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ÚVOD 

 

 

Prehľad vývoja pôvodcu 

 

Výsledky Viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 určili odlišný vývoj štátnej správy a 

samosprávy na južnom území Slovenska odtrhnutom Maďarskom  a územím, ktoré tvorilo od 

14. marca 1939 súčasť Slovenského štátu. Na území Č-SR ostalo menej ako 50 %  obcí 

Košického okresu. Z pôvodných siedmich obcí patriacich v prvej ČSR do  kostolianskeho 

notárskeho úradu pripadla jeho najľudnatejšia obec Kavečany po arbitráži Maďarsku.  

Následne po urýchlenom prevedení nového administratívneho zadelenia obcí na Slovensku  

československou vládou 4. novembra pripadli dve obce kostolianskeho notárskeho úradu, t. j. 

sídelná obec Kostoľany nad Hornádom a obec Sokoľ do správy politického okresu Gelnica. 

Zvyšné štyri obce kostolianskeho notárstva, t. j. Malá Vieska, Tepličany, Budimír a Ploské 

boli 14. novembra 1938 spolu s niektorými ďalšími obcami bývalého Košického okresu 

prevzaté do správy politického okresu Prešov, a to podľa nariadenia prezídia Krajinského 

úradu v Bratislave č. 70 595/1938 prez. a nariadenia okresného náčelníka v Prešove č. 

4462/1938 prez. z 18. novembra. Prevzatie týchto obcí, ktoré patrili do Notárskeho úradu v 

Kostoľanoch nad Hornádom sa vykonalo zápisnične 22. novembra 1938 v kancelárii 

notárskeho úradu. Zvyšné dve obce kostolianskeho notárskeho úradu, vrátane sídelnej obce a 

obce Sokoľ ostali aj pod správou Gelnického okresu. Obe tieto obce boli pričlenené pod 

správu Prešovského okresu nariadením Krajinského úradu v Bratislave č. 82 946/38 prez. až 

od 1. januára 1939. Obec Ploské, ktorá bola v roku 1935 odčlenená z Obvodného notárskeho 

úradu v Rozhanovciach a pričlenená do Obvodného notárskeho úradu v Kostoľanoch,  bola  

začiatkom roka 1939 od kostolianskeho notárstva odčlenená.  

 V období po Viedenskej arbitráži prevzal dočasnú správu kostolianskeho notárskeho 

úradu na území Česko-Slovenskej republiky notársky adjunkt Ferdinand Pánik, ktorý viedol 

notárstvo do 9. decembra 1938. Od 10. decembra 1938 bol dočasne poverený správou 

notárskeho úradu v Kostoľanoch notársky elév Ondrej Kavečanský. Ten začiatkom  januára 

1939 odovzdal vedenie kostolianskeho úradu notárskemu adjunktovi Jozefovi Horvátovi 

(Horváth), ktorý bol do obce Kostoľany preložený z Notárskeho úradu Dobrá nad Ondavou 

(o. Vranov nad Topľou). V Kostoľanoch pôsobil do polovice roku 1943, keď bol preložený na 

nové pôsobisko  a na jeho miesto bol vymenovaný nový vedúci notár Mikuláš Driapsa, ktorý  

prišiel z Obvodného notárskeho úradu v Rade. Ako vedúci notár pôsobil až do evakuácie 

úradu. Po oslobodení Košíc a vzniku nových orgánov národných výborov bol prijatý za 

referenta ONV v Košiciach. Počas pôsobenia Jozefa Horváta pracovala v notárskej kancelárii 

v Kostoľanoch ako pomocná kancelárska sila od jari 1939 Margita Urbanová. Po jej odchode 

30 . septembra 1943 bola  na jej miesto prijatá ako dočasná pomocná kancelárska sila  Šarlota 

Rákošová. V roku 1941 pracovala na notárskom úrade aj druhá pomocná kancelárska sila, 

