru 

 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   
399.  L – 1428 Čelovce  1426 a 
 A – Súpis pozemkového majetku, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového 

zákona 
 

   
400. L – 1429 Jánošovce nad Rimavicou  1427 
 A – Súpis pozemkového majetku, prepustenie zo záboru, poznámka k záboru, 

likvidačné dotazníky komisie 
 
B – Žiadosť o predaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy, scudzenie pozemkov 

 

   
401. L – 1430 Dolné Slažany  1427 
 A – Súpis pozemkového majetku, prepustenie zo záboru, ukončenie pozemkovej 

reformy na vlastníckom súbore, likvidačné dotazníky 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov a vlastníka 

 

402. L – 1439 Šomošová  1428 
 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, jednanie o konečnom riešení 

pozemkovej reformy, konečné vyriešenie pozemkovej reformy, realizácie generálnej 
 



 

 

dohody, zoznam majetkov majiteľa, poznámka záboru o zamýšľanom prevzatí, 
výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru, trestanie priestupkov, 
sťažnosť k najvyššiemu súdu, žiadosť na vylúčenie nemovitostí zo záboru 
 
B – Odpredaj pôdy, kúpno-predajná zmluva 
G – zaopatrenie zamestnancov a vlastníka 

   
403. L – 1440 Čečejovce /Seleška/  1429 
 A – Súpis pozemkového majetku, zisťovanie bydliska bývalých majiteľov veľkostatku, 

ukončenie prác na vlastníckom súbore, likvidačné dotazníky, peňažitá pokuta za 
priestupok 
 
B – Scudzenie majetku, scudzenie bez povolenia, kúpno-predajné zmluvy 
G – Zaopatrenie vlastníka a zamestnancov 

 

   
404. L – 1443 Jakubova Voľa   1429 
 A – Súpis pozemkového majetku, riadenie sa podľa zákona 318/1919, likvidačné 

dotazníky, žiadosť o prepustenie majetku spod záboru,  ukončenie prác na 
vlastníckom súbore, hektárové príspevky 
B – Predaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 

 

   
405. L – 1441 Nádaš  1430 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, oceňovanie, dohoda o preberacej 

cene, hektárové oceňovanie, dohoda o preberacej cene, hektárové príspevky, pacht 
celého veľkostatku, poznámka záboru a zamýšľané prevzatie, poznámka o prevzatí 
a výpoveď, sťažnosť, dohoda, žiadosť o rozšírenie nároku podľa § 11 záborového 
zákona a podľa § 20 prídelového zákona, rozhodnutie o prepustení zo záboru, rôzne 
spisy 
 
B – Žiadosti o prídel pozemkov, prehľad žiadostí o zbytkové statky, návrh prídelových 
cien, exekučná dražba, zmena vodného toku v Nádaši 
G – Zoznam zamestnancov, sťažnosti pre výpoveď zo zamestania, zaopatrenie 
zamestnancov a vlastníkov majetku 

 

   
406. L – 1444 Byčica  1431 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky 

B – Scudzenie nemovitostí, kúpno-predajné zmluvy, kúpa a predaj drobných prídelov 
G  -zoznam zamestnancov, žiadosť o podporu, zaopatrenie zamestnancov a majiteľa 

 

   
407. L – 1445 Čoltovo  1432 
 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, Parížska dohoda, odpredaj 

pozemkov, rozhodnutie o prepustení zo záboru, predbežné výsledky pozemkovej 
reformy, poznámka o zábore, prepustenie zo záboru a oslobodenie, žiadosť 
o oslobodenie nemovitosí od zabavenia 
B – Kúpno-predajné zmluvy 
G – Zaopatrenie zamestnancov a vlastníka veľkostatku 

 
 
 
 

1432 

   
408. L – 1446 Demänová  1433 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, poznámka prevzatia, § 11 

záborového zákona 
B – Kúpa pozemkov 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 



 

 

   
409. L – 1447 Párovské Háje   1434 
 A – Súpis pozemkového majetku, prídelové ceny, oceňovanie prenajatých 

nemovitostí, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie pôdy podľa § 11, dohoda 
o náhrade za strojené hnojivá 

 

 Dohoda o preberacej cene, poznámka prevzatia, záverečná kontrola, rôzne spisy 
B – Prídelové listiny, prídelové registre 

 
1435 

 Elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, prevzatie a predanie 
drobných prídelov, zaťaženie drobných prídelcov, platobné príkazy 

 
1436 

 Žiadosti o vrátenie zálohy, platobné príkazy 
G – Protokoly so zamestnancami prevzatého veľkostatku, zaopatrenie zamestnancov 

 
1437 

   
410. L – 1448 Malé Dvorany  1437 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, oceňovanie, protokoly, hrubá 

rozvaha, preberacia cena 
 

 Minimálna prídelová cena, zaknihovanie drobného prídelu, záverečná kontrola, 
poistenie, výpoveď majiteľov, riešenie § 11, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa 
§ 11 záborového zákona, poznámka k prevzatiu, sťažnosť, úradná správa 
 
B -  Prídelové listiny, elaborát drobného prídelu  
C – Prevzatie zbytkového statku, prídelová cena, exekučná dražba zbytkového statku 

 
 
 

1438 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov 1439 
   
411. L – 1449 Padáň  1439 
 A – Súpis pozemkového majetku, návrh prídelových cien, poznámka záboru 

a zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, dodatočné prepustenie 
nemovitostí zo záboru, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 
zákona, zábor, situačné správy 
 
B – Prídel pôdy drobným prídelcom 
G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov a vlastníka 

 

   
412. L – 1450 Senica  1440 
 A – Súpis pozemkového majetku, súpis katastrálnych parciel určených k oceňovaniu, 

oceňovanie a prenajímanie nemovitostí, protokoly, veci spoločné, melioračná 
investícia, návrh prídelových cien, súpis parciel, rozhodnutie o ponechaní podľa § 20 
prídelového zákona, prepustenie zo záboru, predbežné šetrenie týkajúce sa § 11 
záborového zákona 

 
 
 

1440 

 Plány a mapy veľkostatkov, dohoda o preberacej cene, dohoda o rozsahu prevzatí 
pôdy, zdanenie prevzatých nemovitostí, zoznam pohyblivého majetku, poznámka 
o zábore a zamýšľanom prevzatí, záverečná kontrola, výpoveď, odpredaj nemovitostí, 
vylúčenie a prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, rôzne spisy, 
všeobecné spisy 

1441 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 1442 
 Elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, žiadosti o úver, 

pozostalosť, scudzenie, dražba, predaj a kúpa pozemkov 
1443 

 Zaknihovanie drobného prídelu, platobné rozkazy, žiadosti o udelenie súhlasu 
k scudzeniu nemovitosí, kúpno-predajné zmluvy, kúpa a predaj drobných nedielov, 
sťažnosti 

 
1444 

 Kúpno-predajné zmluvy, predaj a kúpa drobných nedielov, sumárne výkazy delených 
parciel 

1445 

 Scudzenie nemovitostí, vyrozumenie o exekúcii, sumárny výkaz delených parciel, 1446 



 

 

výkaz plôch pri prevedení pozemkovej reformy 
C – Prehľad žiadosti o zbytkové statky, zbytkový statok – predaj, hrubá rozvaha 
G – zaopatrenie zamestnancov 
H - Vyvlastnenie 

   
413. L – 1451 Málinec  1446 a 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, likvidačné dotazníky, 

prepustenie zo záboru, poznámka zamýšľaného prevzatia 
B – Kúpno-predajné zmluvy 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   
414. L – 1452 Cabaj  1447 
 A – Prehľadná tabuľka preberajúcich pozemkov, oceňovanie pozemkov, rozhodnutie 

o preberacej cene, poznámka o prevzatí, hrubá rozvaha, prídelové ceny prevzatých 
nemovitostí, hrubá rozvaha, prídelové ceny prevzatých nemovitosí, poznámka záboru 
o premýšľanom prevzatí, zákonodárne veci, pozemková reforma cudzích štátnych 
príslušníkov, rozhodnutie o nárokoch pachtárov, záverečná kontrola, rôzne 
B – Registre prídelov, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie 

 

 Prevzatie a predanie drobných prídelov, zaťaženie nemovitostí, scudzenie drobného 
prídelu, pozostalosť, nedoplatky, kúpno-predajné zmluvy, pacht prídelu – knihovací 
elaborát, pachtovné zmluvy 

 
1448 

 Platobné rozkazy, exekučné veci 
G – zaopatrenie zamestnancov 

1449 

   
415. L – 1453 Kolta  1449 
 A – Súpis pozemkového majetku, rozhodnutie o preberacej cene, dodatočné 

rozhodnutie, záverečná kontrola, zaknihovanie drobného prídelu, poznámka 
zamýšľaného prevzatia, rozhodnutie a prepustenie zo záboru podľa § 11, výpoveď 
hospodáriacej osobe, Prevzatie a predanie drobných nedielov z veľkostatku, sťažnosti, 
rôzne 

 

 B – Registre prídelov, elaborát drobného prídelu, scudzenie, pozostalosť, zaťaženie 1450 
416. L – 1454 Kluknava  1450 a 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, vlastnícky súbor, likvidačné 

dotazníky, komisie, exekučné zaťaženie, pozostalosť, výmaz hypotekárnych vkladov 
 

 Ukončenie prác na vlastníckom súbore, súpisový elaborát, prepustenie obytných 
budov zo záboru, kúpna zmluva, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, predaj 
nemovitostí, vtelenie exekučného práva zástavného rozhodnutia o § 11 záborového 
zákona, pozostalosť súpis katastrálnych parciel nemovitostí, prepustenie zo záboru. 
Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám 
B – Rozpredaj nemovitostí, listiny o prídele pôdy, punktácie pre zhotovenie kúpno-
predajných zmlúv, scudzenie drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy,  
G – Zaopatrenie zamestnancov a vlastníka veľkostatku 

 
 
 
 
 

1451 

   
417. L – 1455 Gergelak  1452 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie prenajímaných nemovitostí, prídelové 

ceny a drobný prídel, dohoda o preberacej cene, revízia číselného prídelu, schválenie 
hrubej rozvahy, riešenie § 11 záborového zákona, poznámka záboru, dodatočné 
rozhodnutie podľa § 11 záborového zákona, zábor 

 

 Záverečná kontrola 
B – Register prídelu, prídelová listina, elaborát drobného prídelu, prevzatie a predanie 
drobného prídelu, prevzatie a predanie drobného prídelu, darovanie pozemku, predaj 
a kúpa pozemkov 

1453 



 

 

E – Pasienkové družstvo v Gombošovciach 
G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov a vlastníka veľkostatku 

   
418. L – 1456 Vyšný Lánc  1454 
 A – Súpis pozemkového majetku, súpis katastrálnych parciel určených k oceňovaniu, 

exekúcia, oceňovanie nemovitostí, odhadný elaborát, revízia veľkostatku, úradná 
správa o veľkostatku, rozhodnutie o preberacej cene 

 

 Žiadosť o prenájom statku v obci, hrubá rozvaha, hektárové príspevky, knihovné 
výťahy, riešenie § 11 záborového zákona, poznámka o zábore a zamýšľanom prevzatí, 
výpoveď hospodáriacim osobám 
B – Prídelová listina, register prídelov, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie 
drobného prídelu, žiadosti o vrátenie zálohy, predaj a kúpa pozemkov, zoznam 
žiadateľov o prídel pôdy, prenájom statku 

 
 

1455 

 Rozpredaj veľkostatku, kúpno-predajné zmluvy, pozostalosť, scudzenie, zaťaženie, 
predaj pozemkov, rôzne 
G – Protokoly zamestnancov prevzatého veľkostatku, zaopatrenie zamestnancov 

 
1456 

   
419. L – 1457 Karva  1457 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie prenajatých nemovitostí, návrh 

prídelových cien, hektárové príspevky, dohoda o preberacej cene, dáta pre evidenciu 
a štatistiku, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, zábor, šetrenie §-ov 3 a 11 
záborového zákona, výpoveď hospodáriacim osobám, výmena prenajatej pôdy, 
záverečná kontrola 

 

 B – Register prídelu, prídelová listina, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie 
prídelu, meračský elaborát, prídelový operát, cudzie spisy, pachtové protokoly, 
drobný pacht, register veľkostatku podrobený prídelovému riadeniu, predaj pozemkov 
bez povolenia, zvolenie k zaťaženiu 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zamestnanecký elaborát, protokoly 

 
 
 

1458 

   
420. L – 1458 Seňa  1459 
 A – Oceňovanie preberajúcich nemovitostí, dohoda o preberacej cene, protokol 

o prevzatí, zábor, oprava rozhodnutia o prepustení zo záboru, poznámka 
o zamýšľanom prevzatí, výpoveď hospodáriacim osobám, rozhodnutie o prepustení 
podľa § 11 záborového zákona, pachtovanie pôdy 
 
B – Prídelové registre, prídelové listiny, elaborát drobného prídelu 

 

 Predaj a kúpa nemovitostí, kúpno-predajné zmluvy, žiadosti o úver, žiadosti o odklad 
platby 

1460 

   
421. L – 1459 Šalgov  1461 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie nemovitosí, hrubá rozvaha, zábor, 

poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, § 11 záborového zákona, dohoda 
o preberacej cene, pachtová zmluva, rôzne 
 
B – Register prídelov, prídelová listina, elaborát drobného prídelu 

 

 Zaknihovanie drobného prídelu, žiadosť o vrátenie záloh, kúpno-predajné zmluvy, 
predaj a kúpa pozemkov, žaloba, žiadosť, vymáhanie nedoplatkov, žiadosti o exekúciu 
na svršky, platobné príkazy, scudzenie, žiadosti o úver, zaknihovanie drobného prídelu 
G – Zoznam zamestnancov, protokoly 

 
 

1462 

   
422. L – 1460 - Detva  1463 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, rozhodnutie o preberacej cene,  



 

 

ukončenie oceňovacieho riadenia, dane, prídelový operát, záverečná kontrola, 
meračský elaborát 

 Meračský elaborát, hrubá rozvaha, poznámka o zamýšľanom prevzatí, rozhodnutie 
o prepustení zo záboru, arch pozemnosti, zábor, rozhodnutie o vylúčení zo záboru, 
rôzne spisy 
 
B – Prídelová listina, register prídelov, drobný prídel, zaťaženie 

 
 

1464 

   
423. L – 1461 Horné Príbovce  1465 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, meračský operát, rozhodnutie 

o preberacej cene, hektárové príspevky, hrubá rozvaha, poznámka záboru 
o zamýšľanom prevzatí, § 11 zborového zákona 

 

 Zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, predaj pôdy podľa § 7 záborového zákona, 
sťažnosť k najvyššiemu správnemu súdu, prevzatie pôdy, kurátor, záverečná kontrola, 
exekúcia, rôzne 
 
B – Prídelové registre, prídelový elaborát, žiadosti o úver 
E – platobný rozkaz 
G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov 

 
 
 

1466 

424. L – 1462 Beretka  1467 
 A – Súpis pozemkového majetku, ukončenie oceňovacieho riadenia, dohoda 

o preberacej cene, generálna dohoda, hrubá rozvaha, hektárové príspevky 
 

 Poznámka k záboru, plná moc, výpoveď hospodáriacim osobám, § 11 záborového 
zákona, prepustenie zo záboru § 11 záborového zákona, zábor 
 
B – Elaborát drobného prídelu, prevzatie a predanie drobných nedielov, predaj a kúpa 
pozemkov 

 
 

1468 

   
425. L – 1463 Dolná Strehová  1468 
 A – Súpis pozemkového majetku, náhrada nákladov, ukončenie vlastníckych prác, 

oceňovanie 
 

 Zoznam o odpredaných pozemkoch, hektárové príspevky, konečné riešenie 
pozemkovej reformy, zábor, výpoveď hospodáriacim osobám, § 11 záborového 
zákona, záverečná kontrola, sťažnosť do odpredaja, voľný odpredaj 
B – Kúpa a predaj pozemkov, scudzenie roľníckych nedielov 

 
 

1469 

 Kúpno-predajné zmluvy 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

1470 

   
426. L – 1464 Šarkáň  /Sárkányfalva/  1471 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, dohoda o preberacej cene, rozhodnutie 

o preberacej cene, návrh prídelových cien, meračský a prídelový elaborát, doručenie 
platobného rozkazu, voľný odpredaj, pozemková daň, zrušenie mimoriadnej 
prídelovej ceny, predaj podľa § 7 záborového zákona, zábor, poznámka záboru, 
výpoveď hospodáriacej osobe, rôzne 

 

 B – Register prídelov, zaťaženie, drobný pacht, pachtové zmluvy, rozpredaj pozemkov, 
kúpno-predajné zmluvy 
G – Zoznam zamestnancov, protokoly zamestnancov 

 
1472 

   
427. L – 1465 Šišov – Norovce   1473 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Oceňovací elaborát, odhadný elaborát 1474 
 Prídelový a meračský operát, rozhodnutie o preberacej cene, hrubá rozvaha, zábor 1475 



 

 

 Poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, riešenie § 11, rozhodnutie o prepustení 
podľa § 11 záborového zákona, záverečná kontrola dotazu obce Libichov, režijné 
výplaty, poľnohospodárske vyrovnanie, odpredaj pozemkov obci Šišiv, rôzne 

 
1476 

 B – Registre drobného prídelu, Chudá Lehota, Norovce, Šišov, Borčany 1477 
 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Chudá Lehota, Norovce, Borčany 1478 
 Elaborát drobného prídelu, technický elaborát, zaknihovanie drobného prídelu, 

zálohy, preplatky a zmeny prídelcov 
E – Roľnícky družstevný liehovar 
G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov, protokoly zamestnancov 

 
 

1479 

428. L – 1466 Tesáry  1481 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie prenajímaných nemovitostí, odhadný 

elaborát, dohoda o preberacej cene, hrubá rozvaha, poznámka o prevzatí, výpoveď 
podľa § 11 záborového zákona, záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene 

 

 Zábor, záverečná kontrola 
 
B – Registre prídelu, elaborát drobného prídelu, rozpredaj pozemkov, kúpno-predajné 
zmluvy, žiadosti o úver, prevzatie a predanie drobných prídelov a nedielov, pacht, 
pozostalosť, scudzenie, odškodnenie pachtárov 

1482 

 Žiadosti o vrátenie zálohy, platobné rozkazy 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, protokoly zamestnancov 

1483 

   
429. L – 1467 Šarfia  /Blatné/  1483 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Dohoda o preberacej cene, poznámka k prevzatiu, hektárové príspevky, záverečná 

kontrola, riešenie § 11 záborového zákona, výmaz záboru, poznámka záboru 
1484 

 Oceňovanie, odhadný elaborát veľkostatku 1485 
 Výpoveď hospodáriacim osobám, rôzne 

B – Register prídelov, žiadosti o úver, elaborát drobného prídelu, prihlásenie o prídel 
pôdy 

 
1486 

 Predaj a kúpa pozemkov, scudzenie, exekúcia, žiadosť o prídel, pozostalosť, kúpno-
predajné zmluvy, zaťaženie 

1487 

 Prevzatie a predanie drobných nedielov, obťaženie, úver – zabezpečujúca listina, 
kúpno-predajné zmluvy 

1488 

 Žiadosti o vrátenie zálohy 
C – Zbytkový statok 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, protokoly zamestnancov 

 
1489 

   
430. L – 1468 Podhorod  /Užhorod/  1490 
 A – Oceňovanie prevzatých nemovitostí, poznámka k prevzatiu, hektárové príspevky, 

hrubá rozvaha, generálna dohoda, konečné vyriešenie pozemkovej reformy, 
poľnohospodárske vyrovnanie, náhrada nákladov § 11 záborového zákona 

 

 Zábor, záverečná kontrola 
B – Kúpa a predaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

1491 

   
431. L – 1469 Kapišová  1491 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Hrubá rozvaha, bezplatné získanie pôdy pre účely pozemkovej reformy, prídelová 

cena, zábor, poznámka záboru, vylúčenie zo záboru, záverečná kontrola 
B – Registre prídelov 
E – Založenie pasienkového družstva 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 

1492 



 

 

432. L – 1470 Čalad  1493 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát veľkostatku  
 Odhadný elaborát 1494 
 Oceňovanie veľkostatku, prídelový a meračský elaborát 

Dohoda o preberacej cene, dodatok k preberacej cene, prídelová cena 
1495 

 Hektárové príspevky, schválenie plánu, generálna dohoda, predanie a prevzatie pôdy, 
dáta pre evidenciu a štatistiku, § 11 záborového zákona, poznámka záboru 
a prevzatia, nároky podľa § 11 záborového zákona 

 
1497 

 Výpoveď hospodáriacim osobám, záverečná kontrola, plná moc, rôzne 
 
B – Register prídelu z katastrálneho územia: Beladice, Čalad, Dýmeš, Gest, Koleňany, 
Neverice, Tekovské Ladice, Zlatno 

 
1498 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia: Beladice, Ladice, Neverice, 
Tekovské Ladice, Zlatno, Gest, Čalad, Koleňany,  

1499 

 Predaj a kúpa pozemkov, sťažnosť do rozhodnutia, scudzenie, kúpno-predajné zmluvy 1500 
 Predaj a kúpa nemovitostí, kúpno-predajné zmluvy, zvolenie k zaťaženiu, 

poľnohospodárske vyrovnanie, platobný rozkaz, spisy o prevzatí a predaní drobného 
prídelu 
 
C – Zvyškový statok, zaknihovanie zbytkového statku, zbytkový statok Neverice, 
zbytkový statok Baračka 

 
 

1501 

 Zbytkový statok, hrubá rozvaha, hospodárska správa, drobný pacht, prídel lesnej 
pôdy, úvery 

1502 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, protokoly zamestnancov 1503 
 Protokoly zamestnancov 1504 
   
433. L – 1471 Tekovská Nová Ves  1505 
 A – Súpis pozemkového majetku, rozvrh preberacej ceny, dohoda o preberacej cene, 

ukončenie oceňovacieho riadenia, hrubá rozvaha, zábor, poznámka k zamýšľanému 
prevzatiu, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11, záverečná kontrola 
 
B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, prevzatie a predanie drobných 
nedielov 

 
 
 
 

   
434. L – 1472 Biskupice pri Dunaji  1505 
 A – Záverečná kontrola  
   
435. L – 1474 Čičer  1506 
 A – Oceňovacie riadenie, rozhodnutie o preberacej cene, konečné vyriešenie 

pozemkovej reformy, hektárové príspevky, plná moc, poznámka záboru, prevzatie, § 
11 záborového zákona, generálna dohoda, záverečná kontrola 

 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu, pozostalosť, kúpno-predajné zmluvy 1506 a 
 G – zaopatrenie zamestnancov 1507 
436. L – 1475 Drahňov  1507 
 A – Knihové výťahy, náhrada nákladov, § 11 záborového zákona, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, patronátna otátka, 
sťažnosti, rôzne 
D – Register prídelov, pozostalosť, kúpno-predajná zmluva, scudzenie 

 

 Elaborát drobného prídelu, kúpno-predajná zmluva 1508 
 Rôzne spisy 1509 



 

 

E – Schválenie stanov a pasienkového poriadku, hrubá rozvaha 
   
437. L – 1479 Vyšný Orlík  1510 
 A – Súpis pozemkového majetku, riešenie pozemkovej reformy, oceňovacie riadenie, 

ukončenie prác na vlastníckom súbore, likvidačné dotazníky, zábor, poznámka 
o prevzatí, výpoveď, § 11 záborového zákona, dodatočné prepustenie 
 
B – Predaj a kúpa pozemkov 

 

   
438. L – 1480 Ruský Potok  1511 
 A – Oceňovacie riadenie, generálna dohoda, hektárové príspevky, patronátne závezky, 

záverečná kontrola, zábor, poznámka k prevzatiu, náhrada nákladov, výpoveď, 
prepustenie zo záboru, rozpredaj, exekúcia 
 
B – Kúpno-predajné zmluvy, meračský elaborát 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   
439. L – 1481 Horné Terany  1512 
 A – Súpis pozemkového amjetku, hektárové príspevky, odhadný elaborát, dohoda 

o preberacej cene, zmena dohody o preberacej cene, zábor, výpoveď hospodáriacim 
osobám, prepustenie zo záboru 

 

 Záverečná kontrola, rentová daň, prevzatie a predanie nedielov 
B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu, rozpredaj pozemkov, kúpno-
predajné zmluvy, zaťaženie, platobné rozkazy, odňatie prídelu, žiadosti o drobný 
prídel, exekúcia 
G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov 

 
 

1513 

   
440. L – 1482 Dolný Jatov  1514 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát veľkostatku  
 Oceňovanie veľkostatku, návrh a schválenie prídelovej ceny, dohoda o preberacej 

cene, výplata preberacej ceny, zábor, poznámka záboru a premýšľaného prevzatia, 
výpoveď hospodáriacim osobám 

 
1515 

 Sťažnosti, rôzne 
B – Registre prídelov, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, 
drobný pacht, prídelový a technický elaborát 

 
1516 

 Knihový elaborát, technický elaborát, prevzatie a predanie drobného nedielu, 
pozostalosť, žiadosti o úver, scudzenie, zaťaženie 

1517 

 C – Zbytkový statok 
 
G – Zoznam zamestnancov, protokoly zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov 

 
1518 

441. L – 1484 Raďovce  1519 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor 

B – Zaťaženie, scudzenie, rozpredaj veľkostatku, predaj a kúpa nemovitostí 
G – zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov 

 

   
442. L – 1485 Malá Mužla  1520 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovacie riadenie  
 Knihové výťahy, rozhodnutie o preberacej cene, náhrada nákladov, záverečná 

kontrola, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodáriacim 
osobám, § 11 záborového zákona a § 20 prídelového zákona, zábor 

 
1521 

 B – Prídelové listiny, elaborát drobného prídelu, kúpa a predaj pozemkov, kúpno-
predajné zmluvy, revízia prídelového elaborátu, platobné rozkazy 

1522 



 

 

 D – Kolonizácia – kolónia Kӧbӧlkút 1523 
 Kolonizácia 

G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam a protokoly zamestnancov 
 

1524 
   
443. L – 1486 Veľké Straciny  1525 
 A – Súpis pozemkového majetku, prídelová cena, preberacia cena, záverečná kontrola, 

hektárové príspevky, knihovné výťahy, poznámka záboru k zamýšľanému prevzatiu, § 
7, 3a, 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacim osobám, sťažnosť 
B – Register prídelov, prídelový elaborát, predaj pozemkov 

 

   
444. L – 1487 Ožďany  1526 
 A – Náhrada nákladov, knihovné žiadosti, dohoda o cene, žiadosť o prepustenie zo 

záboru, zábor, výmaz záboru a zamýšľaného prevzatia 
B – Vklady, scudzenie pozemkov, odpredaj pozemkov, exekučná dražba 
nehnuteľností, predaj a kúpa pozemkov, 

 

 Parcelácia lesov, scudzenie pozemkov 1527 
   
445. L – 1488 Gortva pusta /Blhovce/  1527 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovacie riadenie, prídelová cena, dohoda 

o preberacej cene 
 

 Hektárové príspevky, záverečná kontrola, exekúcia, knihové výťahy, plná moc, spisy 
o prevzatí a predaní, § 3a a § 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacim osobám, 
poznámka záboru 
B – Register prídelov, žiadosti o roľnícky nediel, rozpredaj z voľnej ruky, elaborát 
drobného prídelu 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, rôzne 

 
 

1528 

   
446. L – 1489 Ruská Poruba  1529 
 A – Povolenie exekučného záložného práva, platobná zápoveď, poznámka záboru 

o zamýšľanom prevzatí, prepustenie zo záboru, generálna dohoda, žiadosť 
o povolenie rozpredaja, odpredaj podľa generálnej dohody, § 11 záborového zákona, 
výpoveď hospodáriacim osobám, exekúcia,náhrada nákladov, preberacia cena, 
hektárové príspevky 
B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

447. L – 1490 Kinek  1530 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát veľkostatku  
 Dohoda o preberacej cene, prídelová sena, hektárové príspevky, finančná agenda 

riadneho prídelu, záverečná kontrola, § 11 záborového zákona, rozhodnutie 
o prepustení zo záboru, trestanie priestupkov, cudzie spisy, zrušenie lesnej škôlky, 
požiarne poistky, medzníky 

 
1531 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 1532 
 Meračský a technický elaborát 

C – Zbytkový statok 
G – Zoznam zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov, protokoly zamestnancov 

 
1533 

   
448. L – 1491 Perbeník  1534 
 A – Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, sťažnosť, § 11, hrubá rozvaha, 

náhrada nákladov, zrušenie minimálnej prídelovej ceny 
B – Predaj a kúpa pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 

 

 Predaj a kúpa pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 
G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly 

1535 



 

 

   
449. L – 1492/1 Malý Kiar  1536 
 A – Odhadný elaborát veľkostatku, oceňovanie, náklady na novú úrodu, daňové 

a vodohospodárske záležitosti, preberacia cena 
 

 Poznámka záboru o prevzatí 
B – Register prídelov z katastrálneho územia: Malý Kiar, Vámošské Ludany, elaborát 
drobného prídelu, drobní prídelci 
C – Zbytkový statok 

 
1537 

 Prídelová cena, záverečná kontrola, meračské, prídelové a knihovné spisy, žiadosť za 
odškodné 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov 

 
1538 

   
450. L – 1492/2 Zavar  1538 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát veľkostatku, geometrické plány 

veľkostatku 
1539 

 Odhadný elaborát, hektárové príspevky 1540 
 Prídelová cena, dohoda o náhrade za strojové hnojivá, záverečná kontrola, grafické 

plány veľkostatku Dolné Lovčice, Zavar 
1541 

 Výpoveď hospodáriacim osobám, poznámka k prevzatiu, rozhodnutie o prepustení zo 
záboru, dohoda o preberacej cene, medzníky, rôzne 

1542 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Zavar, Dolné Lovčice, Veľké Šúrovce 1543 
 Predaj a kúpa pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 1544 
 Prihlášky o drobný prídel zabraného majetku, drobní prídelci, drobný pacht, 

nedoplatky drobných prídelcov 
1545 

 Elaborát drobného prídelu, technický elaborát 1546 
 Prídelové, meračské a knihovné spisy, predaj pozemkov drobným uchádzačom, 

pozostalosť, žiadosti o odklad platby, rôzne spisy 
E – Pasienkové spoločenstvo 
G – Protokoly zamestnancov  

 
1547 

 Protokoly zamestnancov, záznam zamestnancov 1548 
   
451. L – 1492/3 Gbelany  1549 
 A – Odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, generálna dohoda, rozvrh 

preberacej ceny, záverečná kontrola, trvalý dozor, výpoveď hospodáriacim osobám, 
poznámka záboru, rozhodnutie o prepustení zo záboru 

 

 B – Kúpno-predajné zmluvy 1550 
 Register prídelov z katastrálneho územia: Gbelany, Terchová, elaborát drobného 

prídelu, žiadosti o kúpu pozemkov, predaj lesa 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
1550 a 

   
452. L – 1493 Chrášťany  1551 
 A – Súpis pozemkového majetku, dohoda o preberacej cene  
 Hektárové príspevky, plná moc, knihovné výťahy, mapy, Prehľad majetku,  generálna 

dohoda, poznámka záboru, § 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacim osobám, 
žiadosť o exekúciu na svršky, prepustenie zo záboru, poznámka o prevzatí 

 
1552 

 Spisy rôzne založené pod "K" 
 
B – Register prídelu, predaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy, preplatky, scudzenie 

 
1553 

 Elaborát drobného prídelu 
 

 
1554 



 

 

G – zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov 
   
453. L – 1494 Holčíkovce  1555 
 A – Súpis pozemkového majetku, riešenie pozemkovej reformy, dohoda o preberacej 

cene, predaj celého veľkostatku, dodatočné ponechanie podľa § 20 prídelového 
zákona, poznámka záboru, výpoveď podľa § 11 záborového zákona 

 

   
454. L – 1495 Malé Krškany  1556 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie zabratých pozemkov, hrubá rozvaha, 

likvidačné dotazníky komisie, knihovné výťahy, zábor, výpoveď hospodáriacej osobe, § 
11 záborového zákona, náhrada nákladov 
 
B – predaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov 

 

   
455. L – 1496 Šarlušky - Kajsa  1557 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, dohoda o preberacej cene, dohoda 

o hnojivách, poznámka záboru, výpoveď, exekúcia, § 11 záborového zákona 
 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu, technický elaborát 1558 
 Scudzenie, vrátenie zálohy 

 
G – Zoznam a zaopatrenie zamestnancov 

1559 

   
456. L – 1497 Pečeňady – Špačince  1559 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Odhadný elaborát, oceňovanie nemovitostí, poznámka o prevzatí 1560 
 Dohoda o preberacej cene, výpoveď hospodáriacim osobám, dodatočné rozhodnutie 

podľa § 11 záborového zákona, hektárové príspevky, dáta pre evidenciu a štatistiku, 
záverečná kotrola 

1561 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 1562 
 Elaborát drobného prídelu 1563 
 Pozostalosť, scudzenie 1564 
 Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov, darovanie prídelov, platobné rozkazy, 

dlžobné úpisy 
1565 

 C – Zbytkový statok 
G – Zoznam a protokoly zamestnancov 

1566 

 Zaopatrenie zamestnancov, protokoly zamestnancov, zoznam zamestnancov 
H – Poštátňovacia akcia 

1567 

   
457. L – 1498 Streda nad Bodrogom  1567 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, generálna dohoda, 

hektárové príspevky, hrubá rozvaha, požiarne poistenie, jednanie o konečnom 
vyriešení pozemkovej reformy 

 

 Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, § 11 záborového zákona, náhrada 
nákladov, poľnohospodárske vyrovnanie, rozpredaj pozemkov 
B – Register prídelu 

 
1568 

 Elaborát drobného prídelu 
D – Spisy o kolonizačných roľníckych nedieloch 
G – Zoznam, protokoly a zaopatrenie zamestnancov 

 
1569 

   
458. L – 1499 Lúka - Nanince  1570 
 A – Súpis pozemkového majetku  



 

 

 Odhadný elaborát 1571 
 Dohoda o preberacej cene, rozhodnutie o nákladoch na novú úrodu, knihovné výťahy, 

hektárové príspevky, náhrada nákladov, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, 
poznámky záboru, prepustenie zo záboru 

1572 

 Výpoveď hospodáriacej osobe, rôzne spisy 
 
B – Register prídelov z katastrálneho územia: Bátorová, Veľká Čalomia, Malá Čalomia 

 
1573 

 Register prídelu z katastrálneho územia: Chrastinec, Kamenné Kosihy, Lesenica, 
Lukananince, Nekyje, Opatovce, Opatová Nová Ves, Selany, Širákov, Trebušovce 

 
1574 

 Elaborát drobného prídelu, prídelové listiny 1575 
 Elaborát drobného prídelu, meračský a prídelový elaborát 1576 
 Prídelový a technický elaborát, voľný odpredaj pozemkov 1577 
 Platobné rozkazy, kúpno-predajné zmluvy 1578 
 C – Zbytkový statok 

G – Zaopatrenie zamestnancov 
1579 

 Zaopatrenie zamestnancov 1580 
459. L – 1500 Málaš  1580 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, prídelová cena 

B – Register prídelu 
G – zoznam zamestnancov a protokoly 

 

   
460. L – 1501 Jakuboviany  1581 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, výpoveď hospodáriacej osobe 

B – Kúpa a predaj pozemkov 
G – Zoznam a zaopatrenie zamestnancov 

 

   
461. L – 1502 Bačkov  1582 
 A – Súpis pozemkového majetku, trestanie priestupkov  
   
462. L – 1503 Michaľany  1582 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie majetku, náhrada nákladov, hektárové 

príspevky, likvidačné dotazníky, poznámka prevzatia, výpoveď 
 

 B – Rozpredaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy, exekúcia, dražba, scudzenie 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
1583 

   
463. L – 1505/1 Rokytník  1583 
 A – Oceňovanie majetku, náhrada nákladov, plná moc, hektárové príspevky, likvidačné 

dotazníky, prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacim osobám 
 
G – Zaopatrenie vlastníka a zamestnancov 

 

   
464. L – 1505/2 Plaveč  1584 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie pozemkov, dohoda o preberacej cene, 

generálna dohoda 
 

 Konečné vyriešenie pozemkovej reformy, dohoda o preberacej cene, náhradová 
a prídelová cena, hektárové príspevky, záverečná kontrola 

1585 

 Prídel lesnej pôdy podľa generálnej dohody, hrubá rozvaha, revízia číselného prídelu, 
zábor, rôzne, poznámka o prevzatí, výpoveď hospodáriacej osobe 

 
1586 

 B – Register prídelov 1587 



 

 

 Elaborát drobného prídelu, scudzenie, pozostalosť 1588 

 Elaborát drobného prídelu 1589 

 Drobní prídelci, prevzatie a predanie drobného prídelu, exekúcia 1590 

 Technický elaborát, žiadosti o vrátenie zálohy, zaknihovanie drobného prídelu, rôzne, 
scudzenie 

1591 

 Predaj dreva, pozemkov a lesa, kúpno-predajné zmluvy, scudzenie 1592 

 E – Pasienkové spoločenstvo 
G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov, protokoly 

1593 

465. L – 1506 Hrušov  1594 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, dohoda o preberacej cene, 

revízia číselného prídelu, hrubá rozvaha, poznámka o prevzatí, § 11 záborového 
zákona, výpoveď hospodáriacim osobám 
B – Register prídelu 
G – Zaopatrenie zamestnancov a majiteľa 

 

   
466. L – 1507 Markušovce  1595 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, rozvrh preberacej ceny, 

dohoda o preberacej cene, preplatok preberacej ceny, záverečná kontrola, § 11 
záborového zákona, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia 
 
B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 

 

 Rozpredaj veľkostatku  
E – Založenie pasienkového spoločenstva 
G – Zaopatrenie zamestnancov a vlastníka 

 
1596 

   
467. L – 1509 Ivánka pri Dunaji  1596 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie pozemkov, likvidačné dotazníky, 

záverečná kontrola, zábor a poznámka, § 11 záborového zákona 
 

 B – Kúpa a predaj pozemkov, zaťaženie, scudzenie 1597 
   
468. L – 1511 Krnča  1597 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Hektárové príspevky, záverečná kontrola, náhrada nákladov, poznámka o prevzatí, 

výpoveď, § 11 záborového zákona, poznámka záboru, ponechanie nemovitostí podľa § 
20 
 
B – Žiadosť o prídel 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 

1598 

   
469. L – 1512 Beckov 1599 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, knihovné výťahy, záverečná 

kontrola, konečné vyriešenie pozemkovej reformy, poznámka záboru, výpoveď, 
náhrady podľa §-u 3a, §-u 11 záborového zákona a §-u 20 prídelového zákona 
 
B – Prevzatie a predanie drobného prídelu, žiadosti o prídel, predaj pastvín, lesa 
a celého veľkostatku 
G – Odpredaj a zaopatrenie veľkostatku 

 

   
470. L – 1513 Rad  1600 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie nemovitostí, hektárové príspevky, § 11  



 

 

záborového zákona, poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď, rôzne 
 
B – Prevzatie a predanie drobných nedielov a prídelov 
G – Źaopatrenie zamestnancov 

471. L – 1514 Brunovce - Ašakerť  1601 
 A – Súpis pozemkového majetku, dohoda o preberacej cene, hektárové príspevky, 

rozhodnutie a prepustenie zo záboru, záverečná kontrola 
 

 B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, technický elaborát 1602 
 Predaj a kúpa pozemkov, zaknihovanie drobného prídelu, meračský elaborát 

C – Prevzatie a predanie zbytkového statku 
G – Zoznam a protokoly zamestnancov 

 
1603 

   
472. L – 1515 Lúka - Hrádok  1604 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovacie riadenie, hrubá 

rozvaha, likvidačné dotazníka 
 

 Konečné vyriešenie pozemkovej reformy, náhrada nákladov, rozhodnutie o prepustení 
podľa § 11 záborového zákona a o ponechaní podľa § 20 prídelového zákona, 
poznámka záboru, výpoveď 
 
B – Žiadosť o prídel lesov, odpredaj nemovitostí, technický elaborát 

 
 

1605 

 Elaborát drobného prídelu 
E – Pasienkové spoločenstvo 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
1606 

   
473. L – 1516 Malý Šariš  1607 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovacie riadenie, katastrové pozemkové hárky, 

dohoda o preberacej cene, hrubá rozvaha, spisová rozluka, záverečná kontrola, 
poznámka o zábore a zamýšľanom prevzatí, výpoveď hospodáriacim osobám, § 11 
záborového zákona, rôzne 

 

 B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, technický elaborát 1608 
   
474. L – 1518 Čepe  1608 
 B – Register prídelov, technický elaborát  
   
475. L – 1519 Vyšná Olšava  1608 
 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, hektárové príspevky, trestanie 

prestupkov, poznámka záboru, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona 
 

   
476. L – 1520 Malá Turá  1609 
 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, výsledky pozemkovej reformy, 

záverečná kontrola, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   
477. L – 1522 Ploské  1609 
 A – Dohoda o preberacej cene, generálna dohoda, výpoveď hospodáriacej osobe  
 Prepustenie zo záboru 

B – Drobný prídel 
E – Pasienkové spoločenstvo 
G – Zoznam a protokoly zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov 

 
1610 

478. L – 1526 Vyšná Radvaň  1610 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, náhrada nákladov  
   



 

 

479. L – 1529 Setich  1611 
 A – Súpis pozemkového majetku, rozhodnutie o prepustení zo záboru, likvidačné 

dotazníky, poznámka záboru a výpoveď hospodáriacim osobám 
 

   
480. L – 1530 Baračka  1612 
 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát  
 Oceňovanie prevzatých nemovitostí, hrubá rozvaha 1613 
 Rozhodnutie o preberacej cene, dohoda o náhrade za hnojivá, plná moc, náhradová 

a celková minimálna prídelová cena, náhrada nákladov za novú úrodu, hektárové 
príspevky, náhrada za strojové hnojivá, knihové výťahy, požiarne poistky, záverečná 
kontrola 

 
1614 

 Prevzatie a predanie pozemkov, skutočné prevzatie, poznámka záboru, výpoveď 
hospodáriacim osobám, nároky dľa § 3a, 11 záborového zákona a 20 prídelového 
zákona 

 
1615 

 B – Register prídelov: Tekovská Baračka, Tekovské Šarlušky 1616 
 Register prídelov: Jesenské, Plavé Vozokany 1617 
 Register prídelov: Beša, Iňa, Šetetkút, Fajkȕrt 1618 
 Elaborát drobného prídelu 1619 
 Zaknihovanie drobného prídelu, vrátenie zálohy, rôzne 1620 
 Technický elaborát, prídelový elaborát, žiadosť o pridelenie podielu, predaj 

nemovitostí, kúpno-predajné zmluvy, splátky na prídel pôdy, exekúcia, prevzatie 
a predanie drobného prídelu 

1621 

 C – Prídel zbytkového statku 
 
D – Kolónia Bimbola 

 
1622 

 Kolónia Bimbola – dlžné úpisy 1623 
 Kolónia Bimbola – pôžičky 1624 
 Kolónia Bimbola – pôžičky, úvery 1625 
 Kolónia Bimbola – pôžičky, úvery 1626 
 Kolónia Bimbola – dlžobné úpisy 1627 
 Kolónia Bimbola – referáty, stavebné úvery, dlžobné úvery 1628 
 Kolónia Bimbola – prihlášky o prídel zabraného majetku 1629 
 Kolónia Bimbola – revízia hospodárenia na kolónii, kolónia Jesenské – úvery, pôžičky 1630 
 Kolónia Jesenské – účty, úvery, pôžičky 1631 
 Kolónia Jesenské – spisy o kolonizačných nedieloch, kolónia Malý Fajkȕrt – úvery 1632 
 Kolónia Jesenské – usporiadanie spoluvlastníckych pomerov, stavebné plány, 

rozpočty, pozostalosť, odpisy prídelových cien pozemku  
1633 

 Kolónia Malý Fajkȕrt – dlžobné spisy 1634 
 Kolónia Fajkȕrt- úvery 1635 
 G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly 1636 
   
481. L – 1531 Žabokreky  1636 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, hektárové príspevky, hrubá 

rozvaha 
 

 Ukončenie prác na vlastníckom súbore, parížska dohoda, výpoveď, § 11 záborového 
zákona, prídel podľa § 11 
 
B – Register prídelov, kúpno-predajné zmluvy, rozpredaj pozemkov, žiadosti 
o vrátenie zálohy 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 

1637 

   
482. L – 1532 Klačanov  1638 



 

 

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, hrubá rozvaha, rozhodnutie 
o preberacej cene, záverečná kontrola, dohoda o náhrade za strojené hnojivá 
 
Výpoveď hospodáriacej osobe, riešenie § 11 záborového zákona 
B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, prevzatie a predanie drobných 
nedielov, poznámka o prevzatí 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   
483. L – 1533 Nižný Hrušov  1640 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovacie riadenie, dohoda o preberacej cene, 

dohoda o náhrade za strojené hnojivá, prídelové riadenie, poznámka o prevzatí 
nemovitostí, výpoveď hospodáriacej osoby, § 11 záborového zákona, rôzne 

 

 B – register prídelu katastrálneho územia: Lesná, Poša, Nižný Hrušov, Kolčovo, Dlhé 1641 
 Drobní prídelci, zaknihovanie drobného prídelu 1642 
 Elaborát drobného prídelu, predaj a kúpa drobného prídelu, predaj a kúpa drobného 

prídelu, scudzenie, kúpno-predajné zmluvy, technický a meračský elaborát 
 

1643 
 Žiadosti o exekúciu na svršky, platobné rozkazy 

 
E – Lesné a pasienkové spoločenstvo 

 
1644 

 G – zaopatrenie zamestnancov 1645 
   
484. L – 1534 Maláš  1646 
 A – Súpis pozemkového majetku, prepustenie zo záboru  
   
485. L – 1535 Nižný Hrušov  1646 
 A – Nedoplatky, dražba, platobné rozkazy  
   
486. L – 1536 Rohov  1647 
 A – Súpis pozemkového majetku, dohoda o preberacej cene, prídelová cena, 

záverečná kontrola, hektárové príspevky, predaj veľkostatku, rôzne 
 

 Poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodáriacim osobám, § 11 záborového 
zákona 
 
B – Register prídelu z katastrálneho územia: Rybky, Častkov, Rohov, elaborát 
drobného prídelu, platobné rozkazy, exekúcia 
G – Zoznam a zaopatrenie zamestnancov 

 
 

1648 

   
487. L – 1539 Šandal  1649 
 A – Súpis pozemkového majetku, hrubá rozvaha, režijné výlohy, hektárové príspevky, 

výpoveď hospodáriacej osobe, rozhodnutie o prepustení zo záboru 
 
B – Drobní prídelci 
G – zaopatrenie zamestnancov 

 

   
488.  L – 1540 Ekel  1649 
 B – Register prídelu 

D – Kolónia Ekli pusta 
 

   
489. L – 1541 Turiszakáloš  1650 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie prenajatých nemovitostí, hektárové 

príspevky, dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, poznámka o prevzatí, 
výpoveď hospodáriacim osobám, § 11 záborového zákopna, prepustenie zo záboru 

 



 

 

 B – Register prídelu, predaj a kúpa pozemkov 
D – Kolónia Hodžovo – úvery   

1651 

 Kolónia Hodžovo – úvery, dlžobné úpisy 1652 
 Kolónia Hodžovo – úvery   1653 
 Kolónia Hodžovo – úvery 1654 
 Kolónia Hodžovo – úvery   1655 
 G – Zaopatrenie zamestnancov; 1656 
   
490. L – 1542 Látkovce  1657 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, dodatočné rozhodnutie podľa 

§ 11 záborového zákona 
B – Žiadosti o úver, prevzatie a predanie drobných nedielov  

 

   
491. L – 1543 Komjatice  1658 
 A – Súpis všetkého zabraného majetku, meračské elaboráty, vypustenie zo záboru 

podľa § 7, hektárové príspevky 
 

 Výpoveď, dohoda o prevzatí, poznámka prevzatia, hrubá rozvaha, dáta pre evidenciu, 
pachtovanie pôdy 

1659 

 Dohoda o preberacej cene, náhrada nákladov, náklady na novú úrodu 1660 
 Oceňovanie prevzatých nemovitostí  1661 
 Oceňovanie prevzatých nemovitostí, všeobecné spisy 1662 
 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Komjatice, Dolný Síleš, Horný Síleš, 

Černok 
1663 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Komjatice, Dögöš 1664 
 Register prídelov z katastrálneho územia: Dolný Síleš, Horný Síleš, Berenč, Veľký Kýr, 

Černík 
1665 

 Prídelové listiny z katastrálneho územia: Komjatice, Černík, Horný Síleš, Dolný Síleš, 
urmín 
Registre prídelov z katastrálneho územia: Komjatice – Dögöš 

 
1666 

 Sumárne výkazy delených parciel 1667 
 Sumárne výkazy delených parciel, prevzatie a odovzdanie drobných parciel 

a roľníckych nedielov, rozdelenie roľníckych nedielov 
1668 

 Žiadosti uchádzačov o drobný prídel a roľnícke nediely, sťažnosti uchádzačov 
a organizácií na nesprávne prevádzanie pozemkovej reformy, elaboráty drobných 
prídelov, zaknihovanie 

 
1669 

 Elaborát drobného prídelu, zaknihovanie 1670 
 Drobný prídel, zaknihovanie, úprava prídelovej ceny, scudzenie, zaťaženie drobného 

prídelu 
1671 

 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie, pozostalosť 1672 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie  1673 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie, pozostalosť 1674 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie, pozostalosť 1675 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie 1676 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie, pozostalosť 1677 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie 1678 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie, pozostalosť 1679 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie, pozostalosť 1680 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie, pozostalosť 1681 
 Drobný prídel, zaťaženie, scudzenie, pozostalosť 

C – Prihlášky o zbytkové statky, správy o stave hospodárenia na zbytkových statkoch 
1682 

 Prídel zbytkových statkov 1683 
 Prídel zbytkových statkov, úvery, hospodárenie zbytkových statkov 1684 



 

 

 Úprava prídelovej ceny zbytkových statkov 1685 
 D – zaknihovanie roľníckych nedielov kolóniám 1686 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver  1687 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1688 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1689 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1690 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1691 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1692 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1693 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1694 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1695 
 Kolónia Dögöš – poistné dotazníky vlastníkov 1696 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1697 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1698 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1699 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1700 
 Kolónia Dögöš – prevádzkový úver 1701 
 Kolónia Poľný Kesov – prevádzkový úver 1702 
 Kolónia Poľný Kesov – prevádzkový úver 1703 
 Kolónia Poľný Kesov – prevádzkový úver 1704 
 Kolónia Poľný Kesov – prevádzkový úver 1705 
 Kolónia Poľný Kesov – prevádzkový úver 1706 
 Kolónia Poľný Kesov – prevádzkový úver 1707 
 Kolónia Poľný Kesov – prevádzkový úver, stavebný úver 1708 
 Meračské elaboráty kolónií, ponuka na výstavbu kolónií, úprava prídelovej ceny 

roľníckych nedielov kolonistov 
1709 

 Kolónia Poľný Kesov – stavebný úver, Kolónia Dögöš – stavebný úver 1710 
 Kolónia Dögöš – plány a výpočty 1710 a  
 Kolónia Dögöš – stavebný úver 1711 
 Kolónia Dögöš – stavebný úver 1712 
 Kolónia Dögöš – súpis majetku kolonistov 1713 
 Kolónia Dögöš – správy o stave hospodárenia 1714 
 Kolónia Dögöš – správy o stave hospodárenia 

E – Družstevný liehovar 
1715 

 G – Protokoly so zamestnancami veľkostatku 1716 
 Protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 1717 
 Zoznamy a protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 1718 
 Protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 1719 
 Zoznamy zamestnancov a protokoly 1720 
 Protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 1721 
 Protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 1722 
 Protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 1723 
   
492. L – 1545 Žehra  1724 
 A – Prevzatie a poznámka prevzatia, výpoveď, dohoda o preberacej cene, prepustenie 

zo záboru, predaj lesa, všeobecné spisy 
 
B – Prídelové listiny a register prídelov, zaknihovanie drobného prídelu 

 

   
493. L – 1546 Jánová Ves  1725 
 A – Súpis všetkého zabraného majetku, zábor, prevzatie a odovzdanie, dohoda 

o prevzatí, dohoda o preberacej cene, vypustenie zo záboru, výpoveď, poznámka 
 



 

 

prevzatia 
 Predaj pôdy, oceňovanie prevzatých nemovitostí, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, 

všeobecné spisy 
1726 

 B – Prídelové listiny a prídelové registre, zaknihovanie drobného prídelu, stanovenie 
prídelovej ceny, scudzenie a zaťaženie drobného prídelu 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
1727 

   
494. L – 1547 Kolonica – Runina  1728 
 A – Súpis pozemkového majetku, zábor a prevzatie, poznámka prevzatia, hrubá 

rozvaha, hektárové príspevky, zadlženie veľkostatku, oceňovanie zabraného majetku, 
žiadosť obce Runina o prídel lesa, dohoda o prevzatí a preberacej cene 

 

 Komisia pre vyriešenie pozemkovej reformy, náhrada nákladov, predaj veľkostatkov, 
všeobecné spisy 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
1729 

 
   
495. L – 1548 Kožany  1729 
 A – Súpis pozemkového majetku, prepustenie zo záboru, prepustenie zo záboru, 

predaj pozemkov, komisia pre vyriešenie pozemkovej reformy, likvidačný list, 
všeobecné spisy 

 

   
496. L – 1549 Mrázovce  1730 
 A – Súpis všetkého zabraného 

 majetku, prepustenie zo záboru, komisia pre konečné vyriešenie pozemkovej 
reformy, likvidačné dotazníky 

 

497. L – 1550 Ladce  1731 
 A – Súpis všetkého zabraného majetku, hektárové príspevky, poznámka prevzatia, 

náhrada nákladov, všeobecné spisy 
 

 Predaj pôdy – kúpno-predajné zmluvy 1732 

 Predaj pôdy – kúpno-predajné zmluvy 
 
B – Scudzenie drobného prídelu 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
1733 

   
498. L – 1552 Maďarovce  1734 
 A – Súpis pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď, prepustenie zo 

záboru, komisia pre riešenie pozemkovej reformy, náhrada nákladov, predaj 
pozemkov, všeobecné spisy 
 
B – Správa o stave hospodárenia na roľníckom nediele 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 

   
499. L – 1553 Žitavská Nová Ves  1735 
 A – Súpis pozemkového majetku, poznámka záboru, výpoveď, hrubá rozvaha, 

prepustenie zo záboru, oceňovanie pozemkov, dohoda o náhrade, dohoda 
o preberacej cene, odpredaj pôdy 

 

 Všeobecné spisy 
 
B – Prídelová listina a register prídelov, elaborát o drobnom prídele, zadlženie 
a scudzenie, stanovenie prídelovej ceny 

 
1736 

   



 

 

500. L – 1556/1 Dvorany nad Nitricou  1737 
 A – Meračský elaborát, dohoda o preberacej cene a náhrada nákladov, záverečná 

kontrola, oceňovanie, výpoveď, poznámka prevzatia, náhrada nákladov, prepustenie 
zo záboru 

 

 Všeobecné spisy 
B – Prídelové listiny a register prídelov, žiadosti o prídel pôdy a stažnosti uchádzačov, 
elaborát prídelu, vrátenie zálohy na prídelovú cenu 

1738 

 Scudzenie a zaťaženie drobného prídelu 
C – Prevádzkový úver zbytkového statku 

1739 

   
501. L – 1556/2 Nitrianska Streda  1739 
 A – Súpis zabraného majetku, výpoveď, poznámka prevzatia  
 Hektárové príspevky, oceňovanie prevzatého majetku, generálna dohoda, dohoda 

o prevzatí, záverečná kontrola 
1740 

 Prepustenie zo záboru, odpredaj pôdy, zrušenie zverenstva, všeobecné spisy 
B – Prídelové listiny a registre prídelov, žiadosti uchádzačov o prídel 

1741 

 Rozpredaj pôdy pre drobných uchádzačov, kúpno-predajné zmluvy 1742 

 Elaborát o drobnom prídele, scudzenie a zaťaženie drobného prídelu 1743 

 Vrátenie zálohy na prídelovú cenu 
G – zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

1744 

502. L – 1557 Vyšné Ladičkovce  1745 
 A – Súpis pozemkového majetku, výpoveď, poznámka prevzatia, hektárové príspevky, 

dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, oceňovanie zabratého majetku 
 

 Režijné výlohy, hrubá rozvaha, prepustenie zo záboru, predaj pôdy, prenájom 
veľkostatku, všeobecné spisy 
 
B – Odovzdanie drobných prídelov 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 
 

1746 

   
503. L – 1558 Selčany   
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Poznámka záboru, výpoveď, prevzatie, hektárové príspevky, dohoda o konečnom 

vyriešení pozemkovej reformy, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, odpredaj 
pozemkov, prepustenie zo záboru, oceňovanie, stanovenie preberacej ceny, rôzne 
spisy 

 
1747 

 Prídelové listiny, registre prídelov, vymáhanie nedoplatkov prídelových cien, žiadosť 
obce Selčany o prídel lesa 

1748 

 B – Scudzenie a zaťaženie drobných prídelov 1749 
 Elaboráty drobných prídelov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 
1750 

   
504. L – 1559 Antalovce  1751 
 H – Poštátňovacia akcia  
   
505. L – 1560 Sereď  1751 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie prenajatých nemovitostí, odhadný 

elaborát, náklady na novú úrodu 
 

 Odhadný elaborát 1752 
 Odhadný elaborát, prijímacia cena, investície, číselný prídel 1753 



 

 

 Dohoda o preberacej cene, prídelová cena 1754 
 Prídelová cena, náhrada a celková minimálna prídelová cena, hektárové príspevky 1755 
 Parížska dohoda, výpoveď hospodáriacej osobe, dohoda o prevzatí bez výpovede, 

návrhy podľa § 3a , 11 záborového zákona, 20 prídelového zákona 
 

1756 
 B – Register prídelov: Dolný Čepeň, Stredný Čepeň, Farkašín, Diakovce, Kerestúr, 

Sereď 
1757 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Šintava, Šoporňa, Tarkšony, Vágovce 1758 
 Register prídelov z katastrálneho územia: Veľký Mačad, správa o revízii technického 

elaborátu, drobný prídel 
1759 

 Elaborát drobného prídelu 1760 
 Elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu 1761 
 Elaborát drobného prídelu, predaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 1762 
 Spor s bankou, exekučné nariadenia, nedoplatky 1763 
 Drobní prídelci – scudzenie, pozostalosť, žiadosti o úver 1764 
 Dlžobné spisy 1765 
 Scudzenie, pozostalosť, elaborát drobného prídelu 1766 

 C – Zbytkový statok, kúpno-predajné zmluvy 
D – Kolónia Sereď 

1767 

 G – Zoznam zamestnancov, zamestnanecké protokoly 1768 

 Zoznam a protokoly zamestnancov, zaopatrenie a sťažnosti 1769 

 Zoznam zamestnancov, jubilejná akcia 
H – Stavba kasární 

1770 

   
506. L – 1561 Dravce  1771 
 A – Hektárové príspevky, režijné výlohy, likvidačné dotazníky, poznámka záboru, 

výpoveď, § 11 záborového zákona 
 
B – Predaj veľkostatku, kúpno-predajné zmluvy 

 

   
507. L – 1562 Brzotín  1771 
 A – Súpis pozemkového majetku, rozhodnutie o preberacej cene  
 Hektárové príspevky, náhrada a celková minimálna prídelová cena, hrubá rozvaha, 

likvidačné dotazníky, záverečná kontrola, prepustenie zo záboru, výpoveď, § 11 
záborového zákona 
 
B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu 

 
 

1772 

   
508. L – 1563 Hnúšťa  1772 
 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky 

B – Predaj pozemkov 
 

   
509. L – 1564 Broďany  1773 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, odhadný elaborát veľkostatku  

 Generálna dohoda, oceňovanie majetku, dohoda o preberacej cene, knihovné výťahy, 
mapy, náhrada nákladov, záverečná kontrola, výmaz poznámky záboru, výmaz 
poznámky záboru, výpoveď, riešenie § 11 záborového zákona 

 
1774 



 

 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Broďany, Nitrianske Žabokreky, elaborát 
drobného prídelu, žiadosti o odklad platby, drobný pacht 

 
1775 

 Drobný pacht 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

1776 

   
510. L – 1565 Bagota  1776 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie prevzatých nemovitostí, hektárové 

príspevky, hrubá rozvaha, likvidačné dotazníky 
 

 Zámerné ukončenie prác, generálna dohoda, záverečná kontrola, poznámka 
k prevzatiu, § 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacej osobe 
B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, prevzatie a predanie drobného 
prídelu 

 
1777 

511. L – 1566 Málaš  1778 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, prídelové, meračské 

a knihovné spisy, režijné výlohy, spisová rozluka, otázka súborová, knihovné výťahy, 
generálna dohoda, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, výpoveď, § 11 
záborového zákona 

 

 B – Technický elaborát, predaj pôdy drobným prídelcom 
C – Zvyškový statok, prídelový a meračský elaborát 
G – Protokoly zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov 
H – Poštátňovacia akcia 

 
1779 

   
512. L – 1567 Málaš  1780 
 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, stanovenie rozvrhového 

roku, dohoda o preberacej cene, poznámka k záboru, zábor 
C – Odovzdanie zvyškového statku 

 

   
513. L – 1568 Rachov  1780 
 B – Register prídelov, technický a prídelový elaborát  
   
514. L – 1571 Zemianske Podhradie  1781 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky  
 Oceňovanie pozemkov veľkostatku 1782 

 Oceňovacie riadenie, odhadný elaborát 1783 

 Dohoda o preberacej cene, náhrada za strojené hnojivá, hrubá rozvaha, záverečné 
kontrola, rozhodnutie o prepustení zo záboru, poznámka o prevzatí, výpoveď 
hospodáriacej osobe 

 
1784 

 Riešenie § 11 záborového zákona 
 
B – Register prídelov z katastrálneho územia: Bošáca, Melčice, Ivanovce, Štvrtok na 
Ostrove, Zemianske Podhradie, elaborát drobného prídelu 

 
1785 

 Elaborát drobného prídelu, návrhy číselných prídelov, drobní prídelci, kúpa a predaj 
pozemkov 

1786 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 1787 
   
515. L – 1572 Ostrá Lúka  1787 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky  
 Konečné vyriešenie pozemkovej reformy, hrubá rozvaha, likvidačné dotazníky, 1788 



 

 

výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie zo záboru 
 Poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, dodatočné prepustenie, § 20 prídelového 

zákona a § 11 záborového zákona 
 
B – Register prídelov, predaj a kúpa pozemkov 

 
1789 

 Kúpno-predajné zmluvy, zoznam prihlášok o prídel, voľný predaj 1790 
   
516.  L – 1574 Nemce  1790 
 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, hektárové príspevky 

B – Predaj a kúpa pozemkov 
 

517. L – 1575 Čús  1791 
 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, odhadný elaborát veľkostatku, 

spisová rozluka, hrubá rozvaha rozvrh preberacej ceny, dohoda o preberacej cene, 
záverečná kontrola, poznámka prevzatia nemovitostí, § 11 záborového zákona 

 

 B – Register prídelu z katastrálneho územia: Jasová, Semere, elaborát drobného 
prídelu 
G – zaopatrenie zamestnancov 

 
1792 

   
518. L – 1576 Budmerice  1793 
 A – Súpis pozemkového majetku, grafické plány a mapy  
 Hektárové príspevky, odhadný elaborát 1794 
 Riešenie pozemkovej reformy, prídelová cena, dohoda o preberacej cene 1795 
 Náhradová a prídelová cena, spisová rozluka, nezrovnalosť o prevzatej pôde 

veľkostatku 
1796 

 Záverečná kontrola 
B – Prídelový a technický elaborát 

1797 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Budmerice, Halmeš, Štefanová, Ompital, 
Borová a Častá 

1798 

 Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov a nedielov 1799 
 Drobní prídelci, predaj a kúpa pozemkov 1800 
 C – Prídelová cena zvyškového statku, zbytkový statok: Lindava a Horný Majír, 

prihlášky o zvyškové statky 
1801 

 G – Protokoly zamestnancov 1802 
 Protokoly zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov, zoznam zamestnancov 1803 
   
519. L – 1577 Beketfa  1804 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky 1805 
 Výpoveď hospodáriacej osobe 1806 
 Oceňovanie zabratého majetku 1807 
 Oceňovanie zabratého majetku veľkostatku 1808 
 Výkazy investičných požiadaviek veľkostatkov, náhrada nákladov, prepustenie zo 

záboru, prenájom veľkostatku 
1809 

 Predaj poľnohospodárskej pôdy 1810 
 Zrušenie zverenstva, prevzatie lesného revíru, dáta pre evidenciu 1811 
 Predaj pozemkov 1812 
 Predaj pozemkov 1813 
 Predaj pozemkov, zrušenie spoluvlastníctva, všeobecné spisy 1814 
 B – prídelové listiny o drobnom prídele v katastrálnom území: Bratislava, Veľký 

fedýmeš, Horná Pôtoň, Orechová Pôtoň, Bláhová Dedina, Dolná Pôtoň 
 

 
 
 



 

 

Registre prídelov z katastrálneho územia: Hasvár, Dolná Pôtoň, Malý Šúr, Sȕlly, 
Čečinská Pôtoň, Tonkháza, Löger patony, Sedin, Hajmáš, Vizkelet, Veľký Fedymeš 

1815 

 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Macov, Orechová Pôtoň, Benková 
Pôtoň, Bratislava 

1816 

 Registre prídelov z katastrálneho územia: Horná Pôtoň 
Sumaárny výkaz delených parciel, zadĺženie a scudzenie drobného prídelu 