Alžbeta Kmeťová. Prijatá bola na základe konkurzu, ktorý bol 28. februára 1941 uverejnený   

aj v Úradných novinách.  V jej funkcii ju vystriedala od  2. novembra 1942 druhá pomocná 

kancelárska sila, Mária Terifajová. Notári mali v týchto časoch  mesačný plat okolo zhruba 

1166 Ks, pomocná kancelárska sila okolo 700 Ks. 

 Na konci roka 1938 býval notár v sídelnej obci v prenajatom byte, v jednej  miestnosti 

s kuchyňou, komorou a drevárňou, ktoré boli pre bývanie nevyhovujúce a za ktoré platili obce 

ročne nájom 3600 korún. Notárska kancelária sídlila v budove, ktorá patrila mestu Košice, ale 

vôbec nezodpovedala úradným potrebám,  nakoľko úradné miestnosti boli malé, tmavé, 

vlhké. Na porade notárov konanej 15. januára 1940 na Okresnom úrade v Prešove vystúpil 

vedúci notár Jozef Horvát s naliehavou potrebou výstavby notárskeho domu v Kostoľanoch. 

Vo februári 1944 dali obce v obvode notárstva (s výnimkou Budimíra) opätovný súhlas s 
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vybudovaním notárskeho domu. Stavba notárskej budovy mala byť prevedená v intraviláne 

obce Kostoľany nad Hornádom na parcele č. 22/2 vo výmere 20 árov a 9 m
2
, čiže 781 

štvorcových siah. V notárskom dome mala byť umiestnená kancelária obvodného notára, byt 

notára a zasadacia sieň.  Obce notárskeho úradu poverili  vládneho komisára obce Kostoľany, 

ako aj vedúceho notára Mikuláša Driapsa, aby dali vyhotoviť stavebné plány s rozpočtom, 

požiadali o prídel stavebného materiálu a o podporu čiastočnej úhrady nákladov spojených so 

stavbou. So stavbou notárskeho domu v sídelnej obci nesúhlasila obec Budimír, pretože si na 

Ministerstve vnútra v Bratislave podala žiadosť o odlúčenie obce z kostolianskeho notárskeho 

úradu a pričlenenie k Obvodnému notárskemu úradu v Lemešanoch alebo zriadenie nového 

notárskeho úradu so sídlom v obci Budimír. Na výstavbe sa obec nemienila finančne 

angažovať dokiaľ ministerstvo nerozhodne. Za  účelom  zadania stavby notárskeho domu bola  

vypísaná  stavebnotechnickým oddelením Župného úradu v Prešove verejná súťaž, ktorá bola 

uzavretá koncom mája 1944.  Dňa 7. júna 1944 sa konalo v Kostoľanoch zasadnutie vládnych 

komisárov  a členov poradných zborov  obcí Kostoľany, Malá Vieska , Tepličany a Sokoľ vo 

veci schválenia zadania stavby notárskeho domu. Výstavba notárskeho domu okrem  

kamenárskych, klampiarskych a pokrývačských prác bola zadaná firme Františka Dugasa z 

Prešova. Je pravdepodobné, že sa výstavba v druhej polovici roku 1944 začala realizovať, aj 

keď s nutným prestávkami kvôli prechodu frontu a oslobodzovaniu územia východného 

Slovenska. Budova bola dokončená po vojne ako sídlo Obvodného úradu MNV v 

Kostoľanoch.  

 Na  finančnom udržiavaní notárskeho úradu sa podieľali všetky obce jeho obvodu   

podľa každoročne schvaľovaného príspevkového percentuálneho kľúča, ktorý rešpektoval  

rôzne aspekty nerovnosti financovania notárskeho úradu vyplývajúce z hospodárskej  

rozvinutosti obce,  počtu obyvateľstva a domov v obci a s tým súvisiacu veľkosť daňových a 

iných poplatkových odvodov. V roku 1939 sídelná obec Kostoľany nad Hornádom uhrádzala 

21 % nákladov na udržiavanie úradu, Budimír 32 % nákladov, Malá Vieska 20 % nákladov, 

Sokoľ 15 % nákladov a Tepličany 12 % nákladov. 

 Rok 1945 predstavuje nielen zánik tohto notárskeho úradu, ale aj definitívny zánik   

inštitúcie obecných a obvodných notárskych úradov na území oslobodeného Československa. 

 

 

Vývoj a dejiny archívneho fondu 

 

Obecné a obvodné notárske úrady sa riadili pri správe registratúry od roku 1902 kancelárskym 

poriadkom pre obce, obecných a obvodných  notárov, ktorý bol vydaný nariadením 

ministerstva vnútra č. 126 000 /1902 BM. Uvedeným nariadením sa obecné a obvodné 

notárske úrady riadili pri správe registratúry aj počas existencie prvej Československej 

republiky a 1. Slovenskej republiky. V zmysle tohto kancelárskeho poriadku sa spisy ukladali  

chronologicko-numericky, ale so spájaním spisov k neskoršie došlým podaniam. Na došlé 

spisy dával notár prezentačnú pečiatku úradu (Obvodné notárstvo v Kostoľanoch n/H., neskôr  

Obvodný notársky úrad Kostoľany  n/Hor.), dátum došlej písomnosti, pod akým číslom bola 

zaevidovaná v administratívnom protokole (číslo), s evidenciou pripojených záznamov – 

príloh s údajmi o predchádzajúcom  spisovom – administratívnom čísle (pred. číslo) a  

poslednom   spisovom – administratívnom čísle (zat. číslo). Nechýbala ani  osobitná pečiatka 

s nadpisom „do archívu“. Matričnú agendu zapisovali notári-matrikári do osobitného 

administratívneho protokolu.     

 Písomnosti Obvodného notárskeho úradu v Kostoľanoch nad Hornádom boli nájdené  

pri odbornej archívnej prehliadke registratúry miestneho MNV vykonanej v apríli 1956 

okresným archivárom ONV v Košiciach. Neusporiadané písomnosti sa nachádzali v budove 

MNV, umiestnené boli v suteréne v komore. Komora bola využívaná tam bývajúcimi  
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súkromnými fyzickými osobami, preto došlo k ničeniu a poškodzovaniu písomností. Po 

vykonaní opatrení uložených archivárom bolo 20. novembra 1956 prevedené vyraďovanie 

týchto písomností. Zachovali sa len spisy z obdobia 1. ČSR z ročníkov 1927 – 1938 a z 

obdobia Slovenskej republiky. Matričná agenda po bývalom matričnom obvode v 

Kostoľanoch sa zachovala, ale podobne ako pri iných fondoch notárstiev nebola odovzdaná 

do archívu, ale bola ponechaná v registratúre MNV. Materiál Notárskeho úradu v 

Kostoľanoch nad Hornádom sa ani po prevzatí do archívu nevyhol v 60. rokoch 

viacnásobnému sťahovaniu v súvislosti so zabezpečovaním vhodnej účelovej budovy pre 

Okresný archív v Košiciach. V 90. rokoch  bol uložený na pracovisku Štátneho okresného 

archívu Košice-vidiek vo Veľkej Ide, časť Gomboš. V roku 2003 bol opäť presťahovaný do 

novej budovy Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice na Južnej triede 82.  

 

 

Archívna charakteristika fondu 

 

Materiály fondu boli na základe poznania vývoja pôvodcu a jeho registratúry usporiadané 

podľa diplomaticko-chronologickej schémy, pričom pri vytváraní jej najvyšších základných 

skupín bolo uprednostnené  diplomatické hľadisko usporadúvania písomností a v rámci neho 

bolo zvolené chronologické členenie zachovaných písomností. Pri aplikovaní tejto schémy 

bola vytvorená nasledovná štruktúra:   

1. Knihy 

1.A. správne 

1.B. evidenčné 

2. Spisový materiál 

2.A. Registratúrne pomôcky administratívne 

2.B. Spisy 

a, prezidiálne 

b, administratívne 

3. Účtovný materiál 

4. Ostatný materiál 

 Pri  usporadúvaní a následnom inventarizovaní materiálu tohto fondu už nebolo 

vykonané vnútorné vyraďovanie písomností.  