1817 

 C – Žiadosti o prídel zvyškových statkov, prídel zbytkových statkov 1818 
 Rozdelenie zbytkových statkov 1819 
 Zbytkové statky – úver 1820 
 Zbytkové statky – úver  1821 
 D – Žiadosti o poskytnutie prevádzkového úveru kolóniám 1822 
 Prídel prevádzkového úveru kolonistom 1823 
 Prídel prevádzkového úveru kolonistom 1824 
 Prídel prevádzkového úveru kolonistom kolónie 1825 
 Prídel prevádzkového úveru kolonistom kolónie 1826 
 Hurbanova Ves, Macháza-Macov 1826 a 
 Prídel prevádzkového úveru kolonistom 1827-

1828 
 Prihlášky kolonistov o žiadosti o udelenie držobného úveru 1829 
 Oceňovanie kolónie Maczháza, úprava prídelovej ceny kolónií 1830 
 Stavebný úver kolonistom 1831 
 Stavebný úver kolonistom 1832 
 Meračské elaboráty roľníckych nedielov v kolónii Hajmáš, zaknihovanie roľníckych 

nedielov v kolóniách 
1833 

 Žiadosti kolónií Sedina a Hajmáš o osamostatnenie sa, prenájom pozemkov v 
kolóniách 

1834 

 Prídelový elaborát roľníckych nedielov kolonistov 1835 
 Zaknihovanie roľníckych nedielov v kolóniách 1836 
 Zaknihovanie roľníckych nedielov v kolóniách 1837 
 E – Prídel pôdy pozemkovému družstvu v Bratislave, liehovarníckemu a vodnému 

družstvu 
H – Prídel pozemkov Ministerstvu národnej obrany 

 
1838 

 G – Zamestnanci bývalých veľkostatkov – zaopatrenie 1839 
 Zaopatrenie zamestnancov bývalých veľkostatkov 1840 
 Zaopatrenie a protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 1841 
 Protokoly zamestnancov 1842 
 Protokoly zamestnancov 1843 
   
520. L – 1578 Kráľová  1844-

1845 
 A – Súpis zabraného majetku veľkostatku  
 Súpis zabraného majetku veľkostatku, oceňovací elaborát 1846-

1847 
 Zábor, prepustenie zo záboru 1848 
 Prepustenie zo záboru 1849-

1853 
 Hektárové príspevky, poznámka k prevzatiu, vnútorná správa 1854 
 Návrh na exekúciu a prevzatie 1855 
 Prevzatie a výpoveď hospodáriacej osobe 1856 
 Výpoveď, pachtovné zmluvy 1857 
 Meračské elaboráty, dodávka hraničných medzníkov, hrubá rozvaha, náhrada 

nákladov, správa o hospodárskom stave, prídel lesnej pôdy obciam 
1858 



 

 

 Meračské elaboráty 1859 
 Generálna dohoda, dohoda s mestom Bratislava o výmere pozemkov, ocenenie 1860 
 Oceňovanie 1861-

1866 
 Oceňovanie, predaj pôdy 1867 
 Predaj pôdy 1868-

1872 
 Predaj pôdy, všeobecné spisy, prídelová cena, plány veľkostatku Nemecký Grob, 

náhrada nákladov 
1873 

 B – Registre prídelov Bojnice, Boleráz, Bratislava, Dlhá, Dunajská Nová Ves, Gajdel, 
Hasvár, Hurbanová Ves, Jánošovce, Jánovce, Kermešd, Koš, Kráľová pri Senci, Krmeš, 
Malá Čausa, Necpaly, Nedožery, Nemecký Grob, Senec 

 
1874 

 Registre prídelov z katastrálneho územia: Šáp, Šelpice, Štvrtok na Orave, Veľký 
Fedýmeš, Zvončín 

1875 

 Prídelové listiny a registre drobného prídelu z katastrálneho územia: Bojnice, 
Bratislava, Cach, Dlhá, Dubnica, Dunajská Nová Ves, Hajmáš, Horná Pôtoň, Hul, 
Jánošovce, Koš, Kráľová, Krmeš, Necpaly, Nedožery, Nemecký Grob, Opatovce, 
Poruba, Senec, Šáp, Šelpice, Veľká Čausa, Veľký Fedýmeš  

 
 

1876 

 Zaknihovanie drobného prídelu katastrálneho územia Nemecký Grob 1877 
 Zaknihovanie drobného prídelu 1878 
 Zaknihovanie drobného prídelu 1879 
 Elaboráty drobného prídelu 1880 
 Technický elaborát, sumárny výkaz delených parciel, kúpno-predajné zmluvy 1881 
 Elaboráty drobného prídelu 1882-

1883 
 Elaboráty drobného prídelu, prevzatie drobného prídelu 1884 
 Prídelové ceny, žiadosti o prídel 1885 
 Žiadosti o prídel 1886 
 Zaťaženie a scudzenie drobného prídelu 

C – Prídel zvyškových statkov, žiadosti o prídel zvyškových statkov 
1887-
1892 

 Zaťaženie a poistenie zvyškových statkov 1893 
 D – Dotazníky kolonistov, zastavovací plán kolónie Hajmáš 1894 
 Zaknihovanie roľníckych nedielov kolónie Hajmáš 1895 
 Poistenie kolónií 1896 
 Stavebný úver kolóniám 1897 
 Úprava prídelových cien, výkaz delených parciel kolónie Senec 1898 
 Zaťaženie a scudzenie kolónií 1899 

 Zaťaženie a scudzenie koloniálnych nedielov, všeobecné spisy 1900 

 Zaťaženie a scudzenie kolónií 1901 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 1902-
1907 

   
521. L – 1579 Pezinok  1908 
 A – Súpis zabraného majetku veľkostatku, hektárové príspevky, poznámka záboru 

a prevzatia, ocenenie, dohoda o rozdelení pôdy, náhrada nákladov, prepustenie zo 
záboru 

 

 B – Žiadosti o prídel 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

1909 

   
522. L – 1580 Smolenice  1910 
 A – Zverenstvo, predaj pôdy  



 

 

   
523. L – 1581/1-2 Smolenice – Chtelnica   1911 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Oceňovanie zabratého majetku, plány a mapy veľkostatku 1912 
 Oceňovanie zabratého majetku 1913 
 Meračské a technické elaboráty 1914 
 Predaj pôdy, všeobecné spisy 1915 
 Meračské a technické elaboráty 1916 
 Náhrada nákladov, pachtovné zmluvy, hraničné medzníky, zaťaženie veľkostatku 1917 
 Hektárové príspevky, výpoveď, prepustenie zo záboru 1918 
 Hrubá rozvaha, poznámka k záboru, poznámka prevzatia, generálna dohoda, 

záverečná kontrola 
B – Úvery a platobné rozkazy 

1919 

 Register drobného prídelu z katastrálneho územia: Dechtice, Dolné Radošovce, Dolný 
Lopašov, Horné Dubové, Horné Orešany, Káltovce, Lošonec, naháč, Nižná, Smolenice, 
Veselé 

 
1920 

 Zaknihovanie drobného prídelu 1921 
 Zaknihovanie drobného prídelu 1922 
 Prídelové listiny 1923 
 Zadĺženie a scudzenie drobného prídelu 1924 
 Žiadosti uchádzačov o prídel 1925 
 Prídelové ceny drobného prídelu 1926 
 Prídelové ceny drobného prídelu 1927 
 Prídelové ceny drobného prídelu 1928 
 Zaknihovanie drobného prídelu 1929 
 Zadĺženie a scudzenie drobného prídelu 1930 
 Zaknihovanie drobného prídelu 1931 
 Zadĺženie a scudzenie drobného prídelu 1932-

1933 
 C – Zvyškové statky: Horná Streda, Dolné Radošovce 1934 
 D – Družstevný liehovar v Chtelnici 1934 
 G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku 1935-

1939 
   
524. L – 1582 Malacky  1940-

1942 
 A – Súpis pozemkového majetku  
 Súpis pozemkového majetku, knihovné výťahy 1943 
 Odhadné elaboráty 1944-

1946 
 Odhadné elaboráty, záverečná kontrola, zrušenie zverenstva 1947 
 Oceňovanie prevzatých nemovitostí veľkostatku 1948-

1950 
 Oceňovanie a dohoda o preberacej cene 1951 
 Dohoda o preberacej cene 1952 
 Dohoda o preberacej cene a náhrada za novú úrodu 1953 
 Dohody o náhrade za novú úrodu, poznámky k prevzatiu a generálna dohoda 1954 
 Dohody o preberacej cene a náhrada za umelé hnojivá 1955-

1956 
 Odpredaj nehnuteľností z voľnej ruky 1957-

1961 
 Odpredaj nemovitostí z voľnej ruky, náhrada nákladov 1962 



 

 

 Parcelácia lesnej pôdy 1963 
 Prídel a predaj lesnej pôdy 1964 
 Prídel a predaj lesov na veľkostatku Batorkeszi 1965 
 Predaj pôdy 1966-

1968 
 Prenájom veľkostatku, súpis parciel určených k prevzatiu a oceneniu 1969 
 Daňové nedoplatky na zabranom majetku veľkostatkov 1970 
 Výpovede hospodárenia na veľkostatkoch 1971 
 Vypustenie zo záboru, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy 1972 
 Vypustenie zo záboru 1973 
 Technické elaboráty, záverečná kontrola 1974 
 Technické elaboráty 1975 
 Všeobecné spisy 1976 
 Záležitosti Devínskeho hradu, meračské elaboráty 1977 
 Oprava patronátnych budov v Dúbravke 1978 
 B – Registre prídelov z katastrálneho územia: Devínska Nová Ves, Dimburg, Gajary, 

Hasprunka, Jabloňové, Jakubov 
1979 

 Registre prídelov pre katastrálne územie: Kiripolec, Kuchyňa, Malé Leváre, Malacky, 
Niklašov 

1980 

 Registre prídelov katastrálneho územia: Pernek, Plavecké podhradie, Plavecký Svätý 
Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rarbok, Sološnica, Uhorská Ves pri Morave 

 
1981 

 Prídelové registre z katastrálneho územia: Köbölkút, Šrobárová, Čata, Mudroňovo, 
Bíňa, Štúrovo, Okánikovo, Bátorové Kesy/Vojnice/ 

1982 

 Registre prídelov z katastrálneho územia: Bíňa a Gajary 1983 
 Registre prídelov z katastrálneho územia: Kiripolec, Madar, Marcelová 1984 
 Registre prídelov z katastrálneho územia: Plavecký Štvrtok, Mudroňovo, Pernek, 

Plavecké Podhradie, Sološnica, Šrobárova/Marcelová/ 
1985 

 Prídelové listiny z katastrálneho územia: Devínska Nová Ves, Dimburg, Gajary, 
Jabloňové, Jakubov, Kiripolec, Kuchyňa, Malé Leváre, Malacky, Nikulašov 

1986 

 Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Plavecký Štvrtok, Rarbok, 
Sološnica, Uhorská Ves pri Morave 
Kolónie: Okánikovo, Bíňa, Čata, Köbölkút, Nová Vieska, Bátorové Kesy 

 
1987 

 Elaboráty drobného prídelu 1988-
1994 

 Scudzenie a zaťaženie drobného prídelu 1995-
2008 

 Žiadosti o prídel pôdy z pozemkovej reformy 2009 
 Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov a roľníckych nedielov, elaborát, drobného 

prídelu 
2010 

 Zaknihovanie drobných prídelov, elaboráty drobného prídelu 2011 
 Žiadosti o prídel z pozemkovej reformy 2012 
 Úprava prídelovej ceny drobného prídelu 2013 
 Kúpno-predajné zmluvy 2014 
 C – Elaboráty zvyškových statkov  2015 
 Prídel zvyškových statkov 2016 
 Zvyškové statky 2017-

2018 
 Prídel zvyškových statkov 2019 
 D – Kolónia Bíňa – meračské elaboráty, úvery 2020 
 Kolónia Bíňa – meračské elaboráty 2021 
 Kolónia Bíňa – scudzenie a zaťaženie koloniálnych nedielov 2022 
 Kolónia Čata - úvery 2023 



 

 

 Kolónia Köbölkút – scudzenie a zaťaženie koloniálnych nedielov 2024 
 Kolónia Köbölkút – odhadný a meračský elaborát 2025 
 Kolónia Köbölkút – scudzenie a zaťaženie kolonizačných nedielov 2026 
 Kolónia Köbölkút – stavebný dozor a vyúčtovanie stavieb 2027 
 Kolónia Köbölkút, kolónia Šrobárova 2028 
 Zadĺženie kolonistov v kolónii Miklósháza  2029 
 Kolónia Mudroňovo - úvery 2030-

2032 
 Zaknihovanie kolonizačných nedielov na kolóniách Okánikovo, Marcelháza Šrobárová 2033 
 Kolónia Šrobárová 2034 
 Prídel a zaknihovanie kolonizačných nedielov v kolónii Šrobárová 2035 
 Kolónia Šrobárová 2036 
 Zaťaženie kolonizačných nedielov v kolónii Šrobárová 2037 
 Zaťaženie kolonizačných nedielov kolónie Šrobárová 2038 
 Kolónia Šrobárová 2039 
 Kolónie Štúrovo 2040 
 Kolónie Štúrovo – zadĺženie kolonistov 2041 
 E – predaj pôdy družstvu Agricola 2042 
 Prídel pôdy družstvám 2043 
 G – Zamestnanecké protokoly 2044-

2070 
 Zoznamy zamestnancov bývalého veľkostatku Bátorkesy 2071 
 H – Poštátňovacie akcie 2072 
 Prídel pôdy pre MNO 2073-

2074 
   
525. L – 1583 Horné Orešany  2075 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacim 

osobám, prepustenie zo záboru, odhadné elaboráty, záverečná kontrola 
 

 Pracovné programy, náhrada nákladov 
B – prídelové elaboráty, drobný prídel 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
2076 

526. L – 1584 Častá - Dlhá  2077-
2078 

 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku, hektárové 
príspevky, odhadný elaborát, meračské elaboráty 

 

 Oceňovanie prevzatých nemovitostí, prepustenie spod záboru podľa § 11 záborového 
zákona, náhrada za hnojivá, preberacia cena  

2079 

 B – Prídelové listiny a registre prídelov o drobnom prídele v katastrálnych obciach 
Častá, Dlhá, Dolné Orešany, Vištuk 

2081 

 Splátky na drobný prídel, odpredaj pôdy drobným prídelcom na základe § 7  prídel. 
Zák., kúpno-predajné zmluvy 

2082-
2083 

 Zaknihovanie drobného prídelu 2084-
2085 

 Zaknihovanie roľníckych nedielov, sťažnosti drobných prídelcov na nízky prídel 
 
C – prídel zvyškového statku na veľkostatku Dlhá/Matyldin dvor/, parcelácia 
zvyškového statku, oceňovanie zvyškového statku na veľkostatku Častá - Dlhá 

 
 

2086 

 G – zoznamy a zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku Častá- Dlhá, 
Košolná, Klčovany 

2087-
2088 



 

 

   
527. L – 1585 Šamorín  2089 
 A – Dohoda o preberacej cene a náhrada za umelé hnojivá, pracovný program, 

náhrada nákladov, majetko-právne záležitosti 
 

 Výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie spod záboru 2090 
 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov a roľníckych nedielov kolonistov 

v katastrálnych obciach: Bétvata, Csenke, Nemecký Grob, Tonkháza, Šamorín, Nová 
Jelka, Dolné Janíky, Veľký Lég, Veľký Majer a Tône 

 
2091-
2093 

 Elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, scudzenie drobného 
prídelu, voľný odpredaj pôdy drobným uchádzačom na veľkostatku Illéšháza, 
odovzdanie drobných prídelcov 

 
2094 

 C – Prídel zvyškového statku Fenešarpuszta a Csörgepuszta, majetko-právne 
záležitosti zvyškových statkov 

2095 

 D – Register roľníckych nedielov kolónie Tönyepuszta, technický elaborát kolónie, 
zastavovací plán kolónie, odovzdanie roľníckych nedielov kolónií Tönyepuszta 

 
2096 

 Návrhy na doplnenie roľníckych nedielov v kolóniach Tönyepuszta, Hurbanova Ves 
a Bellova Ves, prídel liehovaru kolónii Hurbanova  Ves, meračské elaboráty kolónie 
Bellova Ves 

 
2097 

 Zaknihovanie kolonizačných prídelov, nájomné zmluvy kolonistov 2098 

 Stavebný úver kolonistov Hurbanova Ves 2099 

 Stavebný úver kolonistov Tönyepuszta 2100 

 Oceňovanie nehnuteľností na kolónii Hurbanova Ves 2101 
 Plány a mapy kolónií Bellova Ves, Hurbanova Ves, Tönyepuszta 2102 

 G – Zaopatrenie zamestnancov a zamestnanecké protokoly 2103 
528. L – 1586 Turňa  2104 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku, určenie 

návrhového roku, oceňovacie pokračovanie, dohoda o preberacej cene, náhrada 
nákladov 

 

 Hektárové príspevky, poznámka o prevzatí, prepustenie zo záboru, výpoveď 
hospodáriacim osobám 
 
B – register prídelov, zaknihovanie drobného prídelu, nájomné zmluvy drobných 
prídelcov 

 
 
2105 

 

 Rozpredaj pôdy drobným prídelcom, rozpredaj pôdy z voľnej ruky, kúpno-predajné 
zmluvy, nedoplatok prídelovej ceny 

2106 

   
529. L – 1588 Bracovce 2107 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku  

 Odhadné elaboráty, oceňovanie preberaných nehnuteľností 2108 

 Hektárové príspevky, záverečná kontrola, náhrada nákladov, dohoda o preberacej 
cene 

2109 

 Prehľad prevzatej pôdy, výkaz plôch, poznámka o prevzatí pôdy, dohoda o prídelovej 
cene, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, všeobecné právne 
záležitosti veľkostatku 

 
2110 

 B – Prídelové listiny a registre drobného prídelu v katastrálnych obciach Bracovce, 
Falkušovce, Kačanov, Rokytov, Brestov 

2111-
2112 

 Zaknihovanie drobného prídelu, zaťaženie a scudzenie drobného prídelu 2113-



 

 

2114 
 Zaťaženie, úvery, nedoplatky, platobné rozkazy, exekučné pokračovania proti 

drobným prídelcom za nedoplatky na prídelové ceny 
2115-
2117 

 Scudzenie drobného prídelu 
G – zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

2118 

   
530. L – 1589 Tibava  2119 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku, dohoda 

o preberacej cene, odhadné elaboráty, náhrada nákladov 
 

 Voľný odpredaj, poznámka o zábore, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo 
záboru, všeobecné písomnosti o veľkostatku 
 
B – Prídelové listiny a registre prídelov katastrálnych obcí Tibava a Jesenov, sumárne 
výkazy delených parciel, elaborát o drobnom prídele 

 
 

2120 

 Scudzenie drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu 
 
E – Utvorenie pasienkového spoločenstva v Jesenove 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
2121 

   
531. L – 1590 Udavské  2122 
 A – Dáta pre poznámku prevzatia a výpoveď, výpoveď, prepustenie zo záboru podľa § 

3, 11 a 20 prídelového zákona, oceňovanie prevzatých nemovitostí, rozhodnutie 
o preberacej cene, hrubá rozvaha, revízia grafických plánov, evidenčné listy, 
všeobecné spisy 

 

532. L – 1591 Hermanovce  2122 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku  
 Poznámka záboru o zamýšľanom prevzatí, výpoveď hospodáriacim osobám, 

prepustenie zo záboru podľa § 11 prídelového zákona, doba a dohoda o preberacej 
cene 
B – Prídelové listiny, prídelové registre drobného prídelu, výkaz delených parciel, 
zaknihovanie, zaťaženie a scudzenie drobného prídelu 

 
 

2123 

   
533. L – 1592 Pečovská Nová Ves  2124 
 A – Súpis všetkého majetku veľkostatku, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, 

výpoveď hospodárenia, poznámka výpovede, prepustenie zo záboru podľa § 11 a 20 
prídelového zákona, náhrada nákladov, hektárové príspevky, hrubá rozvaha, 
oceňovanie preberaných nemovitostí a dohoda o preberacej cene, likvidačné 
dotazníky 
 
B – Predaj pozemkov z voľnej ruky drobným uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   
534. L – 1593 Ňaršany  2125 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku, odhadný elaborát, 

oceňovanie a dohoda o preberacej cene, prepustenie zo záboru podľa § 11 
prídelového zákona, záverečná kontrola 
B – Prídelová listina a registre prídelov drobného prídelu, výkazy delených parciel, 
elaborát drobného prídelu 

 

 Scudzenie a zaťaženie drobného prídelu, návrh na exekúciu drobných prídelcov za 
nedoplatky na prídelové ceny 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
2126 



 

 

   
535. L – 1594 Uzovský Šalgov  2126 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku  
 Hrubá rozvaha, preberacia cena – dohoda, prepustenie zo zábora 

 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov, elaborát drobných prídelov 

 
2127 

   
536. L – 1595 Pečovská Nová Ves  2128 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku, knihové výťahy, 

hektárové príspevky, poznámka záboru, výpoveď, náhrada nákladov, prepustenie zo 
záboru podľa § 3 a 11 prídelového zákona 

 

 B – Prídelové listiny a prídelové registre drobného prídelu katastrálnej obce Pečovská 
Nová Ves, výkazy delených parciel, prídelové elaboráty, kúpno-predajné zmluvy 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
2129 

   
537. L – 1599 Výčapy - Opatovce  2130 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku, oceňovanie, 

prepustenie zo záboru podľa § 11 prídelového zákona, likvidačné dotazníky, náhrada 
nákladov, poznámka prevzatia 

 

538. L – 1600 Horné Brhlovce  2130 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku, odhadný elaborát, náhrada 

nákladov 
 

 Dohoda o náhrade za umelé hnojivá, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim 
osobám 
B – Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov, predaj pôdy z voľnej ruky 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
2131 

   
539. L – 1601 Rožňové Mitice  2132 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku, oceňovanie, 

dohoda o preberacej cene, stanovenie rozvrhového roku, poznámka o prevzatí 
 

 Výpoveď hospodárenia, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, 
záverečná kontrola 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov 

2133 

 Elaborát drobného prídelu, pachtovné zmluvy 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

2134 

   
540. L – 1602 Fsjkȕrt  2135 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, preberacia cena, oceňovanie  
 Poznámka prevzatia, výpoveď 

B – Prídelové listiny a registre drobného prídelu katastrálnych obcí Baračka a Fajkȕrt 
a prídelové listiny roľníckych nedielov kolónie Fajkȕrt, výkazy delených parciel 

 
2136 

 D – Prídelový elaborát a zaknihovanie roľníckych nedielov na kolónii Fajkȕrt  2137 
 Úver a dlžobné úpisy kolonistov 2138-

2139 
 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 2140 
   
541. L – 1603 Pucák  2141 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku, hektárové príspevky, hrubá 

rozvaha, prídelová cena, náhrada nákladov, záverečná kontrola, likvidačný dotazník, 
poznámka o prevzatí, výpoveď, prepustenie zo záboru podľa § 11 prídelového zákona, 
všeobecné spisy 

 



 

 

B – Scudzenie a zadĺženie drobného prídelu 
   
542. L – 1604 Várkony  2141 
 B – Registre prídelov kolónie Millénium, výkaz plôch  
 C – Prídel a hospodárska situácia zbytkových statkov utvorených na veľkostatku 

Várkony 
2142 

   
543. L – 1605 Gombošpusta  2143 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku, hektárové príspevky, 

oceňovanie 
 

 Dohoda o preberacej cene, dohoda o prídelovej cene, poznámka, prepustenie zo 
záboru podľa § 11 prídelového zákona 

2144 

 B – Prídelové listiny a registre prídelov, prídelový meračský elaborát 2145 
 Drobný pacht pozemkov, elaborát drobného prídelu, predaj pozemkov 

E – Založenie pasienkového družstva 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

2146-
2147 

   
544. L – 1606 Majdanka  2148 
 A – Poznámka záboru  
   
545. L – 1607 Ličartovce  2148 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku, hektárové príspevky, dohoda 

o prídelovej cene, hrubá rozvaha, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim 
osobám, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 20 prídelového zákona, 
záverečná kontrola 
 
B – Prídelové listiny a prídelové registre drobných prídelov, prídelový elaborát 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 

   
546. L – 1608 Pekľany Ruské   2148 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku  
 Hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatku, hrubá rozvaha, generálna dohoda, 

náhrada nákladov, preberacia cena, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim 
osobám, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 prídelového zákona 
B – Písomnosti drobných prídelcov 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
 
 

2149 

   
547. L – 1610 Horné Žemberovce  2150 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám na veľkostatku, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 
11 prídelového zákona, elaborát o zámernom ukončení prác na vlastníckom súbore, 
likvidačné dotazníky 

 

   
548. L – 1611 Bohunice  2151 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku, dohoda o preberacej a 

prídelovej cene, hrubá rozvaha 
 

 Zábor a poznámka záboru, záverečná kontrola, výpoveď hospodáriacim osobám na 
veľkostatku, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, 
odhadný elaborát, grafické plány a mapy veľkostatku 

 
2152 



 

 

 B – Prídelové listiny a prídelové registre drobných prídelov pre katastrálne obce 
Báhoň, Bohunice, Beregseg, Čataj, Dlhá, Dolné Orešany, Dolné Srnie, Drahovce, Igram, 
Hlohovec, Kaplná, Koleňany, Madunice, Mestečko, Moravské Lieskové, Pastuchov, 
Piešťany, Svätý Peter, Solčany, Udvarnok, Veľké Orvište, Verešvár 

 
 

2153 

 Elaboráty drobných prídelov, technický elaborát, platobné rozkazy 
G – Zoznamy zamestnancov na bývalých veľkostatkoch 

2154 

   
549. L – 1614 Ožďany  2155 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku  
550. L – 1617 Blažejovo  2155 
 B – Prídelové listiny o drobnom prídele v katastrálnych územiach obcí Blažejovo, Veľká 

Beháň,     sumárny výkaz delených parciel, zoznam spoločných ciest, elaboráty 
o drobnom prídele 

 

   
551. L – 1619 Malé Bielovce  2155 
 A – Súpis zabraného pozemkového majetku veľkostatku, oceňovanie zabraného 

pozemkového majetku 
 

 Dohoda o preberacej cene, výpoveď hospodáriacim osobám, prepustenie zo záboru 
podľa § 11 záborového zákona 
 
B – Prídelové listiny a prídelové registre o drobnom prídele v katastrálnych obciach 
Malé Bielce, Veľké Bielce a Žabokreky 

 
 

2156 

 Elaborát o drobnom prídele 2157 
 Vrátenie zálohy na drobný prídel, scudzenie drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 
2158 

   
552. L – 1620 Veľké Zlievce  2158 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovanie 
 

 Odhadný elaborát, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene, 
náhrada za umelé hnojivá 

2159 

 Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, rozhodnutie o prepustení zo záboru 
podľa § 11 záborového zákona 
 
B – Prídelové listiny a registre prídelov drobného prídelu, prídelový a technický 
elaborát, zaťaženie drobného prídelu 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
 

2160 

   
553. L – 1621 Lúky - Gergelová  2161 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, likvidačné dotazníky, komisia 

pre zámerné ukončenie prác na vlastníckom súbore 
 

 Zábor, rozhodnutie o prepustení zo záboru, predaj veľkostatku, pozostalostné 
záležitosti 
 
B – Prihlášky o prídel pôdy 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
 

2162 

   
554. L – 1622 Veľké Záblatie 2163 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, oceňovanie, dohoda 

o preberacej cene 
 



 

 

 
B – Registre drobných prídelov, elaborát drobného prídelu, predaj pôdy z voľnej ruky 
drobným uchádzačom 

   
555. L – 1623 Diviaky - Uszor  2164 
 A – Meračské elaboráty, odhadné elaboráty, dohoda o preberacej cene, výpoveď 

hospodáriacim osobám, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 
zákona 

 

 B – Registre drobných prídelov pre katastrálne obce Zorkovce, Diviaky, Dubové, 
Jazernica, Slovenské Pravno, Svätý Michal, Trňa, Trnovec, prídelové listiny o prídele 
roľníckych nedielov na kolóniach Fakov /Kvetoslavov/, Miloslavov, Hviezdoslavov, 
Macov,    registre prídelov o prídele roľníckych nedielov na kolóniach Sȕlly, Macov, 
Maczháza a Fakov 

 
 

2165 

 Registre prídelov a prídelové listiny o roľníckych nedieloch na kolóniach Svätý Michal, 
Fabópusta, Maczháza a Blahova Dedina,    prídelové listiny a registre o drobnom 
prídele v katastrálnych obciach Trnávka a Čilistov 

 
2166 

 Veľká Szarva 2167 
 Elaboráty drobných prídelov 2168-

2169 
 Predaj pôdy z voľnej ruky, pachtovné protokoly, prenájom rybolovu v katastrálnom 

území obce Čilistov, predaj lesa 
2170 

 C – Prenájom zbytkových statkov Körtvelye Pusta a Hrušťová 2171 
 D – Udelenie držobného a stavebného úveru kolonistom kolónie Fakov 

Zastavovacie plány kolónie Fakov, exekúcia kolonistov, rozhodnutie o odpisoch na 
prídelových cenách kolonistom na kolóniách Fakov a Sȕlly, scudzenie roľníckych 
nedielov, kolónia Miloslavov – pozostalosť, kolónia Hviezdoslavov – zmeny prídelov 
E – Pasienkové družstvá v obci Diviaky - založenie 

 
 

2172 

   
556. L – 1624 Veľké Šurany  2173 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, dohoda o preberacej 

a prídelovej cene, záverečná kontrola, výpoveď hospodárenia, poznámka o prevzatí, 
rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, likvidačný 
dotazník 
B – Prídelová listina a register drobných prídelov pre katastrálnu časť Šurany, elaborát 
drobného prídelu, prevzatie a odovzdanie drobných prídelov 

 

   
557. L – 1625 Kesihovce  2173 
 A – Hektárové príspevky, oceňovací elaborát zabratého veľkostatku, dohoda 

o preberacej cene 
 

 Hrubá rozvaha, záverečná kontrola, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 
a 20 záborového zákona, výpoveď hospodárenia, poznámka záboru 
B – Predaj pozemkov z voľnej ruky 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
 

2174 

   
558. L – 1626 Krasňany  2175 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, hektárové príspevky, 

stanovenie rozvrhového roku, spisová rozluka 
 

 Oceňovací a odhadný elaborát zabraného veľkostatku, dohoda o preberacej cene, 
záverečná kontrola 

2176 

 Poznámka záboru a prevzatia, rozhodnutie o prepustení zo záboru, výpoveď 
hospodárenia 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelcov v katastrálnych obciach Krasňany, 

 
2177 



 

 

Mnešice, Pastovce, technický elaborát drobného prídelu 
 Zoznamy uchádzačov o drobný prídel, prevzatie a odovzdanie drobných prídelov, 

kúpno-predajné zmluvy 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
2178 

   
559. L – 1627 Pastuchovo  2179 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, odhadný elaborát 

a oceňovanie, dohoda o preberacej cene, hrubá rozvaha 
 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov, elaborát o zaknihovaní drobného 
prídelu 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   
560. L – 1628 Čataj  2180-

2181 
 A - – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku, prídelová a preberacia cena, 

hrubá rozvaha, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacim osobám, rozhodnutie 
o vypustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, technický elaborát 
 
B – Registre prídelov a prídelové listiny drobného prídelu pre katastrálne obce Báhoň, 
Igram, Kaplná. Zaknihovanie drobného prídelu, elaboraát drobného prídelu, žiadosť 
o povolenie odpredaja pôdy drobným uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   
561. L – 1629/1 Veľká Bytča  2182 
 A – Oceňovanie prevzatých nemovitostí na zabranom veľkostatku, dohoda 

o prídelovej cene, generálna dohoda o prevádzaní pozemkovej reformy, výkaz 
o režijných výlohách, záverečná kontrola, technický a meračský elaborát zabraného 
veľkostatku, prepustenie zo záboru podľa § 20 prídelového zákona 
 
B – Registre prídelov a prídelové listiny drobného prídelu v katastrálnych obciach: 
Dolný Hričov, Hričovské Podhradie, Paština Závada, Petrovice, Považské Podhradie, 
Bytča, Veľká Kotešová, Zemanská Kotešová, zaknihovanie drobného prídelu 

 

 Elaborát drobného prídelu 2183 
 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 2184 
   
562. L – 1629/2 Mariková  2185 
 A – Technický a meračský elaborát zabraného veľkostatku  
 Pracovný program 1921-1922, záverečná kontrola, prepustenie zo záboru, likvidácia 

dlžôb na zabranom majetku 
 
B – Registre prídelov a prídelové listiny drobného prídelu pre katastrálne územie 
Mariková, Považské Podhradie a Hričovské Podhradie 

 
2186-
2187 

 Elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, predaj a kúpa pozemkov, 
technický a meračský elaborát drobných prídelov 

2188-
2189 

 C – Žiadosti o prídel zbytkových statkov na veľkostatku Mariková 2190 
563. L – 1629/3 Považské Podhradie  2191 
 A – Výkazy katastrov dlžôb a patronátnych povinností zabraného veľkostatku, výkaz 

platieb veľkostatku, výkaz platieb veľkostatku v rokoch 1921-1922 
 



 

 

 Pracovný program na roky 1920-1921, záverečná kontrola, všeobecné spisy 
o zabraných nemovitostiach 
 
B – Prídelové listiny drobných prídelov v katastrálnom území obcí Považské Podhradie, 
Štiavnik 