 Do skupiny  správnych kníh boli zaradené dve knihy zo začiatku 40. rokov 20. st., a to 

zápisnice obecnej rady obce Sokoľ a zápisnice obecnej rady obce Tepličany, pričom jednu 

inventárnu jednotku tvorí jedna úradná správna kniha. Z obdobia rokov 1939 – 1944 sa však  

zachovali aj správne knihy obcí Kostoľany nad Hornádom, Malá Vieska a Sokoľ, ktoré však 

nie sú súčasťou tohto fondu, ale boli včlenené do fondu Obvodný notársky úrad v 

Kostoľanoch nad Hornádom (1888) 1908 – 1938 (1944), pretože zápisnice v týchto knihách  

boli  súvisle vedené od začiatku 30. rokov 20. st.  až do roku 1944. V skupine evidenčných 

kníh sa zachovala len jedna evidenčná kniha, týkajúca sa vydaných domovských príslušností 

obce Sokoľ. Vedená je do roku 1949, teda do obdobia, keď už Notársky úrad v Kostoľanoch 

neexistoval. Jednu inventárnu jednotku tvorí jedna kniha.  

 Registratúrne pomôcky prezidiálneho charakteru sa vo fonde nezachovali. Z 

registratúrnych pomôcok administratívneho charakteru sa zachovali len dve knihy, a to z 

rokov 1941 a 1942. V administratívnej knihe z roku 1941 sú zaznamenané okrem 

protokolárnych zápisov uvedeného ročníka aj protokolárne zápisy z roku 1945 počínajúc 

číslom 746. Registratúrne pomôcky boli usporiadané chronologicky podľa ročníkov, pričom  

jednu inventárnu jednotku tvorí jedna kniha. Prezidiálne spisy tohto fondu sa v porovnaní s 

inými fondmi notárstiev uložených v košickej pobočke košického archívu zachovali pomerne 

dobre. Administratívne spisy z činnosti pôvodcu fondu sa  zachovali taktiež z každého 
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ročníka, okrem roku 1945. Pri usporadúvaní fondu sme sa rozhodli nenarušiť pôvodnú 

chronologicko-numerickú štruktúru ukladania spisov a ponechať ich usporiadanie v pôvodnej, 

vecne nečlenenej spisovej manipulácii, ktorá pretrvala v registratúre pôvodcu fondu od 

začiatkov jeho vývoja až po definitívny zánik notárskych úradov v roku 1945. Jednu 

inventárnu jednotku pri spisoch tohto fondu teda tvorí skupina spisov za jeden kalendárny rok 

– jeden ročník spisov.  

 Účtovný materiál je usporiadaný chronologicky podľa rokov, pričom inventárnu 

jednotku tvorí jeden ročník písomností v rámci jednotlivých obcí notárskeho úradu  

zoradených v abecednom poradí, pričom prvá v poradí je sídelná obec notárstva.  

 Do kapitoly Ostatný materiál sme zaradili dokumenty, ktoré svojim charakterom 

nezodpovedali zaradeniu do žiadnej z uvedených kapitol, ako je súbor písomností k 

elektrifikácii obcí kostolianskeho notárskeho úradu a súbor obecných úradných  svedectiev, 

ktoré boli vydávané obcami na žiadosť obyvateľov v rôznych záležitostiach. Ďalej tu bol 

zaradený rozsiahly súbor písomností k domovskej príslušnosti obyvateľov obcí 

kostolianskeho notárstva, ktoré boli usporiadané abecedne podľa mien jeho obyvateľov. 

Jednu inventárnu jednotku v tejto kapitole tvorí súbor písomností rovnakého vecného  

charakteru zoradených podľa ročníkov.  