 
2192-
2194 

 Elaboráty drobných prídelov, zaťaženie, scudzenie a pozostalosť drobných prídelov 
 
C – Zvyškový statok – lesné družstvo Košecké Veľké Podhradie – technický elaborát, 
zaknihovanie a scudzenie 
D – Lesné družstvo 
G – Zoznam zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
 

2195 

   
564. L – 1630 Brzotín  2196 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, oceňovací 

elaborát prevzatých nemovitostí, záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene 
 

 Poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie zo 
záboru podľa § 11 záborového zákona, rôzne písomnosti o zabranom veľkostatku 
 
B – Prídelová listina a register prídelov katastrálneho územia obce Brzotín, elaborát 
o drobnom prídele 

 
 

2197 

   
565. L – 1631 Jankovce  2197 
 A – Hektárové príspevky, spisová rozluka  
   
566. L – 1632 Radvaň nad Dunajom  2198 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovanie prevzatých pozemkov, hrubá rozvaha, poznámka prevzatia, 
výpoveď, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, spisová rozluka 

 

 B – Registre prídelov a prídelové listiny drobného prídelu pre katastrálne územie obce 
Radvaň nad Dunajom, výkaz plôch, súhlas nadobúdateľov, drobný pacht, elaborát 
drobného prídelu, rozpredaj pozemkov, zaťaženie drobného prídelu 
 
G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
 

2199 

   
567. L – 1633 Semerovo  2200 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, súpisový 

priestupok, hektárové príspevky, záverečná kontrola, likvidačné dotazníky 
 

568. L – 1634 Veľká Ida  2200 
 A – Odhadný elaborát a oceňovanie prevzatých nemovitostí, poznámka prevzatia, 

výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona 
 
B – Register prídelov a prídelová listina drobného prídelu pre katastrálne územie obce 
Veľká Ida, zadĺženie a scudzenie drobného prídelu 

 

 C – Zaknihovanie zvyškového statku Rezsötánya 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2201 

   



 

 

569. L – 1637 Veľký Lipník  2201 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, prepustenie zo 

záboru, likvidačné dotazníky, rôzne písomnosti o veľkostatku 
 

   
570. L – 1638 Blatnica  2201 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, žiadosť o rozdelenie veľkostatku, oceňovanie prevzatých nemovitostí, 
odhadný elaborát 

 

 Záverečná kontrola, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie 
zo záboru podľa § 11 záborového zákona 
 
B – registre prídelov pre katastrálne územia obcí Jasenovo, Rudno, Sučany, Dubovo, 
Veľký Čepčín, Malá Vieska, Laskár, Danová, Dvorce, Ivančiná, Kalamenová, Blatnica, 
Slovenské Pravno 
C – Rozhodnutie o prídele zvyškového statku Modočany 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
 
 

2202 

   
571. L – 1639 Michaľany  2203 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, odhadný 

elaborát, oceňovanie prevzatých nemovitostí, zistenie majetkovej podstaty, výmaz 
záboru 

 

 Dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, generálna dohoda, poznámka záboru, 
výpoveď, prevzatie nemovitostí, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového 
zákona, konečná dohoda 
 
B – Registre prídelov pre katastrálne územie obcí Veľký Šariš a Michaľany, prevzatie 
a odovzdanie drobného prídelu 

 
 

2204 

 Elaborát drobného prídelu, zoznam uchádzačov o drobný prídel, predaj pozemkov 
drobným uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
2205 

   
572. L – 1640 Medzany  2205 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, oceňovanie 

prevzatých nemovitostí, preberacie ceny, záverečná kontrola 
 

 B – Register prídelov a prídelová listina o drobnom prídele v katastrálnom území obce 
Medzany, elaborát drobného prídelu 
 
C – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
2206 

573. L – 1641 Žubčany  2206 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, oceňovanie, 

dohoda o preberacej cene 
 

 Hrubá rozvaha, záverečná kontrola, knihovné výťahy, poznámka záboru, výpoveď 
hospodáriacej osobe, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona 
 
B – Prídelové listiny a registre prídelov pre katastrálne územia obcí Malý Šariš 
a Žubčany, sumárny výkaz delených parciel, zoznamy spoločných ciest, elaborát 
drobného prídelu, zoznamy uchádzačov o drobný prídel, meračský elaborát drobných 
prídelov, predaj pozemkov drobných uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
 
 
 

2207 

   
574. L – 1642 Hostice  2208 



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 
príspevky, zisťovanie výloh spojených s prevádzaním pozemkovej reformy, hrubá 
rozvaha, výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového 
zákona, likvidačné dotazníky 
 
B – Kúpno-predajné zmluvy o rozpredaji pozemkov drobným uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   
575. L – 1644 Roztoka  2209 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, rôzne písomnosti o vlastníckom súbore 
 
B – Predaj pozemkov bez povolenia Štátneho pozemkového úradu 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   
576. L – 1645 Radvaň  2209 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný 

elaborát 
 

 Dohoda o preberacej cene a prídelovej cene, zábor, poznámka záboru, výpoveď 
hospodáriacej osobe, záverečná kontrola 

2210 

 Rôzne 
B – Prídelové listiny drobných prídelov a prídelové registre pre katastrálne územie 
obcí Banská Bystrica, Králová, Kremnička a Radvaň,         elaboráty drobných prídelov  

 
2211 

 E – Prídel pozemkov pre pasienkové spoločenstvo 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2212 

   
577. L – 1646 Starná  2212 
 A – Súpis všetkého zabraného pozemkového majetku, hektárové príspevky, výpoveď 

hospodáriacim osobám, poznámka prevzatia, rozhodnutie o prepustení zo záboru 
podľa § 11 záborového zákona a § 3 prídelového zákona 

 

 B – Kúpno-predajné zmluvy o predaji pozemkov drobným uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2213 

578. L – 1647 Gortva  2213 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, výpoveď 

hospodáriacej osobe, likvidačné dotazníky o ukončení pozemkovej reformy na 
zabranom veľkostatku 

 

   
579. L – 1648 Nižný Hrabovec  2214 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovanie prevzatých nehnuteľností veľkostatku, dohoda o preberacej 
cene, hrubá rozvaha, záverečná kontrola 

 

 Poznámka prevzatia, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 
zákona 
 
B – Prídelové listiny a registre prídelov v katastrálnych územiach obcí Kučín, Nižný 
Hrabovec a Vranov, elaboráty drobných prídelov 

 
2215 

 Výkazy plôch, sumárne výkazy delených parciel, kúpno-predajné zmluvy o predaji 
pozemkov drobným uchádzačom 
G – Zoznamy zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2216 

   
580. L – 1649 Brzotín  2217 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, dohoda  



 

 

o preberacej cene a určenie prídelovej ceny, hrubá rozvaha, prepustenie zo záboru 
podľa § 11 záborového zákona 
 
B – Prídelová listina a register prídelov pre katastrálne územie obce Rudná, sumárny 
výkaz delených parciel, prídelový elaborát 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku  

   
581. L – 1650 Kočovce  2218 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, odhadný elaborát 
 

 Oceňovanie prevzatých nehnuteľností veľkostatku, dohoda o preberacej a prídelovej 
cene, záverečná kontrola 

2219 

 Rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí Beckov, 
Kálnica, Kočovce, Rakoľuby, Vábnovejsa a Viesky 

 
2220 

 Elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, vrátenie záloh 2221 

 Rozpredaj pozemkov drobným uchádzačom, zadĺženie drobného prídelu, platobné 
rozkazy 
G – Zoznamy zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
2222 

   
582. L – 1651 Budiš - Kaľamenová  2222 
 A – Generálna dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, 

náhrada nákladov, dohoda o preberacej cene 
 

   
583. L – 1653 Malá Štiavnica  2222 
 A – Oceňovanie prevzatých nemovitostí veľkostatku, dohoda o preberacej cene 

B – Registre drobných prídelov pre katastrálne územie obci Malá Štiavnica a Veľká 
Štiavnica 

 

584. L – 1655 Volové  2223 
 A – Generálna dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku  
   
585. L – 1656 Sirte  2223 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, súpisový 

priestupok, správa o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, rozhodnutie 
o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, bilančné výkazy a náhrady, 
likvidačné dotazníky 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   
586. L – 1658 Veľká Dobroň  2223 
 A – Písomnosti komisie pre ukončenie prác na vlastníckom súbore  
   
587. L – 1660 Turňa  2223 
 A – Hektárové príspevky, náhrada nákladov, likvidačné dotazníky  
 Jednanie o konečnom vyriešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, 

záverečná kontrola, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 
zákona 
B – Rozpredaj pozemkov drobným uchádzačom – kúpno-predajné zmluvy 

 
2224 

   
588. L – 1661 Mošovce  2224 
 A – Hektárové príspevky, odhadný elaborát  
 Dohoda o preberacej cene, oceňovanie prevzatých nemovitostí na veľkostatku 2225 



 

 

 Náhrada nákladov, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona 2226 
 Technický a meračský elaborát 2227 
 Rozhodnutie o plnej moci, rôzne písomnosti týkajúce sa vlastníckeho súboru 

B – Žiadosti uchádzačov o drobný prídel 
 

2228 
 Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územie obcí Belá, 

Blatnica, Ďanová, Diaková, Folkušová, Mošovce, Malá Vieska, Podzámok, Priekopa, 
Sklabina a Turčiansky Svätý Martin / Martin/ 

 
2229 

 Určenie prídelovej ceny drobným prídelcom, elaborát drobného prídelu 2230 
 Predaj pozemkov drobným uchádzačom 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 
2231 

   
589. L – 1662 Štiavnička  2232 
 A – Bilančné výkazy, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona a § 20 

prídelového zákona, predaj lesa pasienkovému spoločenstvu v Turanoch a spolku 
bývalých urbarialistov, zmena pozemkov, záverečná kontrola 
B – Prídelová listina a registre prídelov o drobnom prídele pre katastrálne územie 
obce Štiavnička 

 

   
590. L – 1663 Štiavnička  2232 
 A – Generálna dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy na vlastníckom 

súbore 
 

591. L – 1664 Tajná  2233 
 A – Odhadný elaborát, oceňovanie prevzatých nemovitostí veľkostatku  
 Dohoda o preberacej cene, výpoveď hospodáriacej osobe, rozhodnutie o prepustení 

zo záboru podľa § 11 záborového zákona, bilančné výkazy a náhrady, generálna 
dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na vlastníckom súbore 

 
2234 

 B – Prídelové listina a registre drobných prídelov pre katastrálne územie obcí Tajná, 
Šarovce, Tekovská Vieska a Verešvár /Červený Hrádok/, meračský elaborát 

2235 

 Elaboráty drobných prídelov 2236 
 Predaj pozemkov drobným uchádzačom – kúpno-predajné zmluvy 2237 
 G – Zoznamy a protokoly zamestnancov na bývalom veľkostatku 2238 
   
592. L – 1665 Križanovce  2239 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, dohoda 
o preberacej cene a prídelovej cene, prevzatie a odovzdanie roľníckych nedielov, 
rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, likvidačné výkazy 
a náhrady, záverečná kontrola 

 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územie obcí Kerestúr, 
Križanovce, Veľký Bočkov, Kobylecká Poljana, prídelový elaborát                   G – 
Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
2240 

   
593. L – 1666 Padáň  2241 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku  
   
594. L – 1667 Ploské  2241 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, oceňovanie 

prevzatých nemovitostí, dohoda o preberacej cene, hrubá rozvaha, generálna dohoda 
o riešení pozemkovej reformy na veľkostatku, výpoveď hospodáriacim osobám, 
poznámka záboru a prevzatia 

 

 Rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona a § 3a a 20 
prídelového zákona 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálnu obec Ploské, 

 
 

2242 



 

 

prevzatie a odovzdanie drobného prídelu, elaborát drobného prídelu, kúpno-predajné 
zmluvy 

 Vrátenie záloh 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2243 

   
595. L – 1668 Nedanovce  2243 
 A – Súpis všetkého zabraného majetku na veľkostatku, bilančné výkazy  
 Generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na vlastníckom súbore, výpoveď 

hospodárenia, odhadný a oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene, náhrada za 
umelé hnojivá, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, 
záverečná kontrola 

 
2244 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 
Nedanovce a Paňa, elaborát drobného prídelu 

2245 

 Rozpredaj pozemkov drobným uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku, zoznamy a protokoly 

2246 

596. L – 1669 Rožkovany  2246 
 A – Súpis všetkého zabraného majetku na veľkostatku, oceňovací elaborát, dohoda 

o preberacej cene 
 

 Bilančné výkazy, generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na veľkostatku, 
hrubá rozvaha, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, 
záverečná kontrola 
 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov 

 
 

2247 

 Elaborát drobného prídelu, predaj pozemkov drobným uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2248 

   
597. L – 1670 Orešany  2249 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný 

a oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene, výpoveď hospodáriacej osobe, hrubá 
rozvaha, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona 

 

 Záverečná kontrola, bilančné výkazy 
B – Prídelové listiny a registre prídelov pre katastrálne územie obcí Orešany 
a Tekolďany, pachtovné zmluvy, elaborát drobného prídelu 
G – Zaopatrenie zamestnancov – protokoly bývalého veľkostatku 

 
2250 

   
598. L – 1672 Papin  2251 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovací elaborát, odhadný elaborát, generálna dohoda o prevedení 
pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, hrubá rozvaha, elaborát o revízii 
pozemkovej reformy 

 

 Výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona 
a § 3 prídelového zákona, dohoda o preberacej cene, žiadosť o predaj a zavedenie 
vnútornej správy na veľkostatku 
B – Predaj pozemkov drobným uchádzačom – kúpno-predajné zmluvy 

 
2252 

   
599. L – 1673 Borka - Háj  2253 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, bilančné 
výkazy, dohoda o riešení pozemkovej reformy na veľkostatku 

 

 Rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, zábor, výpoveď, 
poznámka zamýšľaného prevzatia 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí Borka 

 
 

2254 



 

 

a Háj, žiadosti uchádzačov o drobný prídel, elaborát drobného prídelu 
   
600. L – 1674 Dolné Žemberovce  2255 
 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, knihové výťahy, dohoda 

o prevzatí, výpoveď hospodáriacej osobe, poznámka prevzatia, zmena pozemkov 
B – Rozpredaj pozemkov – kúpno-predajné zmluvy 
D – Stavebné plány kolonistov na kolónie Dolné Žemberovce 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

601. L – 1675 Fiš /Trávnica/  2256 
 A – Generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na vlastníckom súbore  
   
602. L – 1676 Slovenské Kľačany  2256 
 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové príspevky, 

výpoveď, bilančné výkazy, likvidačné dotazníky 
B – Predaj pozemkov drobným uchádzačom 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   
603. L – 1677 Rumince  2256 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona 
B – Predaj pozemkov drobným uchádzačom 

 

   
604. L – 1678 Lučenec  2257 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, dohoda 

o preberacej cene, zábor, výpoveď hospodáriacej osobe 
 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí Lučenec 
a Boľkovce, sumárne výkazy delených parciel, elaborát drobného prídelu 
 
D – Písomnosti o zriadení kolónie Lučenec 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 
 

2258 

   
605. L – 1679 Lučenec  2258 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku,  
 Dohoda o preberacej cene, bilančné výkazy, záverečná kontrola, prepustenie zo 

záboru podľa § 11 záborového zákona 
B – Registre prídelov pre katastrálne územia obcí Lučenec a Boľkovce 

 
2259 

   
606. L – 1680 Drahovo  2259 
 B – Register prídelu  
   
607. L – 1681 Dolné Srnie  2259 
 B – Register prídelu a prídelové listiny drobného prídelu pre katastrálne územia obcí 

Dolné Srnie a Bošáca, zoznam uchádzačov o drobný prídel, revízia prídelového 
a meračského elaborátu, zaknihovanie drobného prídelu 

 

   
608. L – 1682 Nedašovce  2260 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, dohoda 

o preberacej cene, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 
zákona, záverečná kontrola, bilančné výkazy 
 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov 

 

 Zaknihovanie drobných prídelov, scudzenie a zaťaženie drobných prídelov  



 

 

C – Prídel zbytkového statku „ Betlehem pusta“ 
G – Protokoly so zamestnancami bývalého veľkostatku 

2261 

609. L – 1683 Merašice  2262 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný 

elaborát 
 

 Dohoda o preberacej cene, režijné výlohy, rôzne 2263 

 Výpoveď hospodárenia, záverečná kontrola 
 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 
Šimovany, Merašice a Veľké Kršteňany, elaborát drobných prídelov 

 
2264 

 Drobní prídelci a meračský elaborát 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2265 

   
610. L – 1685 Malčice  2266 
 A – Oceňovanie zabraného pozemkového majetku, hrubá rozvaha, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona a § 2 a  § 20 prídelového 
zákona, likvidačné dotazníky 
 
E – Elaborát o drobnom prídele 
G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   
611. L – 1686 Dolné Vašardice  2267 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku,, odhadný 

elaborát, náhradová a prídelová cena, dohoda o preberacej cene, náhrada nákladov, 
zábor, revízia prídelového a meračského elaborátu, bilančné výkazy 

 

 B – Prídelová listina a registre drobných prídelov v katastrálnom území obce Dolné 
Vašardice, elaborát drobného prídelu, exekúcia a platobné rozkazy drobných 
prídelcov 
 
G – Zoznamy zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
2268 

   
612. L -1687 Hajnáška  2269 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, zábor, výpoveď 

hospodáriacej osobe 
 

   
613. L – 1688 Malý Ramháň  2269 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, 

B – Rozpredaj pôdy drobným uchádzačom – kúpno-predajné zmluvy 
 

   
614. L – 1689 Ľubotín  2270 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovanie zabraného majetku, zábor, likvidačné dotazníky 
B – Žiadosti uchádzačov o drobný prídel 

 

   
615. L – 1690 Lučivá  2270 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, likvidačné 

dotazníky 
 

616. L – 1691 Horné Motešice  2271 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové  



 

 

príspevky, generálna dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na zabranom 
veľkostatku, poznámka prevzatia, výpoveď hospodárenia, knihovné výťahy 

 Rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona 
B – Predaj pôdy drobným uchádzačom – kúpno-predajné zmluvy, zaknihovanie pôdy, 
zaťaženie drobného prídelu 

 
2272 

 Drobní prídelci 
G – Zoznamy zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2273 

   
617. L – 1692 Šaca  2273 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovanie prevzatého majetku, hrubá rozvaha, bilančné výkazy, zadanie 
meračských prác, generálna dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na zabranom 
veľkostatku 

 

 Dohoda o náhrade nákladov, zábor, výpoveď, hospodárenia, poľnohospodárske 
vyrovnanie, záverečná kontrola 
B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí Šaca 
a Hodkovce, výkaz delených parciel a služobností  

2274 

 Elaborát drobného prídelu, zaťaženie drobného prídelu 2275 
 G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku – zoznamy a protokoly 2276 
   
618. L – 1693 Šemša  2276 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovanie zabraného majetku 
 Dohoda o preberacej cene, dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na zabranom 
veľkostatku, hrubá rozvaha, záverená kontrola, zábor, výpoveď hospodárenia 

 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov, elaborát drobného prídelu, lúpno - 
predajné zmluvy 
G – Zoznamy zamestnancov bývalého veľkostatku 

 
2277 

   
619. L – 1694 Demjata  2278 
 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene, zábor, výpoveď 
hospodárenia, bilančné výkazy 
G – Prídelové listiny a registre drobných prídelov, elaborát drobného prídelu, žiadosti 
občanov o prídel lesa 

 

620 L – 1695 Čergov  

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku zabraného veľkostatku, oceňovací 

elaborát, dohoda o preberacej cene, zábor, výpoveď hospodárenia, záverečná 

kontrola, bilančné výkazy 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územie obce 

Čergov 

 

2279 

 

 Elaborát drobného prídelu, predaj pozemkov drobným uchádzačom, prevzatie 

roľníckych nedielov 

G – Zoznamy zamestnancov bývalého veľkostatku 

2280 



 

 

   

621 L – 1696 – 1697 Biel - Boťany   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, situačné znázornenie polygonálnych bodov 

 

 

 Oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene, zábor, výpoveď hospodárenia, 

hrubá rozvaha 

2281 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí Biel, 

Boťany, Černa, Dobrá a Veľký Tarkan 

 

2282 

 Doplnenie drobného prídelu, prídelový elaborát 2283 

 Doplnenie prídelových elaborátov, predaj a kúpa pozemkov drobných 

uchádzačov, žiadosti o úver z fondov československých legionárov 

2284 

 D – Zaťaženie, pozostalosť kolonizačných nedielov kolónie Biel a Boťany 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku – zoznamy a protokoly 

2285 - 

2287 

   

622 L – 1698/1 Budkovce   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný 

elaborát 

2288 

 Dohoda o preberacej cene, náhrada nákladov, generálna dohoda o vyriešení 

pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, režijné výlohy, záverečná kontrola 

2289 

 Zábor, výpoveď hospodárenia 2290 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Budkovce, Bánovce, Denešovce, Folkušovce. Prídelový elaborát 

2291 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obce Folkušovce 2292 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obcí Budkovce a Bánovce 2293 

 Kúpno – predajné zmluvy, exekúcia na nedoplatky prídelovej ceny 2294 

 Meračský elaborát, rozpredaj veľkostatku 2295 

 E – Pasienkové spoločnstvo 2296 

 G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku – zoznamy a protokoly 2297 - 

2298 

623 L – 1698/2 Dúbrava   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene a náhradovej cene 

 



 

 

 Odhadný elaborát, všeobecné spisy 

B – Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obce Ubľa 

2299 

 Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Dúbrava, Ubľa a Zboj, meračský elaborát 

2300 

 Kúpno – predajné zmluvy, dražba a predaj dreva  2301 

 Elaborát drobného prídelu 2302 

 Prídelový a meračský elaborát a elaborát pasienkového družstva Dúbrava 2303 

 C – Zvyškový statok Ubľa – prenajatie 

E – Elaborát pasienkového družstva Brezovica 

2304 

   

624 L – 1699 Zámutov   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, situačný plán obce Rudlov, bilančné výkazy 

2304 

 Oceňovanie prevzatých nemovitostí, preberacia cena, revízna správa 

o hospodárení na zabranom veľkostatku 

2305 

 Náhrada nákladov a škody 2306 

 Rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Zámutov, Rudlov a Soľ, prídelový elaborát 

2307 

 Predaj pozemkov drobným uchádzačom, prevzatie a odovzdanie roľníckych 

nedeilov 

2308 

 Elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku – zoznamy 

H – Písomnosti o prídele lesa Ministerstvu zemedelstva 

2309 

625 L – 1700 Piešťany   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, zábor, 

výpoveď hospodárenia, likvidačné dotazníky 

2310 

   

626 L – 1701 Hyndice   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, zábor, 

výpoveď hospodárenia, likvidačné dotazníky, sťažnosť do rozhodnutia 

B - Predaj pozemkov drobným uchádzačom 

2311 

   



 

 

627 L – 1702 Veľká Ida   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, oceňovací 

elaborát 

2312 

 Hrubá rozvaha, záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene 2313 

 Prevzatie zabratého majetku, daňové záležitosti, ochrana prírodných krás 

a pamiatok, objednávka medzníkov, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacim osobám, požiarne poistky 

2314 

 B – prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Veľká Ida a Cestice, elaborát drobného prídelu 

2315 

 Scudzenie drobného prídelu, pozostalosť 2316 

 Dlžobné úpisy, exekúcie na movitosti za nedoplatky prídelovej ceny, drobný 

rozpredaj pozemkov, žiadosti o drobný prídel 

2317 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku - protokoly 2318 

   

628 L – 1703 Drahovo   

 A – Generálna dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, 

trestný priestupok – nariadenia vlády Republiky československej č.61 Zb.z.a n. zo 

dňa 9.1.1920 

2318 

   

629 L – 1704 Šoporňa   

 A – Katastrálne mapy a prehľadný náčrtok 2318 

   

630 L – 1705 Vráble   

 A – Zábor, výpoveď hospodárenia, poznámka záboru, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru podľa § 11 záborového zákona, likvidačné dotazníky, rôzne 

B – Predaj pôdy drobným uchádzačom 

 

   

631 L – 1706 Dežerice   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky 

2319 

 Odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, náhradová a prídelová cena, 

záverečná kontrola, výpoveď hospodárenia, zábor, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru podľa § 11 záborového zákona 

2320 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Dežerice a Farkaška 

 



 

 

 

 Elaboráty drobného prídelu Dežerice a Farkaška 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2321 

632 L – 1707 Hanzlíková   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, zábor, výpoveď hospodárenia, generálna dohoda o riešení pozemkovej 

reformy na zabranom veľkostatku, likvidačné dotazníky 

B – Sťažnosť do rozhodnutia 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2322 

   

633 L – 1706 Dubnica   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku 2323 

 Hektárové príspevky, dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, poznámka 

záboru, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 

záborového zákona 

2324 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Bolešov, Borčice, Dubnica, Slavnica – Vaska, Trenčianska Teplá 

Elaborát drobného prídelu 

2325 

 Predaj pozemkov z voľnej ruky drobným uchádzačom 2326 

   

634 L – 1709 Dolné Ozorovce   

 A – Oceňovací elaborát zabratých nemovitostí veľkostatku, preberacia cena, 

nároky vlastníka podľa § 11 záborového zákona a § 3 prídelového zákona, 

výpoveď hospodárenia, poznámka záboru 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce, prevzatie a odovzdanie drobných prídelov 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

2327 

   

635 L – 1710 Nitra – Lukovský Dvor ( Lukamajer )   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, oceňovací 

elaborát a dohoda o prídelovej cene, zábor, výpoveď hospodárenia, hrubá 

rozvaha, záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene, rozhodnutie o prepustení 

zo záboru podľa § 11 záborového zákona, likvidačné dotazníky 

2328 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí Nitra 

a Nitra – Lukovský dvor. Elaborát drobného prídelu, prevzatie a odovzdanie 

2329 



 

 

drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

636 L – 1711 Kľúčová   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku  

 Odhadný elaborát, stanovenie pracovného programu roka, dohoda o preberacej 

cene, náhradová a prídelová cena, poznámka zamýšľaného prevzatia, záverečná 

kontrola 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územie obce 

kľúčová, elaborát drobného prídelu 

2330 

637 L – 1712 Kovárce   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, odhadný elaborát 

2331 

 Zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, dohoda o preberacej cene, 

záverečná kontrola, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 

zákona 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídeloív pre katastrálne územia obcí 

Kovárce a Sulovce, elaborát drobného prídelu 

2332 

 Kúpa a predaj pozemkov drobným uchádzačom, zadĺženie drobných prídelov 2333 

638 L – 1713 Bzovík   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, predbežné 

výsledky pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, zábor, likvidačné 

dotazníky 

B – Kúpno – predajné zmluvy o predaji pôdy drobným uchádzačom 

 

 G – Zaopatrenie zamestanancov bývalého veľkostatku 2334 

639 L – 1714 Veľké Bošany   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetju na zabranom veľkostatku  

 Odhadný elaborát 2335 

 Dohoda o preberacej cene, hektárové príspevky, zábor, hrubá rozvaha, režijné 

výlohy, situačná správa o priebehu pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku 

2336 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Baštín, Veľké Bošany, Malé Bošany, Klátová Nová Ves, Krnča, Práznovce, 

Topoľčany 

2337 

 Elaborát drobného prídelu, voľný odpredaj pozemkov, prídel lesa, kúpno – 

predajné zmluvy, drobný pacht 

2338 

 Prídelový elaborát 2339 



 

 

 Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov 

C – Prídel zvyškového stavu Sadok a prídelová cena zvyškového statku 

2340 

 G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatrku - protokoly 2341 

640 L – 1715 Semerovce   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný 

elaborát, dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, spisová rozluka 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov a roľníckych nedielov pre 

katastrálne územie obce Semerovo, prihlášky o prídel 

2342 

 C – Prídel zbytkového statku 2343 

   

641 L – 1716 Semerovo   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný 

elaborát, dohoda o preberacej cene 

2344 

 Zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustrení zo 

záboru podľa §§ 3 a 20 prídelového zákona a § 11 záborového zákona 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí Čúz, 

Jásová a Semerovo, elaborát drobného prídelu 

2345 

 Prídelový a meračský elaborát, zaťaženie drobného prídelu 

C – Prídel zbytkového statku 

2346 

 G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku - protokoly 2347 

642 L – 1717 Veľká Behaň   

 A – Generálna dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy na zabranom 

veľkostatku 

2348 

   

643 L – 1718 Levice   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku 2348 

 Hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatku 2349 

 Hrubá rozvaha, dohoda o preberacej cene 2350 

 Generálna dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku 2351 

 Zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru podľa § 11 záborového zákona a § 20 prídelového zákona, knihovné 

výpisy, spisová rozluka, rôzne 

2352 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí: 

Dolný Ďurad, Dolný Feďvernek, Dolný Prandorf, Horná Almáš, Horná Seč, Hronské 

2353 



 

 

Kľačany, Hronské Kosihy, Hronský Lok 

 Ďalej pre: Jalakšová, Levice, Lišov, Mochovce, Podlužany, Nový Tekov, Starý 

Tekov, Tehla 

2354 

 Elaborát drobného prídelu 2355 - 

2356 

 Predaj a kúpa pozemkov drobným uchádzačom 2357 

 Kúpno – predajné zmluvy 2358 

 Prídelový a meračský elaborát, predaj lesnej pôdy 2359 

 Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov, zaknihovanie drobných prídelov 2360 

 C – Žiadosti o prídel zvyškových statkov, prídel zbytkových statkov Rychňava, 

Kováčová, Nixbrod – Máriamajer, návrhy prídelových cien zvyškových statkov 

2361 - 

2362 

 G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku – zoznamy a protokoly 2363 - 

2366 

644 L – 1719 Čonak   

 A – Generálna dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy na zabranom 

veľkostatku 

H – Prídel lesnej pôdy štátu 

2367 

   

645 L – 1721 Držkovce   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové príspevky, 

zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru podľa § 11 záborového zákona, likvidačné dotazníky 

B – Zadĺženie dedenie drobných prídelov 

 

   

646 L – 1722 Lednické Rovné   

 B – Registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí: Beluša, Dolná 

Breznica, Horenice, Kvašov, Lednické Rovné, Prečín – Lehota. Predpis druhých 

záloh na prídelovú cenu drobných prídelov 

C – Zmena nezabraného majetku za zbytkový statok 

 

   

647 L – 1723 Sučany   

 B – Register drobných prídelov v katstrálnom území obce Sučany 2368 

   

648 L – 1724 Oslany   



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, zábor, 

hektárové príspevky, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 

zákona a § 20 prídelového zákona, záverečná kontrola 

 

   

649 L – 1725 – Komárňanský Svätý Peter   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, zábor, poznámka, záverečná kontrola, likvidačné dotazníky, hrubá 

rozvaha, výpoveď hospodáriacej osobe 

2369 

 G – Zamestnanci - zaopatrenie 2370 

650 L – 1726 Domaniža   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku  

 Hektárové príspevky, konečné vyriešenie pozemkovej reformy, generálna dohoda, 

spisová rozluka, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, výpoveď 

hospodáriacim osobám 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2371 

  651 L – 1727 Zemianska Kerť   

 A – Oceňovanie veľkostatku 

B – Register prídelov a katastrálneho územia: Nemeškürt, Zemianska Kerť. Žiadosť 

o prídel pozemkov. 

 

   

652 L – 1729 Ožďany   

 A – Súpis pozemkového majeku, odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, 

záverečná kontrola, likvidačné dotazníky, zábor, poznámka záboru, generálna 

dohoda, nedoplatok prídelovej ceny, hrubá rozvaha 

B – Register prídelu z katastrálneho územia: Ožďany, platobné rozkazy, dlžobné 

úpisy, elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2372 

   

653 L – 1730 Bogdanovce  . 

 A – Súpis pozemkového majetku, dohoda o preberacej cene, oceňovanie 

veľkostatku, záverečná kontrola, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospdáriacej 

osobe, § 3a a § 11 záborového zákona, sťažnosti a rôzne 

B – Register prídelov, technický elaborát, zaknihovanie drobného prídelu, 

sťažnosti do prídelu, revízia číselného prídelu 

2373 



 

 

C – Zbytkový statok Bogdanovce 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

   

654 L – 1731 Dolný Jatov   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, náhrada nákladov, 

záverečná kontrola, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

G - Zaopatrenie zamestnancov 

2374 

   

655 L – 1732 Vyšný Svidník   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie lesov, odhad 

veľkostatku, záverečná kontrola, režijné výlohy,  

2375 

 Vyriešenie pozemkovej reformy 

B - Kúpno – predajné zmluvy, úprava držobných pomerov, predaj lesa 

E – Poľnohospodárske družstvo Svidník 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2376 

656 L – 1733 Fornosek   

 A – Súpis pozemkového majetku 2377 

 Oceňovacie riadenie, záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene 2378 

 Plná mov, generálna dohoda, knihovné výťahy, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe, , § 11 záborového zákona 

2379 

 B – Register prídelov, technický elaborát, elaborát drobného prídelu, drobný 

pacht 

G - Zamestnanci 

2380 

657 L – 1734 Veľké Janíkovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, dohoda o preberacej 

cene, záverečná kontrola, hrubá rozvaha 

2381 

 Rozhodnutie o prepustení, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej 

osobe, § 11 záborového zákona 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2382 

658 L – 1735 Dobroň   

 B – Žiadosti o prídel pôdy 2383 

   



 

 

659 L – 1737 Veľké Ripňany   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovacie riadenie, likvidačné dotazníky, 

zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona, 

rôzne 

 

   

660 L – 1738 Pustatina nad Zlatnou   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, dohoda o preberacej cene, 

záverečné kontrola, oceňovanie veľkostatku, generálna dohoda, hrubá rozvaha 

2384 

 Zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelov z katastrálneho územia: Ekel, Mederč 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2385 

661 L – 1739 Kerestúr   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, preberacia cena, zábor, 

poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelov z katastrálneho územia: Kerestúr, Veľké Šúrovce 

2386 

   

662 L – 1740 Borčice   

 A – Plnenie generálnej dohody 

B – Register prídelov z katastrálneho územia: Borčice, Klobušice 

 

   

663 L – 1743 Veselé nad Váhom   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, ukončenie prác na 

vlastníckom súbore, zábor, poznámka záboru, § 20 prídelového zákona 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2387 

   

664 L – 1744 Farkašín   

 A – Hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatku 

Zábor, poznámka záboru 

B – Register prídelov : Farkašín, Kerestúr, Majdekov, drobní prídelci 

2388 

 Elaborát drobného prídelu, prihlášky o prídel pôdy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2389 

665 L – 1746  Horká Dolina   



 

 

 A – Súpis pozemkového majetku, spisová rozluka 2390 

 Hektárové príspevky, záverečná kontrola, hrubá rozvaha, dohoda o preberacej 

cene, spisová rozluka 

2391 

 Oceňovanie veľkostatku, odhadný elaborát, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osoby 

2392 

 B – Register prídelov: Horka, Hrádok, Mošovce, Svätý Kríž, Vieska nad Váhom, 

Zoznamy uchádzačov o pôdu 

2393 

 Platobné rozkazy 2394 

 Predanie a prevzatie drobného prídelu, drobní prídelci, elaborát drobného prídelu 2395 

 Predaj a kúpa pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov veľkostatku 

 

2396 

666 L – 1709 - 1749   

 Finančné spisy súborov L – 1709 - 1749 2397 

   

   667 L – 1747 Rumince    

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, § 11 záborového zákona, 

zábor, výpoveď hospodáriacej osobe 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2398 

   

668 L – 1749 Čebovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, návrh prídelových cien, záverečná kontrola, 

náhradová a prídelová cena 

2399 

 Dohoda o preberacej cene, § 11 záborového zákona, zábor, poznámka záboru, 

výpoveď hospodáriacej osobe, patronáty, knihovné výťahy 

B – Register prídelu z katastrálneho územia: Čebovce, Záhorce. Elaborát drobného 

prídelu. 

2400 

669 L – 1750 Túrovce – Maďarovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, dohoda o preberacej cene, 

prídelové ceny, oceňovacie zariadenie, generálna dohoda 

2401 

 Návrh prídelových cien, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, exekučné 

vypovedanie, poznámka o zábore, knihovné výťahy, § 11 záborového zákona, 

výpoveď hospodáriacim osobám, zábor 

2402 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Demandice, Maďarovce, Dolné 

Túrovce, Stredné Túrovce. Zaknihovanie drobného prídelu, elaborát drobného 

2403 



 

 

prídelu 

 Prídelový a meračský elaborát, predaj a kúpa pozemkov, kúpno – predajné zmluvy 2404 

 Platobné rozkazy, drobný pacht 

C – Prevzatie a odovzdanie zbytkového statku, zbytkový statok Handašpuzsta 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2405 

670 L – 1751 Sičínka   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, generálna dohoda, 

oceňovacie riadenie, dohoda o preberacej cene, výpoveď hospodáriacej osobe, § 

11 záborového zákona 

2406 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu, drobný pacht 

G – Protokoly a zoznam zamestnancov 

2407 

671 L – 1752 Sučany   

 A – Ukončenie prác na vlastníckom súbore 

B – Likvidačné spisy, kúpno – predajné spisy 

 

   

672  L – 1753 Hrkáč   

 A – Súpis pozemkového majetku, prepustenie zo záboru, § 11 záborového zákona, 

knihovné výťahy, poznámka o prevzatí, likvidačné dotazníky, generálna dohoda 

2408 

   

673 L – 1755 Vajnory   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie prevzatých nemovitostí, 

rozhodnutie o preberacej cene, stanovenie rozvrhového roku, záverečná kontrola, 

geografické plány 

2409 

 Záverečná kontrola, poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď  

hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelov, získanie pozemkov, technický elaborát 

G – Zoznam a protokoly zamestnancov 

2410 

674 L – 1756 Kepežd   

 A – Súpis pozemkového majetku, zábor, likvidačné dotazníky, poznámka 

o prevzatí, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona, sťažnosti 

2411 

   

675 L – 1757 Hajnovejsa   

 A – Súpis pozemkového majetku, odhad a oceňovanie veľkostatku, preberacia 2412 



 

 

a prídelová cena, hektárové príspevky 

 Dohoda o preberacej cene, náhradová a prídelová cena, dohoda o prevzatí, 

výpoveď hospodáriacej osobe 

2413 

 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Blešovce, Diva. Hajnovejsa, Horné 

Štitáry, Kamanová, Malé Dvorany, Lipovník, Lehota, Očkov, Šarluhy, Vozokany 

2414 

 Meračský a prídelový elaborát, predaj a kúpa pozemkov 2415 

 Technický a prídelový elaborát, drobní prídelci 

C – Prídel zbytkového statku 

G – Zoznam a protokoly zamestnancov 

2416 

676 L – 1758 Diva   

 A – Hektárové príspevky, likvidačné dotazníky, zámerné ukončenie prác, 

záverečná kontrola, poznámka o prevzatí, výpoveď hospodáriacej osobe,  

§ 11 záborového zákona 

B – Rozpredaj pozemkov 

 

2417 

   

677 L – 1760 Lazy   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, generálna dohoda, 

záverečná kontrola, prepustenie zo záboru, § 11 záborového zákona 

B – Predaj a kúpa pozemkov, technický elaborát 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2418 

   

678 L – 1761 Merašice   

 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, oceňovanie nemovitostí 2419 

 Záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene 

B – Prídelový register, elaborát drobného prídelu 

2420 

679  L – 1762 Kopčany   

 A – Súpis pozemkového majetku, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej 

osobe, likvidačné dotazníky, § 11 záborového zákona 

B – Predaj a kúpa pozemkov, drobný pacht, kúpno – predajné zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2421 

   



 

 

680 L – 1763 Fiľakovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovacie riadenie 2422 

 Generálna dohoda, zábor, prepustenie zo záboru, § 11 záborového zákona 2423 

 Knihovné výťahy a mapy, výpoveď hospodáriacej osobe, poznámka prevzatia 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

2424 

 Drobní prídelci 

G – Protokoly a zoznam zamestnancov 

2425 

681 L – 1764 Dalmad   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie majetku, likvidačné dotazníky, 

zábor, prepustenie zo záboru, poznámka o prevzatí, výpoveď hospodáriacej 

osobe, § 11 záborového zákona 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

2426 

   

682 L – 1766 Veľký Báb   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie a odhad elaborátu 2427 

 Záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

2428 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Kepežd, Králová, Veľký a Malý Báb 2429 

 Elaborát drobného prídelu, nedoplatky prídelcov 2430 

 Meračské a prídelové spisy, drobní prídelci 2431 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam a protokoly zamestnancov 2432 

683 L – 1770 – Drietoma   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, odhadný elaborát, 

schválenie prídelových cien, dohoda o preberacej cene, poznámka záboru 

2433 

 Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe podľa § 11 záborového zákona 2434 

 B – register prídelov, meračský a prídelový elaborát, kúpa a predaj pozemkov, 

elaborát drobného prídelu 

2443 

 Elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly zamestnancov 

2435 

684 L – 1771 Horné Oblokovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie pozemkového majetku 2436 

 Oceňovanie elaborátu, prídelová cena 2437 



 

 

 Odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, výpoveď 

hospodáriacej osobe, prepustenie zo záboru, poznámka záboru 

2438 

 B – Register prídelu z katastrálneho územia: Horné Oblokovce,  

Horné Štitáre, Chrabrany, Ludany nad Nitrou, Ludanice, Malé Ripňany, Obsolovce, 

Šarluhy, Urmince 

2439 

 Register prídelu z katastrálneho územia: Horné Oblokovce, Horné Štitáre, 

Chrabrany, Ludany, Malé Ripňany, Obdokovce, Šarluhy, Urmince 

2440 

 Predaj a kúpa pozemkov 2441 

 Drobný pacht, kúpno – predajné zmluvy 2442 

 Technický a prídelový elaborát 2443 

 Elaborát drobného prídelu a kúpa pozemkov 2444– 

2446 

 C – Elaborát pre zbytkový statok, zbytkový statok odhad 2447-

2449 

 G – Protokoly zamestnancov a zaopatrenie zamestnancov 2450 

685 L – 1772 Brezovica   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, hrubá rozvaha 2451 

 Dohoda o preberacej cene, poznámka o prevzatí, výpoveď hospodáriacej osobe, 

riešenie § 11 záborového zákona 

2452 

 B – Technický elaborát 

Register prídelu, drobní prídelci, elaborát drobného prídelu 

2453 

686 L – 1773 Demandice   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, požiarne poistenie, hrubá rozvaha, 

výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona, dohoda o preberacej 

cene, záverečná kontrola 

2454 

 B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu 2455 

687 L – 1774 Horváty nad Iplom   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovacie riadenie, 

rozhodnutie o preberacej cene 

 

 Prijímacia cena, poznámka o zábore, knihovné výťahy 

§11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacej osobe 

B – Register prídelu z katastrálneho územia: Chorvatice, Tompa 

 

2456 

 Elaborát drobného prídelu, drobný pacht, technický elaborát 2457 



 

 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

688 L – 1775 Hodejov   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky 2458 

 Oceňovanie veľkostatku, odhadný elaborát, prídelová cena, záverečná kontrola 2459 

 Rozhodnutie o preberacej cene, výpoveď hospodáriacej osobe, poznámka záboru, 

knihovné výťahy, § 11 záborového zákona 

2460 

 B – Register prídelov 2461 

 Drobní prídelci 2462 

 Predaj a kúpa pozemkov, technický elaborát, zaknihovanie drobného prídelu 2463 

 Meračský elaborát 

D – Kolónia Hodejov 

2464 

 Kolónia Hodejov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2465 

689  L – 1776 Abovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovacie riadenie, prijímacia cena, prídelová 

cena, hrubá rozvaha, zábor, § 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacej 

osobe 

2466 

 B – Register prídelu, drobný pacht, meračský elaborát, predaj a kúpa pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov a zoznam zamestnancov 

2467 

690 L – 1780 Belince   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky 

Oceňovanie veľkostatku, hrubá rozvaha, preberacia cena, prepustenie zo záboru, 

výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Predaj pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2468 

   

691 L – 1778 Malý a Veľký Kerestur / Dvojkerestur /  

 A – Prídelová cena  

 B – Registre prídelov, meračský elaborát, prevzatie a predanie drobných nedielov 2469 

692 L – 1779 Eseň   

 A – Likvidačné dotazníky  

   



 

 

693 L – 1781 Mihálka   

 A – Zábor  

   

694 L – 1783 Málaš   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, generálna dohoda, 

oceňovanie nemovitostí, úroknenie preberacej ceny, dohoda o preberacej cene, 

hrubá rozvaha, záverečná kontrola, poznámka záboru a výpoveď hospodáriacej 

osobe, poznámka záboru, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelu, drobní prídelci, elaborát drobného prídelu 

2470 

   

695 L – 1784 Ožďany   

 A – Súpis pozemkovej reformy, hektárové príspevky, oceňovacie riadenie, dohoda 

o preberacej cene, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, dodatočné prepustenie, § 

11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacej osobe, knihovné výťahy 

B – Prídelový register, elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2471 

   

696 L – 1785 Abrahamovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, zábor 

B – Elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2472 

   

697 L – 1786 Mačola   

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu  

   

698 L – 1787 Karva   

 A – Súpis pozemkového majetku, stanovenie rozvrhového roku, rozhodnutie 

o preberacej cene, prídelová cena, hrubá rozvaha, spisovná rozluka, zábor, 

výpoveď, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelu 

2473 

 Elaborát drobného prídelu 

D – Súkromná kolónia: Mariamajer 

2474 

699 L – 1788 Čergov – Úpor   



 

 

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky 2474 

 Oceňovacie riadenie, poľnohospodárske vyrovnanie, preberacia cena, záverečná 

kontrola 

2475 

 Poznámka o prevzatí, zábor, výpoveď hospodáriacej osobe, riešenie § 11 2476 

 Register prídelov: Čergov, Malá Toroňa, Veľká Toroňa, Stanča, Úpor 2477 

 Revízia grafického plánu, operát drobného prídelu, elaborát drobného prídelu 2478 

 Elaborát drobného prídelu 

C – Zbytkový statok 

2479 

  Zbytkový statok 

E – Pasienkové spoločenstvo 

G – Protokoly a zoznam zamestnancov 

2480 

 Zaopatrenie zamestnancov 2481 

700 L – 1790 Dobrá nad Ondavou   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor, knihovné výťahy, 

výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

2482 

 B – Kúpa a predaj pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly 

2483 

701  L – 1791 Strážske   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, hektárové príspevky, režijné výlohy, 

preberacia cena 

2484 

 Dohoda o preberacej cene, generálna dohoda, rôzne, záverečná kontrola, 

výpoveď hospodáriacej osobe, poznámka záboru 

2485 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Božčice, Kolčovo Dlhé, Krivošťany, 

Nižný Hrušov, Parchoviany, Pusté Čemerné 

2486 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Strážske, Voľa 2487 

 Elaborát drobného prídelu, platobné rozkazy, predaj a kúpa pozemkov, prevzatie 

a predanie drobných nedielov, meračský elaborát  

2488 

 Technický, prídelový a meračský elaborát 2489 

 C – Zbytkový statok 

E – Pasienkové spoločenstvo 

G – Zoznam a zaopatrenie zamestnancov 

H – Poštátňovacia akcia 

2490 

702 L – 1792 Vrbové   



 

 

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, výpoveď hospodáriacej 

osobe, zábor a poznámka. § 11 záborového zákona 

G – Zaopatrenie zamestnancov  

2491 

   

703 L – 1793 Viškovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, likvidačné dotazníky, 

zábor, § 11 záborového zákona 

C – Zbytkový statok 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2492 

   

704 L – 1794 Malé Ozorovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, likvidačný dotazník, hrubá 

rozvaha, zábor, poznámka záboru, § 11 záborového zákona 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

2493 

   

705 L – 1795 Súlov – Hradná   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, likvidačné dotazníky, 

náhradová a prídelová cena, rôzne, zábor, poznámka záboru, výpoveď, § 11 

záborového zákona 

B – Technický elaborát 

2494 

   

706 L – 1796 Svätý Ján – Behynce   

 A – Hektárové príspevky, generálna dohoda, záverečná kontrola, poistenie, § 11 

záborového zákona a § 20 prídelového zákona, výpoveď hospodáriacej osobe, 

zábor 

2495 

 B – Register prídelu, drobný prídel 

G – Zoznam zamestnancov 

2496 

707  L – 1797 Prílepy   

 A – Hektárové príspevky, prídelová cena, odhadný elaborát, dohoda o preberacej 

cene, dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy 

2497 

 Prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacej 

osobe 

B – Register prídelov: Prílepy, Žitovská, Kňažice, elaborát drobného prídelu 

2498 

 Drobní prídelci, meračský elaborát 2499 



 

 

G – Zoznam, protokoly a zaopatrenie zamestnancov 

708 L – 1798 Vatovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, likvidačné dotazníky 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2500 

   

709 L – 1799 Málaš – Farnad   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie nemovitostí  

 Dohoda o prijímacej cene, schválenie hrubej rozvahy, prídelová cena, záverečná 

kontrola, spojová rozluka, dáta pre evidenciu a štatistiku, zábor, poznámka 

o prevzatí, výpoveď hospodáriacej osobe, knihovné výťahy, riešenie § 11 

záborového zákona 

B – Register prídelov 

2501 

 Platobné rozkazy, elaborát drobného prídelu, meračský a prídelový elaborát, 

drobní prídelci 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2502 

710 L  - 1800 Beladice   

 A – Súpis pozemkového majetku, hrubá rozvaha, oceňovanie veľkostatku, dohoda 

o preberacej cene 

2503 

 Dohoda o preberacej cene, poznámka záboru o prevzatí, knihovné výťahy, 

výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

2504 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Belice, Čalad, Gest, Malé Hyndice, 

Malé Chrašťany,  

2505 

 Elaborát drobného prídelu 2506 

 Elaborát drobného prídelu, technický elaborát, zaknihovanie drobného prídelu 2507 

 Prídelový elaborát 2508 

 E – Žiadosť družstiev o prídel 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2509 

711 L – 1801 Polina   

 A – Režijné výdavky, likvidačný dotazník 

B – Rozpredaj pozemkov 

 

   

712 L – 1803 Sklabiná   

 A – Súpis pozemkového majetku, § 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacej 2510 



 

 

osobe 

B – Drobný pacht 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

   

713 L – 1804 Svätý Kráľ   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky  

 Oceňovacie riadenie, hrubá rozvaha, prídelová cena, dohoda o preberacej cene, 

poznámka záboru, výpoveď, rozhodnutir o prepustení, zábor, § 11 záborového 

zákona 

B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, prídelový a meračský elaborát 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2511 

714 L – 1805 Lenka   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie majetku, hektárové príspevky, 

hrubá rozvaha, pôžičky, rozhodnutie o prepustení, výpoveď hospodáriacej osobe 

B – Kúpa a predaj pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2512 

   

715 L – 1806 Lučenec   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, dohoda o preberacej cene, 

stanovenie rozvrhového roku, záverečná kontrola 

2513 

 

 Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, zábor, § 3a, § 11 záborového 

zákona 

Rôzne 

2514 

 B – Register prídelov, majetková podstata, drobní prídelci 

D – Kolónia - Lučenec 

G – Zoznam zamestnancov , zaopatrenie zamestnancov 

2515 

716 L – 1807 Lučenec – Bolkovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, dohoda o preberacej cene, 

hektárové príspevky, hrubá rozvaha, záverečná kontrola 

B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2516 

   



 

 

717 L – 1808 Turie – Pole   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, náhrada nákladov, režijné 

výlohy, súpis majetku, trestný priestupok 

2517 

 Hrubá rozvaha, rozhodnutie o súborovej otázke, zábor, poznámka záboru, 

výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2518 

718 L – 1809 Lentvora   

 A – Plnenie generálnej dohody, hrubá rozvaha, súpis pozemkového majetku, 

prepustenie zo záboru 

B – Prídel pastvín občanom 

 

   

719 L – 1810 Zemianske Lieskové   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky 

B – Kúpno – predajné zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   

720 L – 1811 Cabaj   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovacie riadenie, rozvrh preberacej ceny, 

dohoda o preberacej cene, hrubá rozvaha, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe, prevzatie prídelov, § 11 záborového zákona, záverečná 

kontrola 

B – Register prídelov, platobné rozkazy, elaborát drobného prídelu, drobní prídelci 

2519 

 G – Zoznam a protokoly zamestnancov, zaopatrenie zamestnancov 2520 

721 L – 1812/1 Cabaj   

 A – Odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene 2521 

 Náhrada za strojené hnojivá, záverečná kontrola, zábor, poznámka záboru, 

výpoveď hospodáriacej osobe, skutočné prevzatie, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelov, drobný pacht, elaborát drobného prídelu 

2522 

722 L – 1812/2 Tardošked   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie majetku, záverečná kontrola 

B – Register prídelov, drobný pacht, elaborát drobného prídelu 

2523 

 

 Prídelový elaborát, platobné rozkazy, elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2524 



 

 

723 L – 1813 Somotor   

 A – Súpis pozemkového majetku, náhrady na novú úrodu, zábor, poznámka 

záboru, výpoveď hospodáriacej osobe 

2525 

 B – Predaj z voľnej ruky, drobní prídelci, rozpredaj pozemkov,  

kúpno – predajné zmluvy 

C – Rozpredaj zbytkového statku 

2526 

 Zbytkový statok 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2527 

724 L – 1814 Véke   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, hrubá rozvaha, 

generálna dohoda 

2528 

 Hektárové príspevky, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, 

poznámka o prevzatí a výpoveď hospodáriacej osobe 

B – Predaj pozemkov 

2529 

 Rozpredaj veľkostatku 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2530 

725 L – 1816 Kolta   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, stanovenie rozvrhového 

roku, prevzatie a predanie veľkostatku, dohoda o preberacej cene, záverečná 

kontrola, poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, nároky 

podľa § 3a, § 11 a § 20, 

Zábor 

2531 

 Odhadný elaborát, prídelová cena, hrubá rozvaha, spisová rozluka, cudzie spisy 

B – Register prídelu z katastrálneho územia: Kolta, Semer; elaborát drobného 

prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, platobné rozkazy 

2532 

 Drobní prídelci, elaborát drobného prídelu, rozhodnutie o nárokoch pachtárov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2533 

726 L – 1817 Kolta   

 A – Prídelová a preberacia cena, oceňovanie veľkostatku 

B – Register prídelov z katastrálneho územia: Kolta a Semer, meračský a prídelový 

elaborát 

2534 

   

727  L – 1818 Šaljavský Gemer   



 

 

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, generálna dohoda,  

§ 11 záborového zákona, prepustenie zo záboru, výpoveď hospodáriacej osobe 

 

 B – Drobní prídelci, kúpa pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2535 

728 L – 1819 Karva   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, dohoda o preberacej 

cene, rozhodnutie o preberacej cene, spisová rozluka 

 

 Požiarne poistenie, preberacia cena, záverečná kontrola, zábor, poznámka 

záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, uplatnenie § 13 a § 3 

B – Register prídelov z katastrálneho územia: Búč, Karva , pachtovné protokoly 

2536 

 Elaborát drobného prídelu, úvery, meračský a prídelový elaborát 

D – Súkromná kolónia 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2537 

728 L – 1820 Michalovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky 

Stanovenie rozvrhového roku 

2538 

 Oceňovanie nemovitostí 2539 

 Prídelová a preberacia cena 2540 

 Náhradová cena, generálna dohoda 2541 

 Poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodárenia 

Riešenie § 11 záborového zákona, záverečná kontrola, cudzie spisy 

2542 

 Záverečná kontrola, rôzne 2543 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Kaluša, Lúčky, Michalovce, Nacina 

Ves, Petrovce, Strajňany, Suché, Vinná, Vrbove, Malé Zalužice, Veľké Zalužice 

2544 – 

2546 

 Elaborát drobného prídelu, drobní prídelci 2547 – 

2551 

 Drobní prídelci 2552 

 Ukončenie prídelových elaborátov 2553 

 Technický a meračský elaborát 2554 

 Kúpno – Predajné zmluvy 2555-

2556 

 C – Oceňovanie zbytkového statku 2557 



 

 

 Zbytkový statok, prídelová cena – Žabiany 2558 

 Zbytkový statok – Žabiany 2559 

 Zbytkový statok – Žabiaky, Rubance 2560 

 E – Pasienkové spoločenstvo – Zbudza 2561 

 G – Protokoly a zaopatrenie zamestnancov 

Zamestnanci a protokoly zamestnancov 

2562 

   

729 L – 1822 Fajkürt   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, hrubá rozvaha 2563 

 Dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, zábor, výpoveď hospodáriacej 

osobe, § 11 záborového zákona 

2564 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu, meračský elaborát, platobné 

rozkazy a nedoplatky 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2565 

730 L – 1823 Horný Feďvernek   

 A – Súpis pozemkového majetku, rozdelenie majetku, likvidačné dotazníky, hrubá 

rozvaha, knihovné výťahy, poznámka záboru, zábor, výpoveď hospodáriacej 

osobe, § 11 záborového zákona 

B – Predaj pozemkov – kúpno-predajné zmluvy 

2566 

   

731 L – 1824 Súlov – Hradná   

 E – založenie pasienkového spoločenstva v obci Súlov – Hradná  

   

732 L – 1825 Ardovo   

 A – Záverečná kontrola  

   

733 L – 1827 Fertešálmáš   

 A – Generálna dohoda  

   

734 L – 1828 Stredná Apša   

 A – Generálna dohoda  

   



 

 

735 L – 1829 Bielovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, rozvrhový rok, dohoda 

o náhrade za strojené hnojivá, záverečná kontrola, zábor, poznámka záboru, 

výpoveď hospodáriacej osobe, riešenie § 11 záborového zákona 

2567 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územie obce 

Bielovce, sumárny výkaz delených parciel, elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2568 

736 L – 1831 Tekovská Fiš   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, oceňovací 

elaborát, dohoda o riešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku 

2569 

 Dohoda o preberacej cene 2570 

 Zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru podľa § 11 záborového zákona 

B – Elaborát drobného prídelu 

2571 

 Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí Dolný 

Oháj, Pozba a Tekovská Fiš 

2572 

 Zadĺženie, scudzenie a pozostalosť drobných prídelov 2573 

 Elaboráty drobného prídelu, predaj pôdy z voľnej ruky – kúpno-predajné zmluvy 2574 

 Dražobné úpisy na drobný prídel, scudzenie drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2575 

737 L – 1832 Laskáry   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku  

 Hektárové príspevky, generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na 

zabranom veľkostatku, stanovenie rozvrhového plánu roku, oceňovanie 

zabraného veľkostatku, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, 

preberacia cena, hrubá rozvaha, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 

záborového zákona 

2576 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Diviacka Nová Ves, Horné Lelovce, Laskáry, elaborát drobného prídelu  

2577 

738 L – 1833 Dolné Lelovce   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku za zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, dohoda o preberacej 

cene, likvidačné dotazníky  

2578 

   

739 L – 1834 Nováky – Bystričky   



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, generálna 

dohoda o priebehu pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, oceňovací 

elaborát, dohoda o preberacej cene 

2579 

 Zábor, poznámka záboru, výpovede hospodárenia, knihovné výťahy, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, dohoda o vyriešení 

pozemkovej reformy, záverečná kontrola 

2580 

 Daňové záležitosti zabraného veľkostatku, dáta pre evidenciu a štatistiku, 

všeobecné písomnosti 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí 

Bystričany, Horná Ves, Nováky, zadanie meračských prác, meračský elaborát 

2581 

 Elaboráty drobného prídelu – zaknihovanie, pachtovné zmluvy, predaj pozemkov 

z voľnej ruky – kúpno-predajné zmluvy 

2582-

2583 

 Žiadosti o vrátenie záloh 

Exekučné výmery a vysťahovanie drobných prídelov 

2584 

 C – Pridelenie zvyškového statku Horná Ves 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku – zoznamy a protokoly 

zamestnancov 

2585-

2586 

740 L – 1835 Nové Mesto nad Váhom   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, technický 

elaborát 

2587 

 Náhrada nákladov, zábor, poznámka záboru, výpoveď, oceňovací elaborát 

prevzatých nemovitostí, ochrana prírodných pamiatok, rozhodnutie o prepustení 

zo záboru podľa § 11 záborového zákona a § 20 prídelového zákona 

B – Odpredaj pozemkov z voľnej ruky 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2588 

741 L – 1836 Nové Mesto nad Váhom   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku 2589 

 Hektárové príspevky, dohoda o preberacej cene, generálna dohoda o riešení 

pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, zábor, poznámka záboru, dohoda 

o náhrade za umelé hnojivá, výpoveď hospodárenia, prevzatie zabraného 

majetku, dodatok k preberacej cene, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 

11 záborového zákona 

2590 

 Stanovenie rozvrhového roku, odhadný elaborát, oceňovanie veľkostatku, 

preberacia cena 

2591 

 Rôzne 

B – Prídelové listiny, registre drobných prídelov pre katastrálne územia obcí: 

Beckov, Beckovská Vieska, Kočovce, Moyš-Lúčka, Rakoluby, Nové Mesto nad 

2592 



 

 

Váhom 

 Technický a meračský elaborát a zoznamy uchádzačov o pôdu 

Elaborát drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy, prevzatie a odovzdanie 

drobných prídelov a roľníckych nedielov 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku, zoznamy a protokoly 

zamestnancov 

2593-

2594 

742 L – 1837 Malá a Veľká Turá   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, náhrada nákladov, poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď, zábor, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, likvidačné 

dotazníky 

B – Predaj pozemkov z voľnej ruky, žiadosti o prídel 

2595 

   

743 L – 1838 Dlhá   

 A – Generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy n zabranom veľkostatku  

744 L – 1840 Veľké Uherce   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na bývalom veľkostatku, oceňovací 

elaborát 

2596 

 Poznámka zamýšľaného prevzatia, hektárové príspevky, knihovné výťahy, 

generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy, stanovenie preberacej ceny 

2597 

 Dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy, daňové záležitosti zabraného 

veľkostatku, vyúčtovanie záloh 

2598 

 Výpoveď hospodárenia 

B – Protokol o drobnom prídele 

2599 

 Predaj pôdy z voľnej ruky – kúpno-predajné zmluvy 2600 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznamy zamestnancov 2601 

745 L – 1841 Ivachnová   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku zabraného veľkostatku 2602 

 Hektárové príspevky, poznámka záboru, odhadný a oceňovací elaborát, zábor, 

dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola 

B – Prídelové listiny a registre prídelov pre katastrálne územie obce Ivachnová, 

sumárny výkaz delených parciel, elaborát drobného prídelu, prevzatie 

a odovzdanie drobných prídelov 

2602 

746 L – 1842 Dolné Krškany   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, zábor, 2603 



 

 

výpoveď hospodárenia, oceňovanie prevzatých pozemkov, sťažnosť do 

rozhodnutia o riešení pozemkovej reformy, likvidačné dotazníky 

B – Predaj pozemkov z voľnej ruky 

 Predaj pozemkov z voľnej ruky, kúpno-predajné zmluvy 2604 

747 L – 1843 Ulič   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku zabraného veľkostatku, oceňovanie 

prevzatého majetku, spisová rozluka 

 

 Dohoda o preberacej cene, generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na 

zabranom veľkostatku 

2605 

 Záverečná kontrola, dohoda o náhrade nákladov, zábor, poznámka záboru, 

výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 

záborového zákona a § 20 prídelového zákona 

2606 

 Rôzne spisy 

B – Prídelové listiny a registre prídelov katastrálneho územia obcí: Kálne, Roztoka; 

sumárny výkaz delených parciel, elaborát drobného prídelu, nedoplatky na 

prídelovú cenu, zmeny prídelov a prídelový elaborát 

2607 

 Rozpredaj pozemkov 

E – Prídel pozemkov pre pasienkové družstvo 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku, jubilejná akcia 

2608 

748 L – 1845 Velkrop   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, zábor, 

poznámka, výpoveď hospodárenia, sťažnosť do rozhodnutia, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona a § 20 prídelového zákona, 

zadĺženie zabraného veľkostatku 

B – Elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

2609 

   

749 L – 1846 Kladzany   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie 

prevzatých nemovitostí, generálna dohoda, dohoda o preberacej cene, hrubá 

rozvaha, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o preberacej cene, záverečná 

kontrola 

2610 

 B – Elaborát drobného prídelu a prevzatie, prídel 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku – protokoly 

2611 

750 L – 1847 Tornala   



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku za zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, oceňovanie a dohoda 

o preberacej cene, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 

zákona 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územie: Tornala; 

Sumárny výkaz delených parciel, elaborát drobného prídelu, predaj stavebných 

pozemkov 

Zaťaženie drobného prídelu, úprava meračského elaborátu drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2612 

   

751 L – 1848 Tornala   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku zabraného veľkostatku, zábor, 

poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, hektárové príspevky, generálna 

dohoda o priebehu pozemkovej reformy na veľkostatku, oceňovanie a dohoda 

o preberacej cene, hrubá rozvaha, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 

záborového zákona a § 3 

B – Prídelové listiny, registre drobných prídelov pre katastrálne územie: Tornala. 