 Pretože v skupine spisov tvoria rozsiahlu skupinu intabulácie (č. d. Okresného súdu v 

Prešove) a vybavovanie „č. d.“ patrí v rámci správnej agendy k najžiadanejším, bol tento druh 

písomností podrobne rozpísaný, pri každom zachovanom spisovom ročníku sú umiestnené na 

konci za posledným administratívnym číslom uvedeného spisového ročníka,  chronologicky 

podľa čísel č. d. Fond s rozsahom 1,6 bm je uložený v 13 škatuliach. 

  

 

Rozbor obsahu fondu 

 

Zo zachovaných písomností pôvodcu poskytujú najhodnotnejšie informácie o fungovaní  

obecnej správy, ale aj notárskeho úradu v Kostoľanoch nad Hornádom v období 1. Slovenskej 

republiky úradné správne knihy obcí Kostoľany nad Hornádom, Malá Vieska a Sokoľ, avšak 

ako sme už upozornili, neboli zaradené do tohto fondu. Dôležité informácie sa môžeme 

dozvedieť aj zo spisového materiálu prezidiálneho charakteru, kde môžeme nájsť 

predovšetkým údaje týkajúce sa židovského obyvateľstva žijúceho v obvode notárstva,  

procesu arizácie majetku a obmedzovania ich práv. Keďže kostoliansky notársky úrad bol 

pohraničným notárstvom, možno tu nájsť aj informácie o opatreniach finančnej stráže na 

štátnej hranici a informácie o spôsobe získavania pohraničných legitimácií. V uvedenom 

materiály možno nájsť aj údaje o továrni  na výrobu umelých hnojív v obci Kostoľany, alebo 

informácie o organizovaní  civilnej protileteckej ochrany obcí, zriaďovaní domových úkrytov, 

opatreniach o utečencoch a zásobovaní nemeckej brannej moci na Slovensku. Dôležité 

informácie o obciach a jej obyvateľoch poskytujú v spisových materiáloch dobre zachované 

výkazy, ktoré notár zasielal na príslušný okresný úrad.  V spisoch administratívneho 

charakteru prevládajú intabulácie, stavebné a živnostenské spisy. Z materiálov tohto fondu 

môžeme získať poznatky aj o elektrifikácii obcí, školstve, o príslušných železničných 

dopravných úsekoch, hasičstve, obecnom hospodárení obcí, urbarialistoch.  

 V spisových materiáloch fondu sú zastúpené typické skupiny písomností  

charakteristické pre notárske úrady: 

– nariadenia, pokyny, výzvy adresované  obvodnému notárovi v Kostoľanoch predovšetkým  

prešovským okresným náčelníkom v súvislosti s realizáciou ministerských nariadení, 

– rozhodnutia okresného náčelníka alebo inej inštitúcie adresované obvodnému notárovi, 

alebo obyvateľom obcí notárstva majú v tomto  fonde v rámci skupiny spisov veľmi početné  
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zastúpenie, a to predovšetkým stavebné a užívacie povolenia, živnostenské povolenia a 

rozhodnutia Okresného súdu v Prešove – č. d.,  

– výkazy, ktoré notár podával okresnému náčelníkovi a iným inštitúciám sú dôležitou 

skupinou písomností, z ktorých  sa možno dozvedieť rôzne konkrétne náležitosti, týkajúce sa 

obcí kostolianskeho notárskeho úradu počas druhej svetovej vojny,  

– rôzne oznamy a ponuky,   

– dedičské konania, ktoré dostal notár na vedomie od verejného notára v sídle príslušného 

okresu, 

– inventáre pozostalostí po nebohých obyvateľoch, ktoré zostavoval notár.           