Výkaz delených parciel, elaborát drobného prídelu, revízia meračského elaborátu 

G – Zaopatrenie bývalého veľkostatku 

2613 

   

752 L – 1849 Malé Zlievce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie majetku 2614 

 Dohoda o preberacej cene, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, normálny prídel, 

náhrada nákladov, zámerné ukončenie prác, plná moc, poznámka prevzatia, 

výpoveď hospodáriacej osobe, § 3a a § 11 záborového zákona 

2615 

 B – Register prídelu katastrálneho územia: Malé Zlievce, platobné rozkazy, 

elaborát drobného prídelu 

G – Zamestnanci 

2616 

753 L – 1851 Veľký Romháň   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, odhadný elaborát 

veľkostatku, preberacia cena, hrubá rozvaha, trestanie priestupkov, rôzne 

2617 

 Plná moc, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2618 

754 L – 1852 Pustá Kert   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie majetku, likvidačné dotazníky, 2619 



 

 

prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, zábor 

B – Drobní prídelci 

   

755 L – 1853 Kostolné Moravce   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie a odhadný elaborát, dohoda 

o preberacej cene, hrubá rozvaha, normálny prídel, náhradová pohľadávka, zábor, 

poznámka záboru, § 11 záborového zákona, prevzatie a predanie nedielov, 

záverečná kontrola 

2620 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2621 

756 L – 1855 Šugov   

 A – Súpis pozemkového majetku, náhrada nákladov, likvidačné dotazníky, 

súpisová povinnosť, poznámka k prevzatiu, výpoveď  hospodáriacej osobe, § 11 

záborového zákona 

2622 

   

757 L – 1856 Kišovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hrubá rozvaha  

 Majetková podstata, likvidačné dotazníky, vlastnícky súbor, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru, § 11 záborového zákona,výpoveď hospodáriacej osobe 

B – Kúpno-predajné zmluvy, meračský elaborát 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2623 

758 L – 1857 Hanušovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, zábor, výpoveď 

hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Trhové zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2624 

   

759  L – 1858 Kysak   

 A – Súpis pozemkového majetku, generálna dohoda  

 Poznámka k prevzatiu pozemkového majetku, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 

záborového zákon 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2625 

760  L – 1859 Budimír   



 

 

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovací elaborát  

 Dohoda o preberacej cene, náhradová a prídelová cena, hrubá rozvaha, záverečná 

kontrola, rôzne výkazy, sťažnosť do rozhodnutia 

B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 

2626 

 Zaknihovanie drobného prídelu, drobní prídelci, kúpno-predajné zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2627 

 Zaopatrenie zamestnancov – protokoly 2628 

761 L – 1860 Budimír   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, parížska dohoda, dohoda 

o rozsahu prevzatia, zábor, poznámka, výpoveď hospodáriacej osobe 

 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Nová Vieska; predaj a kúpa 

pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2629 

762 L – 1862 Sučany   

 A – Záverečná kontrola  

   

763 L – 1863 Batorkeszi   

 A – Prídelové riadenie, nároky dľa § 11 záborového zákona, rôzne  

 Výpoveď hospodáriacej osobe, prevzatie a predanie, poznámky záboru a prevzatia 

B – rôzne 

C – Zbytkový statok 

2630 

764 L – 1864 Belá (Aradprédium)   

 A – Súpis pozemkového majetku  

 Plná moc, hektárové príspevky, odhadný elaborát, zábor, náhradová a prídelová 

cena 

2631 

 B – Register prídelu z katastrálneho územia: Köbölkút, Aradprédium, Nová Vieska, 

Horný Síleš, Kerť; rozpredaj pozemkov 

D – Kolónia Aradprédium – meračské práce, kolónia Belá 

2632 

 Kolónia Aradprédium – úvery 2633-

2634 

 Členovia kolónie Aradprédium 2635-

2636 

 Kolónia Aradprédium – výplatné listiny 2637 



 

 

765 L – 1865 Béš   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie 

veľkostatku, preberacia cena 

2638 

 Záverečná kontrola, poznámka k prevzatiu, výpoveď hospodáriacej osobe, 

riešenie § 11 záborového zákona 

B – Register prídelov, pacht pozemkov, zaknihovanie drobného prídelu, 

pozostalosť 

2639 

 Predaj a kúpa pozemkov 

C – Zbytkový statok 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2640 

766 L – 1866 Vrbovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky 

B – Drobní prídelci, rozpredaj pozemkov 

G – Zamestnanci 

2641 

   

767 L – 1867 Cabaj   

 A – Súpis pozemkového majetku  

 Oceňovanie veľkostatku, preberacia cena, záverečná kontrola, poznámka záboru, 

výpoveď hospodáriacej osobe, § 3a a § 11 záborového zákona 

B – Register prídelov 

2642 

 Pozostalosť, elaborát drobného prídelu, rozpredaj pozemkov z voľnej ruky, 

drobný pacht 

2643 

 Drobní prídelci 

G – Zamestnanci 

2644 

768 L – 1868 Senica   

 A – Súpis pozemkového majetku, zadanie odhadných prác, likvidačné dotazníky, 

komisia pre zámerné ukončenie prác, náhrada nákladov, výpoveď hospodáriacej 

osobe, poznámka záboru, grafické plány a mapy,  

§ 11 záborového zákona, prepustenie zo záboru 

B – Kúpno-predajné zmluvy 

2645 

   

769 L – 1869 Suroviny   

 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, oceňovanie veľkostatku, 2646 



 

 

preberacia cena, rozhodnutie o nárokoch pachtárov 

 Dohoda o náhrade za strojené hnojivá, náhrada za prevzaté nemovitosti, 

záverečná kontrola, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 

záborového zákona 

B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu, úvery 

2647 

770 L – 1870 Kolonica   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, hektárové príspevky, likvidačné 

dotazníky, náhrada nákladov, hrubá rozvaha, zábor, poznámka k záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

G – Zamestnanci 

2648 

   

771 L – 1871 Opatovská Pustatina (Lynkova)   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie, preberacia 

cena, plná moc, výpoveď hospodáriacej osobe 

B – Rozpredaj pozemkov 

G – Zamestnanci 

2649 

   

772 L – 1872 Bojná   

 A – Súpis pozemkového majetku 2650 

 Preberacia cena, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, § 3a a 

§ 11 záborového zákona, § 20 prídelového zákona, dohoda o preberacej cene 

2651 

 B – Prídelové listiny a register prídelov z katastrálneho územia: Bojná, Chrabrany, 

Kuzmice, Veľké Dvorany; elaborát drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy 

2652 

773 L – 1873 Trnava   

 A – Oceňovanie veľkostatku, zámerné ukončenie prác, spisová rozluka, zábor, 

prevzatie a predanie, výpoveď hospodáriacej osobe, vlastnícky súbor 

B – Voľný odpredaj 

2653 

 Drobní prídelci, vrátenie záloh 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2654 

774 L – 1874 Kamanová   

 A – Hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatkov, odhadný elaborát 2655 

 Preberacia cena, poznámka o prevzatí, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 

záborového zákona, pozostalostný prevod 

2656 

 B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu, drobní prídelci 2657 



 

 

 Prídelové a meračské spisy 

G – Zamestnanci 

2658 

 Zamestnanci, protokoly 2659 

775 L – 1875 Malý Šariš   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie majetku, 

odhad lesov 

B – Žiadosti o odklad platby 

G – Likvidačné dotazníky 

 

   

776 L – 1876 Senná   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie nemovitostí, 

hrubá rozvaha, preberacia cena, prídelová cena 

2660 

 Zábor, poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona, 

záverečná kontrola, vodohospodárske spisy 

2661 

 B – Register prídelov katastrálneho územia: Iňačovce, Senné; meračské 

a prídelové spisy, prihlášky o prídel, žiadosti o odklad platby 

2662 

 Platobné rozkazy, exekúcia, nedoplatky, kúpno-predajné zmluvy 2663 

 Rozpredaj pozemkov, elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly 

2664 

777 L – 1877 Silváš   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, hrubá rozvaha, oceňovanie 

veľkostatku, dohoda o preberacej cene, zábor, výpoveď hospodáriacej osobe, 

dohoda o prevzatí 

2665 

 B – Register prídelu, kúpa pozemkov, elaborát drobného prídelu 2666 

778 L – 1878 Streda nad Bodrogom   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, riešenie pozemkovej 

reformy, náhradová a prídelová cena, zábor, poznámka o prevzatí, výpoveď 

hospodáriacej osobe, exekúcia, dohoda o preberacej cene, rôzne 

2667 

 B – Register prídelu, kúpno-predajné zmluvy 2668 

 Drobný pacht 

G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly 

2669 

779 L – 1879 Pozdišovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, prídel lesa, náhrada nákladov, hektárové 

príspevky, predaj pozemkov 

2670 



 

 

 B – Kúpno-predajné zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2671 

780   L – 1880 Rozhanovce   

 A – Oceňovanie majetku, preberacia cena, záverečná kontrola, poznámka 

prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, §§ 3a, 11 a 20; sťažnosti, zábor, hrubá 

rozvaha 

 

 Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát 

B – Register prídelu, zaknihovanie drobného prídelu, elaborát drobného prídelu 

2672 

781 L – 1881 Čús   

 A – Súpis pozemkového majetku, hrubá rozvaha, náhrada nákladov, hektárové 

príspevky, ukončenie vlastníckeho súboru, zábor, poznámka, výpoveď 

hospodáriacej osobe, prepustenie zo záboru, spisová rozluka 

B – Rozpredaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2673 

   

782 L – 1883 Kalas   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatku, 

odhadný elaborát, dohoda o preberacej cene 

2674 

 Zaknihovacia akcia, stanovenie rozvrhového roku, dohoda o preberacej cene, 

poznámka záboru, § 11 záborového zákona, prepustenie zo záboru, zábor, 

výpoveď hospodáriacej osobe 

2675 

 B – Register prídelu z katastrálneho územia: Hosťovce, Veľké Hyndice a Kalas; 

elaborát drobného prídelu, platobné príkazy, drobný pacht 

2676 

 Rozpredaj pozemkov 

G – Zamestnanci – zaopatrenie 

2677 

783 L – 1884 Fančikovo   

 A – Generálna dohoda  

   

784  L – 1887 Pečeňany   

 A – Súpis pozemkového majetku, odhad a oceňovanie majetku, preberacia cena, 

rozhodnutie o preberacej cene, návrh prídelových cien, výpoveď hospodáriacej 

osobe, § 11 záborového zákona, poznámka prevzatia 

2678 

 B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, vrátenie záloh 

G -Zamestnanci 

2679 



 

 

785 L – 1888 Poltár   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie majetku, prídelová a preberacia 

cena, oprava o rozhodnutí 

B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy 

2680 

   

786 L – 1889 Husiná   

 A – Súpis pozemkového majetku, zámerné ukončenie prác  

   

787 L – 1890 Pekľany   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor, poznámka, výpoveď 

hospodáriacej osobe 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2681 

   

788 L – 1891 Asvány   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky  

 Chránenie generálnej dohody, predaj pastvín, oprava súpisu, poznámka prevzatia, 

výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona, rôzne 

G – Zamestnanci 

2682 

789 L – 1892 Veľké Leváre   

 A – Rôzne 

B – Register prídelu 

G – Zamestnanci 

 

   

790 L – 1894 Nižný Šebeš   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene, 

záverečná kontrola, prevzatie a predanie, poznámka prevzatia, § 11 záborového 

zákona, rôzne 

2683 

 B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, drobní prídelci 

G – Zamestnanci 

2684 

791 L – 1894/1 Hronský Svätý Kríž – Bansko-

Bystrické biskupstvo 

  

 B – Meračské práce, predaj stavebných miest, prídel stavebnej pôdy 2685 

   



 

 

792  L – 1895 Rakovce nad Ondavou   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, likvidačné dotazníky, 

jubilejná akcia, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Kúpno-predajné zmluvy 

G – Likvidačné dotazníky zamestnancov 

2686 

   

793  L – 1896/1 Čereňany   

 A – Stanovenie cien nemovitostí, prepustenie zo záboru, § 7 záborového zákona 

B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, prevzatie a predanie drobných 

prídelov, hrubá rozvaha 

2687 

   

794 L – 1896/2 Chalmová   

 A – Súpis pozemkového majetku  

 Hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatkov, dohoda o preberacej cene, hrubá 

rozvaha, záverečná kontrola, poznámka o prevzatí a výpoveď hospodáriacej 

osobe, § 3a § 11 záborového zákona, rôzne 

2688 

 B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, predaj a kúpa pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2689 

795 K – 1898 Babindol   

 A – Súpis pozemkového majetku, žiadosť o prevedenie pozemkovej reformy, 

oceňovanie, hrubá rozvaha, poznámka k záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 

11 záborového zákona, dohoda o prevzatí 

B – Register prídelu 

2690 

 Elaborát drobného prídelu, prídelový elaborát, drobní prídelci, sťažnosti do 

rozhodnutia, predanie a prevzatie drobných prídelov 

G – Zamestnanci 

2691 

796 L – 1899 Lapáš – Ďarmoty   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, stanovenie rozvrhového 

roku, oceňovanie veľkostatku 

2692 

 Dohoda o preberacej cene, schválenie hrubej rozvahy, prepustenie zo záboru, 

poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona, 

dodatočné prepustenie, rôzne 

2693 

 B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, prevzatie a predanie drobných 

nedielov a prídelov, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu 

2694 

797 L – 1900 Bačkov   



 

 

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, hrubá rozvaha, likvidačné 

dotazníky, generálna dohoda, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 

záborového zákona 

B – Predaj pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2695 

   

798 L – 1901 Ladzany   

 A – Generálna dohoda  

   

799 L – 1903 Budkovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hrubá rozvaha, likvidačné dotazníky, 

prepustenie zo záboru dľa § 11 záborového zákona; poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Kúpno-predajné zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2696 

   

800 L – 1904 Hatalov   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie majetku, 

preberacia cena, poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodáriacej 

osobe, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelu, predaj a kúpa pozemkov, elaborát drobného prídelu, drobní 

prídelci 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2697 

   

801 L – 1905 Farkašovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, poznámka zamýšľaného 

prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

2698 

   

802 L – 1906 Markušovce   

 A – Oceňovanie veľkostatku  

 Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru 

2699 

 Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, uplatnenie  § 11 záborového 

zákona, rôzne, schválenie odpredaja  

2700 



 

 

B – Register prídelov, drobní prídelci 

 Predaj podľa generálnej dohody, kúpno-predajné zmluvy, elaborát drobného 

prídelu 

2701 

 Elaborát drobného prídelu 

G – Zamestnanci 

2702 

803 L – 1907 Farkašovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, zábor a zamýšľané 

prevzatie, skutočné prevzatie, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového 

zákona, rôzne 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

G - Zamestnanci  

 

   

804 L – 1908 Béke – Gomba   

 A – Oceňovanie veľkostatku 

B – Register prídelov z katastrálneho územia: Štvrtok na Ostrove 

2703 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Štvrtok na Ostrove, Béke, Tartschendorf 

(Torč) 

2704 

 Drobný prídel, drobný pacht, technický elaborát 

C – Zbytkový statok 

D – Kolónia Miloslavov – zaknihovanie prídelu 

2705 

 Kolónia Miloslavov – zaknihovacia akcia 2706 

 Úvery na kolónii Miloslavov 2707 

 Kolónia Miloslavov – úvery a scudzenie 2708-

2709 

805 L – 1909 Horné Semerovce   

 A – Oceňovanie veľkostatku, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, výpoveď 

hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Register drobného prídelu, elaborát drobného prídelu 

2710 

 Drobní prídelci, technický elaborát 

C – Zbytkový statok, rozpredaj pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2711 

806 L – 1910 Veľká Borša   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatku, 2711 



 

 

likvidačné dotazníky, spisová rozluka, rozhodnutie o prepustení zo záboru 

 B – Drobní prídelci, roľnícky nediel, úvery, poisťovacie zmluvy, predaj a kúpa 

pozemkov 

D – Kolonizácia 

G – Zaopatrenie zamestancov 

2712 

807 L – 1911 Cejkov   

 A – Súpis pozemkového majetku, vlastnícky súbor, likvidačné dotazníky 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2713 

   

808 L – 1912 Volkovaja   

 A – Generálna dohoda  

 B – Prídelová listina  

809 L – 1913 Sečovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovanie veľkostatku, hektárové príspevky, 

súdne uznesenie, preberacia cena, konečné vyriešenie pozemkovej reformy, 

likvidačné dotazníky, zábor 

 

 B – Drobní prídelci 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2714 

810 L – 1914 Terbelovce   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky  

 Odhadný elaborát, oceňovanie veľkostatku, hrubá rozvaha, generálna dohoda 2715 

 Preberacia cena, prídelová cena, predaj lesnej pôdy, neosiata pôda 2716 

 Zábor, poznámka záboru, §§ 3a a 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacej 

osobe 

2717 

 B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, drobní prídelci, technický 

elaborát 

2718 

 Drobní prídelci, úvery 2719 

 Predaj k kúpa pozemkov, drobní prídelci 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2720 

811 L – 1915 Mokrance   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovanie veľkostatku, 

preberacia cena, návrh prídelových cien, hrubá rozvaha, skutočné prevzatie, 

poznámka zamýšľaného prevzatia, § 11 záborového zákona 

2721 



 

 

B – Register prídelov, prídelové a meračské spisy 

E – Pasienkové spoločenstvo; schválenie stanov 

   

812 L – 1917 Hrušov   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, likvidačný súbor, 

prepustenie zo záboru 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2722 

   

813 L – 1918 Uňatín   

 A – Súpis pozemkového majetku, majetková podstata, hektárové príspevky, 

likvidačné dotazníky, rozhodnutie o prepustení zo záboru 

B – Predaj pozemku 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2723 

   

814 L – 1920 Primovce   

 A – Likvidačné dotazníky  

   

815 L – 1921 Maďarský Biel   

 A – Oceňovanie majetku, likvidačné dotazníky 

G – Jubilejná akcia 

 

   

816 L – 1919 Kelča   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, rôzne 2724 

 Oceňovanie majetku, realizácia generálnej dohody, zmena generálnej dohody 

B – Register prídelu, technický elaborát, zaknihovanie drobného prídelu 

2725 

 Elaborát drobného prídelu, prídel lesnej pôdy, predaj nemovitostí 

G – Zamestnanci 

2726 

817 L – 1922 Mníšek nad Popradom   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, náhrada nákladov, 

oceňovanie majetku, záverečná kontrola, generálna dohoda 

2727 

 Poznámka k záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 2728 



 

 

B – Žiadosti o prídel lesnej pôdy, kúpno-predajné zmluvy, družstvo 

G – Zamestnanci 

818 L – 1923 Abalehota   

 A – Súpis pozemkového majetku 2729 

 Súpis pozemkového majetku, oceňovanie, spisový a likvidačný súbor, dohoda 

o preberacej cene 

2730 

 Poznámka záboru, výpoveď hospodáriacej osobe, záverečná kontrola, požiarna 

poistka 

B – Register prídelu, drobní prídelci 

C – Zbytkový statok 

G – Zoznam zamestnancov 

2731 

819 L – 1924 Brestovany   

 A – Odhadný elaborát, oceňovanie majetku, preberacia a prídelová cena, 

generálna dohoda, grafické mapy a plány veľkostatku 

2732 

 Preberacia a prídelová cena, žiadosť o schválenie predaja, režijné výlohy, poistka 2733 

 B – Register prídelov z katastrálneho územia: Bodok, Dolné Štitáry, Horné 

Dubovany, Horné Lovčice, Hrnčiarovce, Malé Brestovany, Malý Lapáš, Veľký 

Lapáš, Veselé nad Váhom, Ťapkové 

2734 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Bodok, Veselé nad Váhom, Malý Lapáš, 

Veľký Lapáš, Horné Lovčice 

2735 

 Elaborát drobného prídelu: Malé Brestovany, Čitary, Horné Dubovany 2736-

2737 

 Drobní prídelci 

C – Zbytkový statok 

2738 

 E – Zakladanie vodných družstiev 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

2739 

820 L – 1925 Kolta – Farnád   

 A – Likvidačné dotazníky, záverečná kontrola, prepustenie zo záboru 2740 

   

821 L – 1926 Uhrovec   

 A – Súpis pozemkového majetku  

 Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky 2741 



 

 

 Oceňovanie veľkostatku 2742 

 Preberacia a prídelová cena 2743 

 Preberacia cena, situačné správy, hrubá rozvaha, záverečná kontrola 2744 

 Generálna dohoda, návrhy podľa §§ 3a a 11 záborového zákona a § 20 

prídelového zákona 

2745 

 Poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, rôzne 

B – Register prídelov z katastrálneho územia: Stalina nad Bebravou, Timoradza, 

Uhrovec, Žitná 

2746 

 Register prídelov z katastrálneho územia: Dežerice, Dubnička, Horné Naštice, 

Krasnejsa, Látkovce, Ľutov, Miezgovce, Podhradie, Podlužany, Slatina nad 

Bebravou 

2747 

 Elaboráty drobných prídelov katastrálneho územia obcí: Stalina, Ľutov, Uhrovec, 

Látkovce, Podhradie, Timoradza 

Technický elaborát a predaj pozemkov 

2748 

 Elaboráty drobných prídelov z katastrálneho územia: Miezgovce, Krasnejsa, 

Dubnička, Dežerice, Podlužany 

2749 

 Elaborát drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy katastrálneho územia: 

Uhrovec, Slatina, Dubnička,  

2750 

 Elaborát drobných prídelov z katastrálneho územia: Uhrovec a Žitná 2751 

 Kúpno-predajné zmluvy katastrálneho územia obce Uhrovec 2752 

 Kúpno-predajné zmluvy katastrálneho územia obce Uhrovec, drobní prídelci 2753 

 Drobní prídelci, žiadosti o prídel lesa 2754 

 Predaj lesa, zaknihovanie drobného prídelu, prevzatie a odovzdanie drobného 

prídelu, žiadosti o vrátenie zálohy 

2755 

 E – Roľnícky družstevný liehovar – prídel pôdy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2756 

 Zaopatrenie zamestnancov 2757 

822 L – 1927 Moravany   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, spisová rozluka 

2758 

 Odhadný a oceňovací elaborát, zábor, generálna dohoda o riešení pozemkovej 

reformy na zabranom veľkostatku 

2759 

 Dohoda o preberacej cene, náhrada nákladov, určenie prídelovej ceny prevzatých 

nemovitostí, záverečná kontrola, dane a požiarne poistky, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona a § 20 prídelového zákona 

2760 



 

 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov pre katastrálne územie obcí: 

Ducov, Hubina, Modrovka (Malá Modrovka), Modrová (Veľká Modrovka), 

Moravany a Piešťany 

2761 

 Elaborát drobného prídelu pre katastrálne územie obcí: Moravany, Ducov 

a Hubina 

2762 

 Elaborát drobného prídelu pre katastrálne územie obcí: Lúka, Modravá, Malá 

Modrovka, predaj pozemkov 

2763 

 Prevzatie a predanie drobného prídelu, drobní prídelci, meračský a prídelový 

elaborát 

2764 

 Žiadosti o prídel 

C – Zbytkový statok Ducov 

2765 

 D – Kolónie (splátky na výstavbu) 

G - Zamestnanci 

2766 

   

823 L – 1928 Nitrianska Streda   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, poznámka, výpoveď hospodáriacej 

osobe, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, 

náhrada nákladov, likvidačný dotazník 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku   

2767 

   

824 L – 1929 Cífer – Malženice   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové príspevky 2768 

 Oceňovanie veľkostatku – Pustapác, Malženice, úzkokoľajná dráha v Cíferi 2769 

 Oceňovací elaborát veľkostatku Cífer a úzkokoľajnej dráhy 2770 

 Odhadný elaborát 2771-

2772 

 Určenie prídelovej ceny a náhradovej ceny 2773-

2774 

 Hrubá rozvaha, náhrada nákladov, dohoda o riešení pozemkovej reformy, 

poznámka k záboru, zábor, výpoveď z hospodárenia, rôzne spisy 

2775 

 Grafické a meračské plány, záverečná kontrola 2776 

 B – Register drobných prídelov a prídelové listiny pre katastrálne územie obcí: 

Báhoň, Biksard, Cífer a Malženice 

2777 

 Register prídelu pre katastrálne územie: Malženice a Pustapác (Pác), elaborát 2778 



 

 

drobného prídelu obcí Pustapác (Pác) a Báhoň 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obcí Cífer a Malženice 2779 

 Elaborát drobného prídelu Cífer a Malženice; platobné rozkazy; prídelové ceny 2780 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obce: Biksard. Prevzatie 

a odovzdanie drobných nedielov, technický elaborát drobného prídelu 

2781 

 Elaborát drobného prídelu pre katastrálne územie obcí: Báhoň, Cífer, Biksard a 

Malženice  

2782 

 Drobní prídelci obce Cífer  2783 

 Drobní prídelci – Cífer, Biksard a Malženice 

Elaborát roľníckych nedielov obcí Cífer a Malženice 

2784 

 Zadĺženie drobných prídelov 2785-

2786 

 Prihlášky o prídel roľníckych nedielov obcí Cífer a Malženice 

C – Prídel zvyškových statkov obcí Šarlota a Báhoň 

2787 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku na katastrálnom území 

obce Malženice 

2788 

 Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku na dvoroch, Margit-majer, 

Biksard, Ovčársky majer, Báhoň, Karlov majer 

2789 

 Zamestnanci, Nový majer, Pustapác a Cífer 2790 

 Zamestnanci – Cífer 2791 

 Biksard, liehovar – zamestnanci 2792 

 Zamestnanci Cífer, Báhoň 2793 

825 L – 1930 Voderady   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku  

 Súpis pozemkového majetku 2794 

 Oceňovanie prevzatých nemovitostí, určenie náhradovej a preberacej ceny, 

poznámka o prevzatí, výpoveď hospodárenia 

2795 

 Dohoda o preberacej cene 2796 

 Náhrada za umelé hnojivá, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 

záborového  zákona a rôzne spisy 

2797 

 B – Register drobného prídelu a prídelové listiny z katastrálneho územia obcí: 

Báhoň, Majcichov, Malženice, Pustý Fedymeš a Voderady 

2798 

 Elaborát drobných prídelov katastrálneho územie obcí: Voderady a Pustý 

Fedymeš 

2799 



 

 

 Elaborát drobného prídelu Pustý Fedymeš 2800 

 Elaborát drobných prídelov: Majcichov a Báhoň 2801 

 Meračský a technický elaborát drobných prídelov, opisy knihovných vložiek 

drobných prídelov a prevzatie a odovzdanie drobného prídelu 

2802 

 Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov, zadĺženie drobných prídelov, dlžobné 

úpisy 

2803 

 Kúpno-predajné zmluvy – rozpredaj nemovitostí katastrálneho územie obce 

Majcichov 

2804-

2805 

 C – Prídel zbytkových statkov Klára-majer, Čabház, Devátky 1, Devátky 2, Pusté 

Ujhely, Réte 

2806 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku, súpis a jubilejná akcia 2807-

2808 

 Protokoly so zamestnancami na bývalých veľkostatkoch 2809-

2810 

   

826 L – 1931 Barca   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, poznámka o prevzatí, 

výpoveď hospodárenia, oceňovací elaborát, preberacia cena, hrubá rozvaha, 

operát k záverečnej kontrole, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa §§ 3 a 11 

záborového zákona a § 20 prídelového zákona, sťažnosti 

B – Elaborát drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2811 

   

827 L – 1932 Hýľov – Blažov   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovací 

elaborát 

2812 

 Odhadný elaborát, preberacia cena, prevzatie lesov, hrubá rozvaha, záverečná 

kontrola 

2813 

 Poznámka k prevzatiu, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelov a prídelová listina, elaborát drobného prídelu 

2814 

 Drobný prídel, kúpno-predajné zmluvy, kúpa pozemkov,  

G – Zamestnanci – zaopatrenie 

2815 

828 L – 1933 Stará Ďala   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, vlastnícky súbor 

B – Žiadosti o prídel pozemkov 

2816 



 

 

   

829 L – 1934 Haniska   

 A – Oceňovanie veľkostatku, dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, 

poznámka zamýšľaného prevzatia  

2817 

 Výpoveď hospodáriacej osobe, prepustenie podľa §§ 11 a 3a záborového zákona 

B – Elaborát drobného prídelu, drobní prídelci, katastrálne územie obcí: Sokoľany, 

Buzice 

2818 

 Register drobných prídelov a prídelové listiny z katastrálneho územia obcí: Belža, 

Bočár, Buzice, Čaňa, Haniska, Krásno nad Hornádom, Sokoľany 

2819 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia obcí: Krásna nad Hornádom, 

Siplak, Čaňa, Belža,  

Úhrada nedoplatkov, žiadosti o prídel 

2820 

 Elaborát drobného prídelu 2821 

 Elaborát drobného prídelu, kúpno-predajné zmluvy 2822 

 Úvery 

C – Zbytkový statok Jakobháza a Krajcza-pusta 

2823 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznam a protokoly zamestnancov 2824 

830 L – 1935 Želovce – Divín   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, odhadný elaborát 2825 

 Oceňovacie riadenie, odhadný elaborát, rôzne spisy 2826 

 Preberacia cena, rozhodnutie o preberacej cene, prídelová cena 2827 

 Spisová rozluka, pozemková reforma na majetku maďarského príslušníka, dáta 

pre evidenciu a štatistiku, spisová rozluka, finančná agenda riadneho prídelu, 

rôzne, dane 

2828 

 Spisová rozluka, §§ 3a a 11 záborového zákona a § 20 prídelového zákona 2829 

 §§ 11 a 3a záborového zákona a § 20 prídelového zákona, výpoveď hospodáriacej 

osobe 

2830 

 Výpoveď hospodáriacej osobe, poznámka záboru 

B – Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obcí: Selce, Senné a Malé 

Straciny 

2831 

 Register prídelu a prídelové listiny z katastrálneho územia obcí:  Abelová, Brusník, 

Divín, Dobroč, Dolné Strnáre, Horná Strehová, Chrtany, Kotmanová, Laskáry, Malé 

Straciny 

2832 

 Register prídelu z katastrálneho územia obcí: Krtíšska Nová Ves, Malinec, Mýtna, 

Nedelište, Píla, Podkriváň, Priboj, Selce, Senné, Svätý Peter, Šuľa, Veľká Ľuboreč, 

2833 



 

 

Turičky  

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obcí: Šuľa, Turičky, Príboj, 

Krtíšska Nová Ves, Divín, Kotmanová, Brusník, Dobroč, Chrtany 

2834 

 Elaborát drobného prídelu obcí: Krtíšska Nová Ves, Veľká Ľuboreč, Selce, Divín, 

Malé Straciny, Svätý Peter, Horná Strehová, Chrtany 

2835 

 Predaj a kúpa pozemkov 2836-

2838 

 Drobní prídelci, predaj pozemkov 2839 

 Elaborát drobného prídelu, prídelový a meračský elaborát 2840 

 Predaj pozemkov 2841 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia obcí: Svätý Peter a Malinec; 

predaj pozemkov 

2842 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia obcí: Podkriváň, Nedelište, 

Mýtna; meračské, prídelové a knihovné spisy 

2843 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 2844 

 Zaopatrenie zamestnancov 

E – Pasienkové spoločenstvo 

2845 

831 L – 1936 Leštiny   

 B – Register prídelov katastrálneho územia obcí: Poruba a Geceľ  

   

832 L – Čerenčany   

 A – Oceňovanie veľkostatku, hrubá rozvaha, preberacia cena, náhrada za strojené 

hnojivá, záverečná kontrola, prepustenie zo záboru, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe, exekúcia 

B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, rozpredaj pozemkov 

2846 

   

833 L – 1938 Tvrdomestice   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, oceňovacie riadenie, 

riešenie pozemkovej reformy, hrubá rozvaha, preberacia cena 

2847 

 Spisová rozluka, záverečná kontrola, výpoveď hospodáriacej osobe, § 11 

záborového zákona 

B – Register prídelu, elaborát drobného prídelu, zaknihovanie drobného prídelu 

2848 

 Platobné rozkazy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2849 



 

 

834 L – 1939 Veľká a Malá Lula   

 A – Súpis pozemkového majetku  

 Odhadný elaborát, hrubá rozvaha, záverečná kontrola, dohoda o preberacej cene, 

poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, prevzatie a predanie 

nedielov, § 11 záborového zákona, knihovné výťahy 

B – Pozostalosť 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2850 

835 L – 1940 Šalanky   

 A – Generálna dohoda 

B – Register prídelov, elaborát drobného prídelu 

 

   

836 L – 1942 Choča   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, riešenie pozemkovej 

reformy, náhrada nákladov, záverečná kontrola, poznámka zamýšľaného 

prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, zábor 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2851 

   

837 L – 1945 Obeckovo   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, režijné výlohy 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   

838 L – 1946 Obeckovo   

 A – Hektárové príspevky; § 11 záborového zákona 

B – Rozpredaj pôdy; výkaz nedoplatkov 

D – Priznanie charakteru kolonistov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2852 

   

839 L – 1947 Fedýmeš   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, zábor, poznámka, výpoveď 

hospodáriacej osobe 

B – Drobný pacht, rôzne 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

 



 

 

   

840 L – 1948 Pruské   

 A – Súpis pozemkového majetku 2853 

 Oceňovanie a odhadný elaborát veľkostatku 2854 

 Spisová rozluka a preberacia cena, riešenie pozemkovej reformy, dane, ochrana 

pamiatok a prírodných krás, zábor 

2855 

 Prepustenie zo záboru 

B – Meračský a technický elaborát 

2856 

 Kúpno-predajné zmluvy 2857 

 Drobní prídelci, kúpa a predaj pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly 

2858 

841 L – 1950 Veľké Krškany   

 B – Žiadosti o odklad platby 2859 

   

842 L – 1951 Zstratená   

 A – Súpis pozemkového majetku  

 Hektárové príspevky, režijné výlohy, likvidačné dotazníky, záverečná kontrola, 

revízia prídelového riadenia, poznámka záboru 

B – Drobní prídelci 

G – Zamestnanci 

2860 

843 L – 1952 Trnava   

 A – Dohoda o prevzatí poľnohospodárskej pôdy  

   

844 L – 1953 Hačava   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, hektárové príspevky, 

odhad postupných prác, spisová rozluka, zábor, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe, rôzne 

B – Predaj pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2861 

   

845 L – 1954 Dioseg   

 A – Odhadný elaborát prevzatého veľkostatku 2862 



 

 

 Oceňovanie nemovitostí na bývalom veľkostatku, náhradová a prídelová cena 2863 

 Hektárové príspevky, oceňovanie nemovitostí 2864 

 Oceňovanie nemovitostí, odhadný elaborát 2865-

2866 

 Preberacia cena 2867 

 Náhradová cena, prídelová cena, preberacia cena, grafický plán dvora Abrahám 2868 

 Preberacia cena, generálna dohoda, spisová rozluka, záverečná kontrola, rôzne 2869 

 B – Register prídelu katastrálneho územia obcí: Páld, Pustý Fedýmeš, Dolné 

a Horné Rišňovce, Sereď nad Váhom, Streda nad Váhom, Špačince, Vizkelet I. 

2870 

 Register prídelov katastrálneho územia obcí: Gáň, Hody, Jazerný Narážď, Košúty, 

Nebojsa, Opoj 

2871 

 Register prídelov katastrálneho územia obcí: Abrahám, Alekšince, Andáč, Brakoň, 

Galanta 

2872 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obcí: Špačince, Rišňovce, Hody, 

Galanta, Gáň; 

Kúpno-predajné zmluvy 

2873 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obcí: Sereď, Špačince, Jazerný 

Narážď, Streda nad Váhom 

2874 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obcí: Brakoň, Gáň, Pustý 

Fedýmeš, Galanta 

2875 

 Abrahám,Opoj 2876 

 Abrahám, Košúty, Malý Mačad, Veľký Mačad 2877-

2878 

 Predaj pozemkov z voľnej ruky 2879 

 C – Geometrické elaboráty zvyškových statkov  

Vozokany (Vezekáň), Niék (Raulmajír), Feketemajír, Košúty a Terezmajer, 

knihovné prídely a prídelové elaboráty zvyškových statkov   

2880 

 Prídel zvyškových statkov Brahoň, Košúty, Oň a Páld Správe štátnych lesov 

a majetkov 

2881 

 D – Technický elaborát kolónie Košúty, dotazníky kolonistov 2882 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku – protokoly 2883 

   

846 L – 1954/1 Alekšince   

 A – Oceňovanie bývalého veľkostatku, odhadný elaborát zabraného veľkostatku 

katastrálneho územia Labina, záverečná kontrola 

 



 

 

 B – Elaboráty drobných prídelov katastrálneho územia obcí Dolné Rišňovce, 

Alekšince a Dolné Vašardice 

2884 

 Elaborát drobného prídelu Alekšince, Andáč, Dolné Rišňovce 2885 

 Elaborát drobného prídelu Alekšince, technický elaborát drobných prídelov obcí 

Rišňovce; zadĺženie drobných prídelov obcí Rišňovce a Alekšince 

2886 

 Elaborát drobných prídelov obcí Horné Rišňovce, Alekšince; platobné rozkazy na 

prídelové ceny prídelcom v obciach Alekšince a Dioseg 

2887 

 Meračský a technický elaborát drobných prídelov 2888 

 G – Zbytkový statok – prídelové elaboráty Alekšince, Horné Rišňovce, Schlesinger 

1a, Löwy 2a, Löwy 2, Rišňovce 4, Horné Rišňovce 5, Horné Rišňovce 5a.  

2889 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku, protokoly 2890 

 Protokoly zamestnancov 2891 

847 L – 1954/2 Rišňovce   

 B – Prídel roľníckych nedielov v katastrálnom území: Rišňovce 2892 

 Prídelové elaboráty zvyškových statkov Kamáč, Löwy 2, Horné Rišňovce, Geňov 

a Schlesinger 1a. 

2893 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku – jubilejná akcia 2894 

848 L – 1955 Dubnica   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku veľkostatku 2895 

 Hektárové príspevky, prepustenie zo záboru podľa §7; predaj pôdy na základe § 7; 

predaj pôdy škodovým závodom, náklady na pozemkovú reformu, protokoly 

o konečnom vyriešení pozemkovej reformy; všeobecné spisy 

2896 

 B – Prídelová listina a registre drobných prídelov v katastrálnom území obce 

Slavnica, žiadosti obcí o prídel lesnej pôdy, platobné rozkazy drobných prídelov, 

drobný prídel lesných pozemkov 

2897 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku – protokoly 

H – Prídel pozemkov pre MNO 

2898 

849 L – 1956 Nitrianske Rudno    

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na zabranom 

veľkostatku, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, predaj 

pozemkov veľkostatku 

2899 

 Všeobecné spisy 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2900 

850 L – 1957 Kucany   



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, rozpredaj 

pozemkov zabraného veľkostatku, komisia pre ukončenie prác na vlastníckom 

súbore, všeobecné spisy 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   

851 L – 1958 Jovsa   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom súbore, predaj pôdy, 

komisia pre ukončenie prác na zabranom veľkostatku, všeobecné spisy 

 

   

852 L – 1959 Tornaľa   

 A – Súpis všetkého pozemkového vlastníctva veľkostatku, komisia pre ukončenie 

prác na vlastníckom súbore 

2901 

   

853 L – 1960 Stará Ďala (Hurbanovo)   

 A  Súpis všetkého nehnuteľného majetku na zabranom veľkostatku, generálna 

dohoda o konečnom vyriešení pozemkovej reformy na vlastníckom súbore 

 

   

854 L – 1961 Imreg   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, poznámka 

prevzatia, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, komisia pre 

ukončenie prác na vlastníckom súbore 

B – Predaj pozemkov z voľnej ruky, delenie a zaknihovanie pridelených pozemkov 

2902 

   

855 L – 1962 Czilispatás   

 D – Zoznamy kolonistov, žiadosti kolonistov o zníženie prídelových cien, žiadosti 

o stavebné príspevky 

2903 

 Prídelové listiny a registre roľníckych nedielov kolonistov 

Pachtovné zmluvy, zaknihovanie roľníckych nedielov a zadĺženie kolonistov 

2904 

 Súpis pozemkov na zabranom veľkostatku, plány a mapy kolónie Millénium 

a dohoda o preberacej cene 

2905 

856 L – 1963 Berezovo   

 A – Generálna dohoda  

   

857 L – 1964 Dolné Žemberovce   



 

 

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, prepustenie zo záboru, generálna dohoda 

B – Predaj pozemkov z voľnej ruky, kúpno-predajné zmluvy, všeobecné veci 

G – Zoznamy zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2906 

   

858 L – 1965 Csallóközaranyos   

 D – Prídelové listiny roľníckych nedielov kolónie Štúrovo v katastrálnom území 

obce Ekel; stavebný úver kolonistov 

 

   

859 L – 1966 Ugoljka   

 A – Generálna dohoda 2907 

   

860 L – 1967 Koňuš   

 A – Poznámka prevzatia, výpoveď hospodárenia, odhadný elaborát, prepustenie 

zo záboru, komisia pre ukončenie prác na vlastníckom súbore, všeobecné spisy, 

predaj pozemkov z voľnej ruky 

 

   

861 L – 1968 Trebušovce   

 A – Súpis pozemkového majetku na bývalom veľkostatku, poznámka k záboru, 

komisia pre ukončenie prác, pachtovné zmluvy 

 

   

862 L – 1969 Dričná   

 A – Súpis zabraného majetku veľkostatku, poznámka záboru, poznámka záboru, 

poznámka prevzatia, hektárové príspevky, prepustenie zo záboru, zadĺženie 

veľkostatku, komisia pre ukončenie prác na vlastníckom súbore 

2908 

   

863 L – 1970 Nemce   

 A – Súpis zabraného majetku, predaj veľkostatku a vnútená správa, likvidačný 

dotazník 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2909 

   

864 L – 1972 Rimavská Baňa   

 A – Prepustenie zo záboru, žiadosti obcí a družstiev o prídel lesnej pôdy  



 

 

   

865 L – 1971 Turina   

 A – Odhadný elaborát veľkostatku, preberacia cena, hrubá rozvaha 2910 

 Sťažnosť do rozhodnutia, dohoda o prevzatí, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacej osobe, zábor o zamýšľanom prevzatí, záverečná kontrola 

C – Zbytkový statok: Zlatovce, Ilava 

2911 

 B – Register prídelov a prídelová listina katastrálneho územia obcí: Mníchová 

Lehota, Rozvadze, Veľké Bierovce, Veľké Strankovce, Turná; Elaborát drobného 

prídelu: Mníchová Lehota, Rozvadze, Stankovce, Veľké Bierovce, Zlatovce  

2912 

 Prevzatie a predanie drobného prídelu; kúpa a predaj pozemkov, technický 

elaborát 

E – Pasienkové spoločenstvo: Rozvadze, Veľké Stankovce, vodné družstvo 

v Turčianskej Turnej 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2913 

866 L – 1972 Rimavská Baňa   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku 2914 

 Majetková podstata, spisová rozluka, poznámka k prevzatiu, predaj podľa § 7 

záborového zákona 

Prepustenie zo záboru 

2915 

 Hektárové príspevky, § 3a a § 11 záborového zákona a § 20 prídelového zákona, 

zábor, prepustenie zo záboru podľa § 20 prídelového zákona 

2916 

 Predaj pozemkov, prídel lesov, výkazy plôch 2917 

 B – Predaj a kúpa pozemkov 

Technický elaborát 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2918 

867 L – 1973 Teplička   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, ukončenie prác 

na vlastníckom súbore, sťažnosť na nesprávne lesné hospodárenie, zábor, § 11 

záborového zákona, poznámka k prevzatiu, rozhodnutie o prepustení zo záboru, 

zábor 

2919 

 B – Trhové zmluvy, predaj a kúpa pozemkov; drobní prídelci, scudzenie 2920 

868 L – 1974 Necpaly   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky , zábor, 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

 



 

 

   

869 L – 1975 Pinciná   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, oceňovanie majetku, spisová rozluka, 

hrubá rozvaha, riešenie pozemkovej reformy, plná moc, záverečná kontrola, 

trestanie priestupkov, poznámka prevzatia, výpoveď hospodáriacej osobe, zmena 

rozhodnutia dľa § 11 záborového zákona, zábor, § 11 záborového zákona 

2921 

 B – Meračské, prídelové a knihovacie spisy, kúpno-predajné zmluvy, predaj 

pozemkov 

E – Schválenie stanov pasienkového spoločenstva 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2922 

870 L – 1976 Majdánka   

 A – Generálna dohoda  

   

871 L – 1977 Oščadnica   

 A – Poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia  

872 L – 1978/1 Tekovská Baračka   

 A – Súpis pozemkového majetku, katastrálne hárky, odhadný elaborát, preberacia 

cena, žiadosť o zľavu prídelovej ceny, rôzne, poznámka záboru, výpoveď 

hospodáriacej osobe, skutočné prevzatie 

2923 

 Dohoda o prevzatí pozemkov, plná moc, § 11 záborového zákona 

B – Register prídelu, technický elaborát 

2924 

 Prídelový a meračský operát, dlžobné úpisy, rôzne, elaborát drobného prídelu 2925 

 D – Kolónia Malý Fajkurt 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

2926 

873 L – 1978/2 Šurany   

 A – Požiarna poistka, poznámka k prevzatiu, poznámka záboru, dodatočné 

rozhodnutie podľa § 11 záborového zákona 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   

874 L – 1978/3 Trnovec   

 A – Poznámka k prevzatiu  

   

875 L – 1980 Veľký Krtíš   



 

 

 A – Grafický plán, generálna dohoda 2927 

   

876 L – 1981 Snina   

 A – Hektárové príspevky, oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene, hrubá 

rozvaha, stanovenie rozvrhového roku, generálna dohoda, poznámka 

o zamýšľanom prevzatí 

 

 Výpoveď hospodáriacej osobe, dohoda o prevzatí, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru podľa §§ 3 a 20, plná moc 

B – Prídelové listiny a register drobného prídelu z katastrálneho územia: Snina, 

Cirocká Bela, elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Snina, Cirocká Bela 

2928 

 Predaj a kúpa pozemkov z voľnej ruky, meračský elaborát, technický elaborát, 

vrátenie zálohy na drobný prídel, zaťaženie drobného prídelu, platobné rozkazy 

2929 

 E – Prídel pozemkov pre pasienkové spoločenstvo v Snine 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

2930 

877 L – 1982 Vizkelet   

 A – Plány zabraného veľkostatku 

B – Prídelové listiny a register prídelov v katastrálnom území: Košúty a Vizkelet; 

elaborát drobného prídelu obce Košúty, drobný pacht v katastrálnom území: 

Vizkelet 

D – Zadĺženie roľníckych nedielov v kolónii Košúty 

2931 

   

878 L – 1983/1 Bajč   

 A – Oceňovací a odhadný elaborát, poznámka prevzatia, výpoveď 2932-

2933 

 Dohoda o preberacej cene 2934-

2935 

 Dohoda o riešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku 2936 

 Hrubá rozvaha, dáta pre evidenciu a štatistiku 2937 

 Spisová rozluka, generálna dohoda, režijné výlohy, predaj časti veľkostatku podľa 

generálnej dohody, náhrada daní, regulačné príspevky, dodávka medzníkov 

a záverečná kontrola 

2938 

 Všeobecné spisy, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11; poznámka 

prevzatia, výpoveď hospodárenia, výpoveď pachtu; prevzatie a odovzdanie 

drobných prídelov  

2939 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov v katastrálnom území: Dolná 

Streda, Maďarský Seldin, Simö (Zemné), Imeľ, Kural, Kürt (Kerť), Trnava, 

2940 



 

 

Aradprédium 

 Elaborát drobného prídelu katastrálnych území: Kural, Zemné a Imeľ 2941 

 Technický elaborát drobného prídelu katastrálnych území: Imeľ, Kural, Zemné, 

Guta, Nasvad a Trnava 

2942 

 Prídelový a technický elaborát 2943 

 Predaj pozemkov z voľnej ruky – Kúpno-predajné zmluvy katastrálnych území: 

Maďarský Seldin, Nová Vieska, Kamenica, Kerť, Barť, Salka 

2944 

 Búč, Kamendin, Kerť, Zelený Háj, Hetény, Stará Ďala, Baromlak, Keszegfalva, 

Farnad, Moča, Sebochleby 

2945 

 Maďarský Seldin, Mužla, Nasvad 2946 

 Dvory nad Žitavou, Hetény, Ludanice 2947 

 Salka, Kerť. Úverové listiny drobných prídelov v katastrálnom území Farnad 2948 

 Kúpno-predajné zmluvy 2949 

 Zaťaženie drobných prídelov v obci Zemné 2950 

 Katastrálne územie Kural – zaťaženie drobných prídelov  

D – Kolónia Aradprédium – prídel pozemkov 

2951 

 G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 2952-

2953 

 H – Poštátňovacia akcia 2954 

879 L – 1983/2 Veľký Cetín a Zbohy   

 A – Poznámka záboru, výpoveď, prevzatie, § 3 záborového zákona, odhadný 

elaborát 

2955 

 Preberacia cena, rôzne spisy  2956 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálnych území obcí Veľký 

Cetín, Zbehy, Chynorany, Rybany, Jágerce; elaborát drobného prídelu obce 

Rybany 

2957 

 Elaborát drobného prídelu Jágerce, Chynorany, Veľký Cetín 2958 

 Kúpno-predajné zmluvy, pachtovné zmluvy, meračské a technické elaboráty 

drobných prídelov 

2959 

 C – Prídel zbytkových statkov Ondrohov a Veľký Cetín 

G – Zoznamy zamestnancov bývalého veľkostatku 

2960 

880 L – 1983/3 Čaka - Kíreš   

 A – Poznámka záboru, výpoveď, prevzatie, odhadné elaboráty 2961 



 

 

 Odhadné elaboráty, preberacia cena, hrubá rozvaha 2962 

 Situačný plán, náhrada nákladov, objednávka hraničných kameňov 2963 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov z katastrálnych území: Čaka, 

Kíreš (Vráble), Horný Oháj; prídelové elaboráty Čaka, Kíreš, predaj pôdy a drobný 

pacht 

2964 

 Kúpno-predajné zmluvy, nedoplatok k prídelovým cenám 

C – Prídelová cena zbytkového statku Kíreš, Tekovské Ladice 1, 2; správy 

o prehliadkach zvyškových statkov 

2965 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznamy zamestnancov bývalého veľkostatku 2966 

881  L – 1983/4 Hidvég   

 A – Poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď, prevzatie, odhadný elaborát, 

oceňovanie 

B – Drobný pacht, vrátenie zálohy 

C – Prídel zvyškového statku 

G – Zamestnanci 

2967 

   

882 L – 1983/5 Hronský Svätý Jur   

 A – Oceňovanie, preberacia cena, poznámka záboru, výpoveď, prevzatie, hrubá 

rozvaha, prídelová cena, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 3 

B – Prihlášky o drobný prídel, kúpno-predajné zmluvy 

2968 

   

883 L – 1983/6 Tekovské Ladice   

 A – Preberacia cena, poznámka prevzatia, výpoveď, oceňovanie, náhrada za 

strojené hnojivá, poznámka k výpovedi, prevzatie, hrubá rozvaha 

B – Register prídelov: Seté a Viška 

Prihlášky o drobný prídel, predaj pozemkov z voľnej ruky 

G – Zoznam zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2969 

   

884 L – 1983/7 Leléd   

 A – Poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď prevzatie, prenájom veľkostatku, 

preberacia cena 

B – Predaj pozemkov z voľnej ruky 

2970 

   



 

 

885  L – 1983/8 Váhovce   

 A – Hrubá rozvaha, preberacia cena, odhadný elaborát, poznámka prevzatia, 

výpoveď, prevzatie 

B – Prídelové listiny a register drobného prídelu katastrálnych území Dolná Streda 

a Váhovce, technický elaborát 

2971 

 Elaborát drobného prídelu, drobní prídelci 2972 

886 L – 1984 Hronský Svätý Kríž   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, odhadný elaborát, oceňovanie 

2973 

 Oceňovanie, generálna dohoda, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa  

§ 11 záborového zákona, hrubá rozvaha 

B – Splácanie záloh na prídelovú cenu 

E – Prídel pôdy pre pasienkové spoločenstvá obcí Pitelová a Lovča 

2974 

887 L – 1985 Svätá Mária nad Bodrogom   

 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát, režijné výlohy, poznámka 

zamýšľaného prevzatia, výpoveď, spisová rozluka 

2975 

   

888 L – 1986 Nitra   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku 2976 

 Oceňovanie prevzatých nemovitostí 2978-

2980 

 Odhadný elaborát 2981 

 Hektárové príspevky, dohoda o prídelovej cene, zastavenie zrážok, generálna 

dohoda o riešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku 

2982 

 Náhrada výloh, zmena pôdy s Ministerstvom poľnohospodárstva, rozhodnutie 

o prepustení zo záboru podľa § 20 prídelového zákona, výpoveď hospodárenia 

2983 

 B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov v katastrálnom území obcí: 

Čapor, Drahovce, Drietoma, Ireg, Kostolná, Šarlušky-Kajsa, Tormoš; meračský 

elaborát 

2984 

 Technický a meračský elaborát, žiadosti drobných uchádzačov o prídel 2985 

 Predaj pozemkov – kúpno-predajné zmluvy katastrálnych území obcí: Hruštov, 

Čápor, Bodok, Tormoš, Šarlužky-Kajsa, Sila, Radošiná, Drahovce, Dolné 

Obdokovce, Horná Kráľová, Ireg, Lukáčovce, Močenok, Istebník  

2986 

 Kostolná, Horná Kráľová, Dražovce, Radošiná, Ošakert, Lukáčovce 2987 

 Drahovce, Dražovce, Radošiná, Dolný Bodok 2988 



 

 

 Dražovce, Čapor, Močenok, Sila, Obdokovce, Ošakert, Kostolná, Čakajovce, 

Tormoš, Radošiná, Šarlužky-Kajsa, Čab.Nitra, Lukáčovce, Lackovce, Horná Kráľová 

2989 

 Čápor, Čakajovce, Kostolná, Kráľová, Močenok, Radošiná, Nitra 2990 

 Drietomá, Dražovce, Kráľová, Ošakert 2991 

 Bart, Aradprédium, Nasvad, Nové Zámky, Šarlušky-Kajsa, Horná Kráľová, 

Močenok, Čápor, Tormoš, Kostolná 

2992 

 Biskupice, Lukáčovce, Sila, Nitra, Drahovce, Snina, Čab, Drietomá, Dolné 

Obdokovce 

2993 

 Ireg, Obdokovce, Čakajovce, Horná Kráľová 2994 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku – protokoly 2995-

2996 

889 L – 1987 Kolbasov   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, poznámka prevzatia, vylúčenie 

pozemkov z pozemkovej reformy, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 

záborového zákona, likvidačné dotazníky, generálna dohoda o riešení pozemkovej 

reformy na zabranom veľkostatku 

B – Predaj pozemkov z voľnej ruky 

2997 

   

890 L – 1988 Rožňava   

 A – Hektárové príspevky, spisová rozluka 

Zábor, poznámka záboru, výpoveď, ochrana pamiatok a prírodných krás, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona, dáta pre 

evidenciu a štatistiku, všeobecné spisy o vlastníckom súbore 

B – Predaj pozemkov drobným uchádzačom z voľnej ruky – trhové zmluvy, zmluvy 

o drobnom pachte pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

2998 

    

891 L – 1991 Štiavnik   

 A – Oceňovací elaborát prevzatých nemovitostí na zabranom veľkostatku, 

preberacia cena, poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodárenia, 

zrušenie záboru, rôzne spisy o vlastníckom súbore 

B – Predaj pozemkov z voľnej ruky – kúpno-predajné zmluvy, zaknihovanie 

pridelených pozemkov 

2999 

 Zadĺženie drobných uchádzačov 

C – Prídel zvyškového statku Štiavnik 

3000 



 

 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

H – Poštátňovacia akcia pozemkov zabraného veľkostatku 

892 L – 1993 Lučenec   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovanie zabraného veľkostatku, likvidačné dotazníky, hrubá 

rozvaha 

3001 

 Predaj pôdy z voľnej ruky podľa § 7 záborového zákona, poznámka záboru, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona 

B – Žiadosti drobných uchádzačov o prídel pôdy 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku  

3002 

893 L – 1994 Konchaza   

 A – Záverečná kontrola  

   

894 L – 1995 Stredná Apša   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, zábor, generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na zabranom 

veľkostatku, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového zákona 

3003 

   

895 L – 1996 Veľký Kövesd   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný a 

oceňovací elaborát, režijné výlohy, likvidačné dotazníky, rozhodnutie o prepustení 

zo záboru podľa § 11 záborového zákona 

B – Prevzatie a odovzdanie drobných prídelov, kúpno-predajné zmluvy  

3004 

   

896 L – 1997 Trnava   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, grafické 

plány, preberacia cena, hrubá rozvaha, dohoda o náhrade za umelé hnojivá, 

rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 3 záborového zákona, záverečná 

kontrola  

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov v katastrálnom území obce 

Trnava, elaborát drobného prídelu a zaknihovanie drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov bývalého veľkostatku 

3005 

   

897 L – 1998 Trnava   

 A – Súpis všetkého majetku na zabranom veľkostatku, zábor, oceňovanie, hrubá 3006 



 

 

rozvaha, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 

záborového zákona, záverečná kontrola 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov v katastrálnom území obce 

Trnava, prevzatie a odovzdanie drobných prídelov 

   

898 L – 1999 Ľubietová   

 A – Generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku  

   

899 L – 2000 Sielnica   

 A – Hrubá rozvaha, poznámka záboru, prevzatie 3007 

   

900 L – 2001 Bratislava   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, spisová rozluka 

 

 Generálna dohoda, hrubá rozvaha, spisová rozluka, poznámka záboru 

B – Pachtovné a kúpno-predajné zmluvy 

G – Zamestnanci 

3008 

901 L – 2002 Krásna nad Hornádom   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, výťah zo spisového 

záznamu, zábor a poznámka 

 

   

902 L – 2003/1 Čachynce   

 A – Hektárové príspevky, poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď, oceňovanie 

prevzatého veľkostatku, náhrada za strojené hnojivá, dáta pre evidenciu 

a štatistiku 

3009 

 B – Prídelové listiny a register drobného prídelu katastrálneho územia Čachynce, 

Hrnčiarovce, Ľubovec, technický a prídelový elaborát 

3010 

 Určenie prídelovej ceny, zaknihovanie drobného prídelu, zadĺženie drobného 

prídelu, pachtovné zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku, protokoly a zoznamy 

zamestnancov 

3011 

903 L – 2003/2 Žitovský Bešeňov – Damašd   

 A – Poznámka záboru, výpoveď, odhadný elaborát, preberacia cena 3012 

 Technický elaborát veľkostatku, odpis daní, rozpredaj dvora Žitovský Bešeňov, 3013 



 

 

bilančné výkazy, dáta pre evidenciu a štatistiku, záverečná kontrola 

 B – Prídelové listiny a register prídelov z katastrálneho územia: Damašd a Žitovský 

Bešeňov, prevzatie drobného prídelu, požiarne poistky  

3014 

 Vrátenie záloh, zadĺženie drobných prídelov 

C – Prídel zbytkového statku Dolina a Žitovský Bešeňov 

D – Prídelové listiny a register prídelov kolónie Damašd, zostavovací plán kolónie 

Damašd, stavebné úvery kolonistom 

Zadĺženie kolonistov 

3015 

 E – Prídel vodných parciel rabárskym spolkom 

G – Zaopatrenie, protokoly a zoznamy zamestnancov 

3016 

904 L – 2003/3 Obyce – Kozárovce   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, odhadný elaborát veľkostatku 3017 

 Oceňovanie veľkostatku, prídelová cena, prevzatie pozemkov 3018 

 Dohoda o preberacej cene 3019 

 Otázka prídelu vodných parciel, poznámka záboru, výpoveď, exekučné prevzatie, 

§ 11 záborového zákona, dáta pre evidenciu a štatistiku, záverečná kontrola, 

cudzie spisy, rôzne spisy 

3020 

 B – Prídelové listiny a register prídelov z katastrálneho územia:  

Hronské Nemce, Hronský Svätý Beňadik, Kozárovce, Nemčiňany, Psáre, 

Rohožnica, Veľké Vozokany, Volkovce, Závada, Obyce, Žitavské Opatovce, Livinské 

Opatovce 

3021 

 Prídelové listiny a register prídelov z katastrálneho územia: Obyce; elaborát 

drobného prídelu z katastrálneho územia: Hronské Nemce, Kozárovce 

3022 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia Rohožnica, Nemčiňany, 

Kozárovce a Závada 

3023 

 Elaborát drobného prídelu z katastrálneho územia Hronský Beňadik, Psáre, 

Volkovce; meračský, prídelový a technický elaborát, drobný pacht 

3024 

 Predaj pozemkov, kúpno-predajné zmluvy katastrálnych území: Volkovce, 

Hronská Opatová, Orovnica, Kozárovce, Nemčiňany, Korlát, Vozokany, Rohožnica. 

Zaknihovanie drobného prídelu 

3025 

 Drobní prídelci 3026 

 Revízia grafického plánu, zaknihovanie drobného prídelu, predaj dvora Lukov 

C – Zbytkový statok: Lukov, Slanica, Martinec, Korlát, Ilona 1 a 2 

3027 

 Predaj zbytkového statku; zbytkový statok: Ilona 1 a 2, Korlát, Martinec, Slanica, 

Damašd, Lukov, Kozárovce, Nemčiňany 

3028 



 

 

 G – Zamestnanci bývalého veľkostatku 

H – Poštátňovacia akcia 

3029 

   

905 L – 2003/4 Miková Ves – Naná   

 A – Oceňovanie majetku, hektárové príspevky, hrubá rozvaha 3030 

 Preberacia cena, poznámka zamýšľaného prevzatia, výpoveď hospodárenia, 

zábor, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa §§ 11 a 3a záborového zákona a 

§ 20 prídelového zákona, dáta pre evidenciu a štatistiku 

3031 

 B – Prídelové listiny a register prídelov katastrálneho územia: Tesáre, Slepčany 

a Vozokany; 

Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Slepčany 

3032 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Čierne Kľačany, Vokovce, Veľké 

Vozokany, Tesáre, zaknihovanie drobného prídelu 

3033 

 Splátky na prídelovú cenu, kúpno-predajné zmluvy katastrálnych území: Hetín, 

Svätý Peter, Krátke Kesy, Fýr, Ebed, Martoš, Kamenné Ďarmoty  

3034 

 Kúpno-predajné zmluvy katastrálnych území: Kamenné Ďarmoty, Libád, Svätý 

Beňadik, Nemčiňany, Volkovce, Rohožnica, Hetín 

3035 

 Kúpno-predajné zmluvy: Libád, Nána, Kamenné Ďarmoty, Svätý Peter 3036 

 C – Predaj zvyškového statku Oraszpuszta, Nádaš 

G – Zaopatrenie zamestnancov, zoznamy a protokoly 

3037 

906 L – 2003/5 Opatovce Hornie, Žitavské 

Opatovce 

  

 A – Odhadný elaborát, oceňovanie, preberacia cena, hrubá rozvaha, dáta pre 

evidenciu a štatistiku 

3038 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálneho územia: Horné 

Opatovce, Podbrehy-Lehôtka; elaborát drobného prídelu Podbrehy-Lehôtka, 

Žitavské Opatovce, zadĺženie drobných prídelov, zaknihovanie drobného prídelu 

a prídelový a technický elaborát 

3039 

907 L – 2003/6 Sebechleby   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, oceňovanie prevzatého veľkostatku, 

odhadný elaborát 

3040 

 Poznámka záboru, výpoveď, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11, 

dohoda o preberacej cene, záverečná kontrola, požiarne poistky, rôzne 

3041 

 Ústredná správa niektorých cirkevných majetkov na Slovensku v Bratislave  3042 

 B – Hlavné zoznamy uchádzačov o drobný prídel 3043 



 

 

 Prídelové listiny a register prídelov katastrálneho územia: Hrkovce; prídelový 

a technický elaborát katastrálneho územia Hrkovce; kúpno-predajné zmluvy 

katastrálneho územia: Nemce; 

Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia Hrkovce 

C – Odpredaj zvyškov zo statku Hrkovce, Hronské Nemce a Bohdanovce 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

3044 

908 L – 2004 Nitra   

 A – Hektárové príspevky, odhadný elaborát, dohoda o prevzatí, výpoveď 

hospodárenia, záverečná kontrola, hrubá rozvaha, dohoda o preberacej cene, 

spisová rozluka, generálna dohoda 

3045 

 B – Registre prídelov katastrálneho územia Chudá Lehota, elaborát drobného 

prídelu, prídelový a technický elaborát, zaknihovanie drobného prídelu 

3046-

3047 

 G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly 3048 

909 L – 2006 Spišská Kapitula   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky 

3049 

   

910 L – 2007 Ordzoviany   

 A – Generálna dohoda  

   

911 L – 2010 Lekýr   

 A – Predaj pôdy z voľnej ruky – kúpno-predajné zmluvy  

 Súpis všetkého pozemkového majetku, hektárové príspevky, poznámka záboru, 

výpoveď hospodárenia, odhadný elaborát, generálna dohoda o riešení 

pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru podľa § 11 záborového zákona, prevzatie 

G – Zaopatrenie zamestnancov, protokoly 

3050 

912 L – 2021 Šantov   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, odhadný elaborát, oceňovanie, 

dohoda o preberacej cene 

3051 

 Hrubá rozvaha, výpoveď hospodárenia, prepustenie zo záboru podľa § 11, 

náhrada daní, záverečná kontrola, spisová rozluky 

B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálneho územia: Opatová, 

Opatovské Moravce a Santov 

3052 

 Elaborát drobného prídelu, technický a prídelový elaborát, prevzatie a odovzdanie 

drobných prídelov, žiadosti drobných uchádzačov o odpredaj pôdy, zadĺženie 

3053 



 

 

drobných prídelov 

E – Prídel pôdy pasienkovému spoločenstvu 

913 L – 2015 Jasov   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku  

 Dohoda o preberacej cene, súpis pozemkového majetku 3054-

3055 

 Dohoda o preberacej cene 3056 

 Oceňovanie prevzatého veľkostatku, generálna dohoda o riešení pozemkovej 

reformy 

3057 

 Hektárové príspevky, poznámka prevzatia, výpoveď hospodárenia, poznámka 

záboru, prevzatie, záverečná kontrola, rozhodnutie o prepustení podľa § 20, 

spisová rozluka, všeobecné písomnosti 

3058 

 Náhrada nákladov za umelé hnojivá, sťažnosti proti prevádzaniu pozemkovej 

reformy 

B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálnych území: Vysoká, 

Bajanháza, Čaňa, Jasov, Rudno 

3059 

 Prídelové listiny a register prídelov: Malé Kapušany, Čaňa, Rudno; elaborát 

drobného prídelu Čaňa, Jasov, Rudno 

3060 

 Predaj pôdy z voľnej ruky, kúpno-predajné zmluvy 3061 

 Prihlášky drobných uchádzačov o prídel, technický elaborát, prídelový elaborát 3062 

 E – Utvorenie pasienkového družstva v Rudníku 3063 

 G – Zaopatrenie zamestnancov 3064-

3065 

914 L – 2016 Leles   

 A – Odhadný a oceňovací elaborát prevzatého veľkostatku, dohoda o preberacej 

cene, záverečná kontrola a všeobecné spisy 

3066 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálnych území obcí: Vysoká 

nad Uhom, Malé Kapušany a Bajenháza 

3067 

 Prídelové listiny a register drobných prídelov Malé Kapušany, elaborát drobných 

prídelov Veľké Kapušany, Vysoká nad Uhom 

3068 

 Prídelový a technický elaborát katastrálneho územia Malé Kapušany 3069 

 Rozpredaj pozemkov drobným uchádzačom – kúpno-predané zmluvy 3070 

 Zadĺženie drobných prídelov, žiadosti o odklad splácania úverov 3071-

3072 

 C – Prídel zvyškového statku Vysoká 3073 



 

 

D – Žiadosti kolonistov o prídel roľníckych nedielov na kolónii Veľké Kapušany, 

prídel roľníckych nedielov kolonistom, poistenie hospodárskych stavieb kolonistov 

915 L – 2017 Preserany   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, generálna dohoda o riešení pozemkovej reformy na zabranom 

veľkostatku, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 

11 záborového zákona 

3074 

 B – Rozpredaj pôdy drobným uchádzačom podľa § 7 záborového zákona, kúpno-

predajné zmluvy 

C – Predaj zvyškového statku – Mancicko, správa o hospodárení na zvyškovom 

statku Mancicko 

G – Zaopatrenie zamestnancov – protokoly 

3075 

916 L – 2018 Gyňov   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný 

o oceňovací elaborát, poznámka záboru, výpoveď, hrubá rozvaha, prevzatie, 

dohoda o preberacej cene, prepustenie zo záboru podľa § 11; záverečný protokol, 

spisová rozluka 

3076 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálneho územia: Gyňov. 

Prídelový a technický elaborát, scudzenie, zadĺženie a dedenie drobného prídelu 

3077 

917 L – 2019/1 Bohdanovce   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, odhadný a oceňovací 

elaborát, dohoda o preberacej cene 

3078 

 Generálna dohoda, hrubá rozvaha, poznámka o zamýšľanom prevzatí, poznámka 

záboru a prevzatia, výpoveď, záverečná kontrola, rozhodnutie o prepustení zo 

záboru podľa § 11 záborového zákona, sťažnosť o prevádzaní pozemkovej 

reformy; všeobecné písomnosti  

3079 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálneho územia obce 

Bohdanovce 

Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia obce Bohdanovce 

3080 

 Technický a prídelový elaborát, zadĺženie a scudzenie drobných prídelov 3081 

948 L – 2019/2 Opačka    

 A – Odhadný elaborát zabraného veľkostatku 3082 

 Oceňovací elaborát, spisová rozluka 3083 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálneho územia: Bystriar, 

Nižná Hutka, Opačka 

Výkazy plôch, elaboráty drobného prídelu: Bystriar 

3084 



 

 

 Elaborát drobného prídelu Opačka a Nižná Hutka 

Predaj pôdy – kúpno-predajné zmluvy 

3085 

 Prihlášky drobných uchádzačov o prídel 

C – Predaj zvyškových statkov Lebenye Puszta a Bohdanovec 

3086 

 Protokoly 3087 

949 L – 2021 Čifáre   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, oceňovanie prevzatého majetku, dohoda o preberacej cene, hrubá 

rozvaha, záverečná kontrola 

3088 

 Poznámka záboru, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení zo záboru 

podľa § 11 záborového zákona, všeobecné spisy 

B – Prídelové listiny a registre drobných prídelov v katastrálnom území obce 

Melek, meračský elaborát 

3089 

 Odpredaj pozemkov z voľnej ruky – kúpno-predajné zmluvy, zadĺženie drobného 

prídelu, žiadosti drobných prídelov o úver 

C – Predaj a zaknihovanie zvyškového statku v katastrálnom území obce Melek 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku – protokoly 

3090 

920 L – 2022/1 Beleg   

 A – Odhadný a oceňovací elaborát 

B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálneho územia: Beleg 

Elaborát drobného prídelu, revízia grafických plánov, vrátenie zálohy na prídelové 

ceny, zadĺženie drobného prídelu 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

3091 

   

921 L – 2022/2 Nižné Slovinky   

 A – Odhadný elaborát  

 Dohoda o prídelovej cene, hrubá rozvaha, hospodársky plán lesa 

B – Register prídelov a prídelové listiny katastrálnych území obcí Nižné a Vyšné 

Slovinky; elaborát drobného prídelu, meračský elaborát, úvery na drobný prídel 

3092 

922 L – 2023 Nižná Myšľa   

 A – Odhadný a oceňovací elaborát, spisová rozluka a všeobecné písomnosti, 

prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona 

B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálnych území obcí: Nižná 

a Vyšná Myšľa, Kokšov 

3093 



 

 

 Elaborát drobného prídelu, meračský elaborát 3094 

 Zadĺženie drobných prídelov, nedoplatky, úvery 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku, zoznamy a protokoly 

3095 

923 L – 2024 Šaľa   

 Meračský elaborát 3096 

   

924 L – 2025 Plavnica   

 A – Súpis pozemkového majetku, poznámka zamýšľaného prevzatia, oceňovacie 

pokračovanie, výpoveď, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, 

likvidačné dotazníky 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

 

   

926 L – 2026 Sása   

 A – Súpis pozemkového majetku, odhadný elaborát a oceňovací elaborát, 

poznámka záboru a prevzatia, výpoveď hospodárenia, rozhodnutie o prepustení 

zo záboru podľa § 11 záborového zákona, spisová rozluka, likvidačné dotazníky 

B – Predaj pôdy z voľnej ruky podľa § 7 záborového zákona – kúpno-predajné 

zmluvy 

G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku 

3097 

   

926 L – 2027 Markušovce   

 A – Zábor, poznámka prevzatia, výpoveď, rozhodnutie o prepustení zo záboru 3098 

   

927 L – 2028 Širkovce   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, likvidačné dotazníky  

   

930 L – 2031 Čeláre   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, poznámka zamýšľaného prevzatia, 

knihovné výťahy, prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, likvidačné 

dotazníky 

B – Predaj pozemkov drobným uchádzačom, kúpno-predajné zmluvy 

 

   

939 L – 2032 Legiňa   



 

 

 A – likvidačné dotazníky 3099 

   

940 L – 2033 Bešeňov   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, výpoveď 

hospodárenia 

 

   

941 L – 2034 Šiba   

 A – Súpis pozemkového majetku, oceňovací elaborát 

G – Zoznam zamestnancov 

3100 

   

943 L – 2036 Geča   

 A – Súpis pozemkového majetku, poznámka prevzatia, výpoveď, odhadný 

elaborát, sťažnosti na prevádzanie pozemkovej reformy na zabranom veľkostatku, 

likvidačné dotazníky, rozhodnutie o prepustení zo záboru podľa § 11 záborového 

zákona, všeobecné písomnosti 

 

   

944 L – 2037 Veľká Domaša   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku, zábor, spisy o vlastníckom súbore, 

likvidačné dotazníky 

B – Predaj pozemkov – kúpno-predajné zmluvy 

3101 

   

945 L – 2038 Vizkelet   

 A – Súpis pozemkového majetku  

   

946 L – 2039 Drahovce   

 A – Likvidačné dotazníky 3102 

   

947 L – 2040 Banská Bystrica   

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov katastrálnych území: Čačin, 

Čereny, Detva, Vígľašská Huta, Kalinka, Klokoš, Očová, Očovské Dúbravy, Stožok, 

Vigľaš, Veľká Slatina, Budča (Buča), Kováčová, Podkonice, Priechod, Šalková, Tŕňa, 

Turová 

 

 Register prídelov katastrálnych území: Badín, Brezany, Dobroč, Dubová, Hrádel, 

Horná Lehota, Lučatín, Medzibrod, Nemecká, Ráztoka, Selce, Sihla, Svätý Ondrej, 

3103 



 

 

Zámostie 

Technický a prídelový elaborát 

 Meračský a technický elaborát 3104 

948 L – 2041 Čúz    

 A – Súpis pozemkového majetku, zábor, rozdelenie veľkostatku, likvidačné 

dotazníky 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

3105 

   

949  L – 2043 Berca   

 A – Súpis pozemkového majetku, majetková podstata, likvidačné dotazníky 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   

950 L – 2044 Nemecká Poruba   

 A – Likvidačné dotazníky, poznámka záboru, výpoveď 3106 

   

951 L – 2045 Králová Lehota   

 A – Rôzne  

   

952 L – 2047 Hrabovo   

 A – Súpis pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, likvidačné dotazníky, 

prepustenie zo záboru podľa § 11 záborového zákona, výpoveď hospodáriacej 

osobe 

B – Predaj a kúpa pozemkov 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   

953 L – 2049 Dolný Ohaj   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky 3107 

   

954 L – 2050 Malá Hradná   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky 

B – Predaj a kúpa pozemkov, kúpno-predajné zmluvy 

 

   



 

 

955 L – 2051 Nemšová   

 A – Súpis pozemkového majetku, oslobodenie od záboru 

B – Žiadosť o prídel 

G – Odstupné zamestnancom  

 

   

956 L – 2052 Mederč   

 A – Súpis pozemkového majetku, zábor, poznámka prevzatia, výpoveď 

hospodáriacej osobe, § 11 záborového zákona 

G – Zaopatrenie zamestnacov 

 

   

957 L – 2053 Svinia   

 A – Súpis pozemkového majetku, zábor 3108 

   

958 L – 2054 Malý Ruskov   

 A – Súpis pozemkového majetku, hektárové príspevky, majetková podstata, 

likvidačný dotazník, zábor, výpoveď, poznámka k prevzatiu, § 11 záborového 

zákona, generálna dohoda 

G – Zaopatrenie zamestnancov 

 

   

959 L – 2056 Sobrance   

 A – Súpis pozemkového majetku, likvidačné dotazníky, prepustenie zo záboru, 

poznámka záboru, vyšetrenie záboru, výpoveď hospodáriacej osobe 

3109 

960 L – 2058 Polianka   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, hektárové 

príspevky, likvidačné dotazníky, písomnosti o vlastníckom súbore, rozdelenie 

a rozpredaj veľkostatku 

3110 

   

961 L – Malý Aboň – Hodoš   

 A – Súpis všetkého pozemkového majetku na zabranom veľkostatku, likvidačné 

dotazníky 

 

   

962 L – 2061 Holič   

 A – Požiarna poistka, poznámka záboru a zamýšľaného prevzatia, výpoveď 3111 



 

 

hospodáriacej osobe, rôzne 

B – Prídelové listiny a register prídelov v katastrálnom území: Gbely, Holič, Kátov, 

Kopčany, Letničie, Močidlany, Petrova Ves, Radimov, Trnovec, Unin, Vidovany, 

Vrádišťe 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Letničie, Močidlany, Vrádišťe  

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Gbely, Petrova Ves, Vidovany  

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Kátov, Kopčany, Radimov, 

Trnovec, Unin 

3114 

 Elaborát drobného prídelu katastrálneho územia: Holič 

Úvery a scudzenie drobných prídelov 

3115 

 G – Zamestnanci na bývalom veľkostatku 3116-

3117 

963 L – 2062 Šaštín   

 A – Odhadný a oceňovací elaborát, dohoda o preberacej cene 3118 

 Poznámka o prevzatí, prevzatie, požiarna poistka, všeobecné spisy o zabranom 

súbore 

3119 

 B – Prídelové listiny a register drobných prídelov v katastrálnom území obcí: 

Brodské, Čáry, Dojč, Koválov, Kuklov, Kúty, Senica, Smolinské, Stráže, Šajdíkové-

Humence, Šaštín, Dorský Svätý Peter 

3120-

3121 

 Elaborát drobného prídelu katastrálnych území obcí: Šajdíkové-Humence, Borský 

Svätý Peter 

3122 

 Dojč 3123 

 Stráže, Brodské 3124 

 Čáry, Štepanov, Koválov, Kuklov, scudzenie drobného prídelu 3125 

 Kúty, technický a prídelový elaborát 3126 

 Elaborát drobných prídelov v katastrálnom území obcí: Šaštín, Smolinsko, Čáry 3127 

 Zadĺženie a scudzenie drobných prídelov v katastrálnom území obce Brodské 3128 

 C – Písomné elaboráty o prídele a predaji zvyškových statkov Bišťava, Bobogdan, 

Koválov, Nekyje, Rákoš, Smolinsko, Pivovar 

3129 

 Šaštín 3130 

 D – Písomnosti o poskytnutí úverov a zadĺženie kolonistov na súkromnej kolónii 

Urfőld-Taloš 

E – Prídel pôdy pre roľnícky družstevný liehovar v Strážach nad Myjavou 

3131 

 G – Zaopatrenie zamestnancov na bývalom veľkostatku – zoznamy a protokoly 3132-

3134 



 

 

 Osobitné materiály k pozemkovej reforme  

964    

 Registre drobných prídelov Alsejányok-Budiš 3135 

 Gajla – Čierne 3136 

 Daňová-Dvorianky 3137 

 Dubnica – Galantov 3138 

 Galanta – Šajdíkové Humence 3139 

 Chminianska Nová Ves - Koválov  3140 

 Komjatice – Muránska Huta 3141 

 Nádaš – Pustý Fedýmeš 3142 

 Radimov – Sülly 3143 

 Svätý Michal – Tvrdomestice 3144 

 Ubľa Sninská – Veľký Lapáš 3145 

 Veľký Lég – Žitovské Kňažice 3146 

965    

 Priebeh pozemkovej reformy – pracovný program 

1921 v okrese Čadca 

3147 

966    

 Zoznamy a plány zvyškových statkov na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine  3148 

967    

 Súpis roľníckych nedieľov – nekolonizačných na Slovensku 3149 

968    

 Štátne poľnohospodárske školy na Slovensku  

969    

 Zoznam katastru prídelcov – v obvode prídelového komisariátu Michalovce  

970    

 Grafické znázornenie lesnej pôdy v obvodoch prídelových komisariátov Levoča, 

Lučenec, Humenné, Nitra 

3150 

971    

 Poštátňovacia akcia: elaboráty zabraných pozemkov od súkromníkov 3151-

3155 



 

 

972    

 Písomnosti o realizácii parížskej dohody v otázke záboru veľkostatkov cudzích 

štátnych príslušníkov v ČSR 

3156-

3157 

 Zoznamy cudzích štátnych príslušníkov, ktorým boli v čsl. Štáte zabrané majetky 3158 

973    

 Súbeh ŠPÚ na prevádzanie zememeračských prác súvisiacich s prevádzaním 

pozemkovej reformy 

3159 

974    

 Výpočty súradníc polygonálnych bodov na veľkostatkoch: Banská Bystrica, 

Gombošpuszta, Laskár, Župčany, Bátorove Kesy, Svätý Kráľ, Rožkoviany, Petrovce, 

Iža, Častá, Veľký Pomháň, Chorvatice, Dolné Kološovo, Mešice-Krasňany, Dolná 

Mičiná, Málaš, Gergelak, Urmín, Veľké Zlievce, Solčany, Fornosek, Turná, 

Markušovce, Plaveč, Žarnovica, Farkašín, Dolné Srnie 

3160 

 Merašice, Vigľaš, Hermanovce, Poltár, Malacky, Feledince, Marcelová, Šaca, 

Chalmová, Malé Dvorany, Katarínska Huta, Želiezovce, Hanušovce,Brzotín  

3161 

 Ploské, Dolné Ozorvce, Kočovce, Tvrdomestice, Záhorce, Čebovce, Horné 

Brhlovce, Dolný Brandorf, Levice, Pečeňany, Tomášovce, Šarkáň, Želiezovce, 

Krakovce, Čalád, Bozito, Iša, Veľké Bošany, Voderady, Vajnory, Šaštín, Urmín, 

Marháň, Levoča, Kelča, Malý Šariš, Lukanovce 

3162 

 Banská Bystrica, Malé Dvorany, Turná, Žarnovica, Cabaj, Viesky, Veľké Zlievce, 

Hodkovce, Šág, Lukanovce, Kokošovce, Abovce 

3163 

975    

 Mapy a geometrické plány zabraných veľkostatkov Malacky, Čeklís, Dioseg, Ivanka 

pri Dunaji, Kerestúr, Dolná Krupá, Veľké Leváre, Budmerice, Vágovce, Jablonica, 

Nemecký Grob, Horné Orešany, Smolenice, Trlinok, Chtelnica 

3164 

 Želiezovce, Vyškovce, Nitrianske biskupstvo, Tovarníky, Urmín, Fyr, Marcelová, 

Spoločnosť Agrikola, Nemeškert, Tardošked 

3165 

 Bučany, Uhrovec, Horné Motešice, Šišov, Stará Ďala, Slovenský Meder 3166 

 Podrečany, Veľké Kapušany, Šarovce 3167 

 Malý Šariš, Etrekarcza, Bozito, Petrovce 3168 

 Horné Orešany, Šaštín, Voderady, Zavar – Lovčice, Galanta, Častá-dediči, Malacky, 

Sereď 

3169 

 Biely Kostol, Budmerice, Šaštín, Cifer-Malženice, Farkašín, Holič, Veľké Leváre, 

Malacky 

3170 

 Trlinok, Uhrovec, Hajnovejsa, Malé Bielce, Bučany, Horné Obdokovce, Drietoma 3171 

 Kopčany, Malacky, Trnava, Béketfa, Hrubá Borša, Čierna Voda, Boleráz 3172 



 

 

 Rôzne výkresy a mapy veľkostatkov 3173 

976    

 Hlásenie o postupe odhadných prác na zabraných veľkostatkoch a vyhotovenie 

knihovných operátov 

3174 

977    

 Hlásenia obvodových úradovní ŠPÚ o predaji pôdy na základe § 7 pre účely 

pastvinárske 

3175 

 Dohody o odpredaji pozemkov z voľnej ruky podľa § 7 záborového zákona 3176-

3178 

978    

 Prevádzanie pozemkovej reformy podľa zákona 131/30 zb.zák. a nariadení – (malý 

pozemkový zákon) 

3179 

979    

 Písomnosti o zmene pozemkov v súvislosti s prevádzaním pozemkovej reformy 3180 

980    

 Situačné správy o ochrane historických pamiatok a prírodných krás v súvislosti 

s prevádzaním pozemkovej reformy 

3181 

981    

 Mesačné správy obvodových úradovní ŠPÚ o priebehu záverečnej kontroly 

a revíznych prác na vlastníckych súboroch 

3182 

982    

 Likvidačné dotazníky pre ukončenie pozemkovej reformy na jednotlivých 

vlastníckych súboroch 

3183 

983    

 Režijné veľkostatky a štátne lesy v Jelšave – prepisy pokladničných kníh 

riaditeľstva štátnych lesov v Jelšave za roky 1382-1931; hrubé rozvahy 

3184-

3186 

 Horársky fond – písomnosti družstiev proti zátopám, úvery, dražby 3187 

984    

 Pasienkové a lesné družstvá a roľnícke liehovary na Slovensku, elaboráty o prídele 

pasienkovým družstvám, stanovy a zakladacie spisy družstiev: Brusno, Halič, 

Heľpa, Dubovo, Podzámok, Bottovo, Sverepec, Polom, Lukavica, Rimavské 

Brezovo, Kincelová, Petrovce, Ujkovice, Horné Dubovany, Horný Almáš, Senica 

nad Myjavou, Selčany, Malacky, Trnava, Medzibrod, Liešno, Žarnovická Huta, 

Drietoma, Krokava, Sekule, Staré Hermíny, Lokca, Filiár, Matyašové, Breziny-

Viglašská Huta, Dolná Breznica, Michalovce, Kľačany, Úpor, Štvrtok 

3188 

 Selce, Horné Hámry, Klokoč, Pržno, Ložiné, Krasňany, Dúbravce, Tokajík 3189-



 

 

3190 

 Družstvo proti zátopám a vnútorným vodám na ľavom brehu Váhu 3191 

    

985 Spisové prehľady a hárky drobných pachtov na zabranom majetku 3192 

    

986 Prenájomné hárky pachtov na zabranom majetku 3193-

3194 

    

987 Situačné správy o prevádzaní pozemkovej reformy 3195 

    

988 Dlžnícke úpisy úverov drobných prídelcov družstevných peňažných ústavov 3196 

 Revízne spisy roľníckych vzájomných pokladníc: Čadca, Holič 3197 

    

989 Bilančné spisy vlastníckych súborov: Dlhé Pole, Banská Bystrica, Holič, Liptovský 

Hrádok, Kakašovce, Siač, Šaštín, Topoľčany 

3198 

    

990 Zariaďovanie národných škôl na zabraných veľkostatkoch na Slovensku 

a Zakarpatskej Ukrajine 

3199 

    

991 Žiadosti ŠPÚ na exekučné konania proti drobným prídelcom za neplatenie 

prídelových cien 

320 

    

992 Dohody o prevedení pozemkovej reformy: odhadné elaboráty zabraných súborov 3201-

3202 

    

993 Evidencia zmien drobných prídelcov 3203 

    

994 Písomnosti spisovej rozluky - 1939 3204-

3205 

    

995 Štátna komasačná záloha pre krajské súdy na Slovensku 3206 

 Menovanie členov do Správnej rady Plodinovej burzy v Bratislave; záznamy 

úverov Hypotečnej banky v Bratislave 

3207-

3208 



 

 

    

996 Písomnosti nezabraných nemovitostí veľkostatku  

Elek Ferenczy – Nacina Ves 

3209 

    

997 Agenda o zabezpečení zamestnancov na bývalých veľkostatkoch – 

poľnohospodárske vyrovnanie, jubilejná akcia, rozhodnutie o žiadostiach 

zamestnancov podľa zákona č. 71/36 

3210-

3211-

3212-

3213 

    

998 Výkazy o predaji úžitkového dreva riaditeľstvu správy Štátnych lesov v Jelšave 

v rokoch 1930-1932 

3214 

    

999 Osobné dotazníky kolonistov 3215 

    

1000 Návrhy na utváranie kolónií a zvyškových statkov v rámci pozemkovej reformy; 

zakladanie a pracovné programy kolónií 

3216 

 Žiadosti o prídel kolonizačných nedielov, čakateľské zoznamy, sťažnosti 

kolonistov, žiadosti kolonistov o zväčšenie kolonizačných nedielov, žiadosti 

o prídel pôdy do spoločného vlastníctva kolonistov 

3217 

 Geometrické plány a mapy kolónií: Hviezdoslavovo, Bláhová, Dedina, Sedom, 

Hajmáš 

3218 

 Polohopisné plány a plány obytných a hospodárskych budov na kolóniách 

založených na veľkostatku Siač, Čobanka, Katczágo, Leannymező, Gernő 

3219 

 Obecné prospešné kolonizačné a stavebné družstvo pri obvodovej úradovni ŠPÚ 

v Trenčíne; prehľady a rozpočty stavieb kolonistov, prevádzaných družstvom 

3220 

 Obecné prospešné, stavebné a bytové družstvá kolonistov na Slovensku 3221 

 Zostavovacie plány kolónií: Bozito, Zelený Háj, Bimbola, Macov,  

Veľký Fedýmeš, Dőgőš, Senec, Šrobárová, Siloš-puszta, Agoto 

3222 

    

1001 Stavebný dozor ŠPÚ pre výstavbu kolónií na Slovensku – realizácia zákona 

o stavebnom ruchu na kolóniách: Okánikovo, Senec, Szighet, Vitenyi 

3223 

 Plány kolónií a stavebných budov 3224 

 Evidencia stavebných úverov na kolóniách: Košúty, Veľký Lég, Lučenec, Macov 

(Macháza), Svätý Michal, Miklošháza, Ujpuszta, Eklipuszta, Senec, Slávikovo, Sülly, 

Silošpuszta, Štefánikov, Štúrovo, Tenyőpuszta 

3225 



 

 

    

1002 Poskytovanie stavebných úverov a účtovanie stavebných prác pri výstavbe kolónií: 

Siač a Bozito 

3226-

3227 

 Mudroňovo 3228 

 Štefánikov 3229 

 Aradprédium 3230-

3231 

 Kőbőlkút 3232-

3237 

 Sőtétkút, Milénium, Miklošháza 3238 

 Eržébet-majer, Bimbola 3239 

 Bimbola, Hviezdoslavovo 3240 

 Hviezdoslavovo, Veľký Lég 3241 

 Dolný Tarán, Maholányi-puszta, Ujpuszta 3242 

 Hajmáš 3243 

 Veľký Fedýmeš 3244 

 Fakopuszta, Bláhová Dedina 3245 

 Veľká Dolina 3246 

 Hurbanová Ves  3247 

 Hviezdoslavovo, Sziget, Maholánka 3248 

 Poľný Kesov 3249 

 Béketfa, Bláhová Dedina, Eržebet-majer 3250 

 Macov (Macháza) 3251 

 Gadocz (Hadovce) 3252 

 Galanta, Slávikovo 

Dőgeš, Vőrošmajer, Veľké Kapušany, Svätý Michal 

3253 

 Senec 3254 

 Agota 3255 

 Bellová Ves 3256 

 Jozef-majer, Tőnyie puzta, Urmín 3257 

 Trnovec, Harcáš, Poľný Kesov 3258 

    



 

 

1003 Zriaďovanie súkromných kolónií v rámci pozemkovej reformy na Slovensku: 

Ardov, Demandice, Veľká Dobroň, Ruská Dolina, Dužava, Eberhard, Gánice, Zelený 

Háj, Ilonahalma, Kamenný chotár 

2359 

    

1004 Účelové vklady v roľníckych vzájomných pokladniciach pre kolonistov 3260 

    

1005 Úvery na platenie prídelových cien pre kolonistov 3261-

3263 

    

1006 Čakateľské listiny a protokoly kolonistov 3264-

3265 

1007 Likvidácia družstva kolonistov na kolónii Margitmajer, stavba školy na kolónii 

Veľká Dolina, zastavovacie plány kolónie Eklipuszta, Sedín a Bimbola, údaje pre 

zoznam kolónií na Slovensku 

3266 

    

1008 Fond pre zaopatrenie zamestnancov na bývalých veľkostatkoch, spisy 

o starobnom alebo invalidnom zaopatrení zamestnancov bývalého veľkostatku 

3267-

3276 

    

1009 Štatistika výsledkov pozemkovej reformy na Slovensku v obvode obvodovej 

úradovne ŠPÚ Prešov 

3277 

    

1010 Súpis majetku fondov pozemkovej reformy na území Slovenska obsadenom 

Maďarmi 

3278-

3279 

    

1011 Súpis majetku a pohľadávok Ministerstva zemedelstva – odbor pozemkovej 

reformy na území pripojenom k Nemecku – dodatky (so zreteľom na pohľadávky 

fondov pozemkovej reformy ku dňu 30.12.1938) 

3280 

    

1012 Zoznamy drobných prídelov na území Slovenska pripojenom k Maďarsku 

k 10.11.1938 

3281-

3282 

    

1013 Zoznamy roľníckych nedielov kolonizačných a nekolonizačných na území 

Slovenska pripojenom k Maďarsku 

Zoznamy prídelov k účelom pastvinárskym, zoznamy lesných prídelov 

Zoznamy priemyselných objektov, zoznamy zbytkových veľkostatkov 

3283-

3285 



 

 

    

1014 Správa budov – písomnosti náhradového fondu ŠPÚ v Bratislave 3286-

3288 

    

1015 Písomnosti Poradného zboru pre pozemkovú reformu na Slovensku 3289 

    

1016 Zoznamy maďarských štátnych príslušníkov k pozemkovej reforme; spoločné 

porady vedúcich obvodových úradovní a prídelových komisárov ŠPÚ 

a Zakarpatskej Ukrajiny 

3290 

    

1017 Evidencia o technickej revízii zaknihovacích elaborátov v obvode technického 

elaborátu ŠPÚ Nitra 

3291 

    

1018 Súpis pozemkového majetku – duplikáty zabraných veľkostatkov na Slovensku 3292-

3298 

    

1019  Predbežné výsledky čsl.pozemkovej reformy v Čechách a na Morave 3299-

3300 

    

1020 Zoznamy vlastníkov zabranej pôdy na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine 3301-

3302 

    

1021 Kancelárske poriadky a skartovacie plány ŠPÚ 3303 

    

1022 Inštrukcie a pokyny ŠPÚ pri prevádzaní pozemkovej reformy 3304-

3308 

    

1022 Zbierka zákonov a nariadení o prevádzaní pozemkovej reformy 3309-

3310 

    

1023 Správy ŠPÚ – orgán pre výkazy a štatistiku z odboru čsl. pozemkovej reformy 3311-

3314 

 Pozemková reforma – úradný vestník štátneho pozemkového úradu 3315-

3320 

    



 

 

1024 Věstník Ministerstva zemědelství republiky československé ročníky  

1935-1938 

3321 

    

1025 Kolónie na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine 3322 

    

1026 Prehľad veľkostatkov v obvode Obvodovej úradovne v Trenčíne 

Kolonizačné družstvo pre Slovensko v Bratislave 

Hlásenie o pripravených súboroch spisovej rozluky Slovenska s Maďarskom 

3323 

    

1027 Geometrický operát majetku Sobeslavice 

Opravy k zoznamov veľkostatkov zabraného pozemkového majetku na Slovensku 

a Zakarpatskej Ukrajine 

3324 

    

1028 Roľnícka vzájomná pokladnica 

Povolenie ku zmene cudzích valút 

Župná hospodárska a lesnícka jednota 

3325 

    

1029 Inventár štátnej pozemkovej reformy v Bratislave 

Inventár štátnej pozemkovej reformy vo Zvolene 

3326 

    

1030 Pozemková reforma na cirkevných veľkostatkoch, Parížska dohoda, poštátňovacia 

akcia 

3327 

    

1031 Vyhľadávanie železničných pozemkov pre hlavnú dráhu Nové Mesto nad Váhom 3328 

    

1032 Obecné prospešné a bytové družstvo v Slávikove 

Stavebné a bytové družstvo kolonistov v Bratislave 

3329 

    

1033 Obežníky ŠPÚ z rokov 1929-1930 

Materiál Kolonizačného referátu ŠPÚ v Bratislave a Obvodovej úradovne ŠPÚ 

v Bratislave 

3330 

    



 

 

1034 Obežníky z rokov 1926-1927, Kolonizačný referát ŠPÚ v Bratislave 3331 

    

1035  Doplnkové zoznamy kolonistov 3332-

3334 

    

1036 Korešpondencia ŠPÚ 3335-

3336 

    

1037 Zoznam drobných prídelov na území pripojenom k Maďarsku 3337-

3341 

    

1038 Mapy a plány jednotlivých katastrálnych území 3342-

3347 

    

1039 Správa veľkostatku Odescalchiho, Okresná robotníkov poisťujúca pokladnica 

v Trnave – Suchá 

3348 

    

1040 Inštrukcie a pokyny ŠPÚ 3349 

    

1041 Kúpno-predajné zmluvy veľkostatku Jelšava 3350-

3356 

    

1042 Obežníky ŠPÚ z rokov 1931-1932 

Materiály Obvodovej úradovne ŠPÚ v Bratislave 

3357 

 Obežníky ŠPÚ z roku 1939 

Materiály Obvodovej úradovne ŠPÚ v Bratislave 

3358 

 Obežníky ŠPÚ z rokov 1924-1925 3359 

 Obežníky ŠPÚ z roku 1938 3360 

 Rôzne inštrukcie a obežníky ŠPÚ 3361 

 Obežníky ŠPÚ z rokov 1936-1937 3362 

 Obežníky ŠPÚ z rokov 1934-1935 3363 

 Obežníky ŠPÚ z rokov 1927-1928 3364 

 Obežníky ŠPÚ z rokov 1932-1933 3365 



 

 

 

    

1043 Stavebný dozor na kolóniách Košúty, Kapušany, Kőbőlkut 3366-

3367 

    

1044 Revízia 1.pozemkovej reformy, zoznamy vlastníkov pozemkového majetku 

v Čechách, na Morave a Slovensku 

3368 

    

1045 Smernice pre oceňovanie pôdy 3369 

 Organizácia ŠPÚ, štátnych obvodových úradovní a prídelových komisárov, doplnky 

k smerniciam ŠPÚ, malý prídelový zákon, zoznam likvidačných súborov 

3370 

 Vestníky ŠPÚ 3371 

    

1046 Hárky hospodárskych plánov obecných, cirkevných, notárskych a súkromných 

lesov a verejných základín 

3372-

3373 

    

1047 Rekapitulácia kolonistov v Dunajskej Strede 3374-

3375 

    

1048 Zoznam vlastníkov majetkov v zahraničí, zoznam veľkostatkárov, zoznam prídelov 

na území obsadenom Maďarskom, správy ŠPÚ, pozemnoknižné archy 

z katastrálnych území: Táloš, Nové Zámky, Urmín, Trnovec nad Váhom a Galanta 

3376 

    

1049 Materiál Štátnych lesov Žarnovica 3377 

    

1050 Materiály veľkostatku Devínska Nová ves z rokov 1921-1923, pachtovné zmluvy 

dvora Baumwald, rôzny materiál 

3378 

    

1051 Správa cirkevných majetkov z rokov 1919-1933,  

veľkostatky Nitrianskeho a Spišského biskupstva 

3379 