 

 

Zoznam použitých skratiek 

 

CPO – civilná protiletecká ochrana 

č. d. – číslo denníka okresného súdu  

čs. – československý 

ČSR – Československá republika  

HG – Hlinkova garda  

gr. kat. – gréckokatolícky 

HSĽS – Hlinkova  slovenská ľudová strana 

km – kilometer 

Ks – koruna slovenská 

MNV – miestny národný výbor 

mal. – maloletý 

manž. – manžel/-ka 

ml. – mladší 

NÚ – notársky úrad 

ONV – okresný národný výbor 

prez. – prezidiálny 

r. kat. – rímskokatolícky 

rod. – rodená 

SS – Schutzstaffel (tzv. ochranné oddiely) 

st. – storočie 

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík 
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1. Úradné knihy 

1.A. Správne 

 

Inv. č.   Č. spisu   Časový rozsah             Č. šk. 

1       1939 – 1940     šk. 1 

Zápisnice obecnej rady obce Sokoľ. 

slovenský, 1 kniha 

 

2       1939 – 1940    šk. 1 

Zápisnice obecnej rady obce Tepličany. 

slovenský, 1 kniha 

pozn.: Ďalšie správne knihy obcí Kostoľany nad Hornádom, Malá Vieska a Sokoľ vedené do 

roku 1944 sú uložené vo fonde Obvodný notársky úrad v Kostoľanoch nad Hornádom (1888) 

1908 – 1938 (1944). 

 

 

1.B. Evidenčné 

 

3       1940 – 1949    šk. 1 

Evidencia k vydaniu domovských listov obce Sokoľ. slovenský, 1 kniha 

 

  

2. Spisový materiál 

2.A. Registratúrne pomôcky administratívne 

 

4   1-4957, 746-1805  1941, 1945    šk. 2 

Administratívny protokol 

slovenský, 1 kniha 

  

5   1-3974    1942     šk. 2 

Administratívny protokol 

slovenský, 1 kniha 

 

 

2.B. Spisy 

a, prezidiálne 

 

6   1-245    1939     šk. 3 

Sťažnosť na starostu obce Kostoľany nad Hornádom (1), Komunistická strana 

Československa, Čs. sociálnodemokratická strana robotnícka, nemecká sociálnodemokratická 

strana, židovská strana a zjednotená socialisticko-sionistická robotnícka strana – rozpustenie 

(21), preverovanie cudzincov bývajúcich na slovenskom pohraničí, výkaz cudzincov z obce 

Budimír (31), pohraničný styk na cestnom úseku Budimír – Košice (57), pasová kontrola v 

Kostoľanoch nad Hornádom, pohraničný styk s Maďarskom (61), menovanie členov do 

obecnej sociálnej komisie pri štátnej stravovacej akcii za obce Tepličany (74), výkaz 

židovských rodín v obvode NÚ (75), obec Sokoľ – menovanie členov obecnej finančnej 

komisie (102), zbierka na fond zlatého pokladu Slovenského štátu (115), továreň Eduarda 

Weisera na umelé hnojivá v Kostoľanoch nad Hornádom – vyšetrovanie vlastníctva a 

zárobkových pomerov úradníkov (156), povolanie nečlenov Hlinkovej gardy z obcí NÚ pre 

strážnu vojenskú službu (165), výkaz Čechov žijúcich v obvode NÚ (190), zriadenie 
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židovských pracovných táborov – súpis židov uvedených ročníkov z obvodu NÚ (204), 

dotazník o obciach NÚ k Lexikónu Slovenskej republiky (217), opatrenia finančnej stráže v 

Kostoľanoch nad Hornádom na štátnej hranici a mapa štátnej hranice (227), úprava 

majetkových pomerov r. kat. cirkvi medzi Slovenskom a Maďarskom – hlásenie                           

(245). 

slovenský 

 

7   6-313    1940     šk. 3 

Porada notárov v Prešovskom okrese a návrh potrieb kostolianskeho notárstva (6), otrava 

studne v dome č. 107 v Kostoľanoch nad Hornádom (13), Margita Bozogáňová, Tepličany – 

žiadosť o oslobodenie z verejnej služby CPO (26), umožnenie odchodu "nežiaducich živlov" 

zo Slovenska (30), poľskí utečenci – upozornenie (31), oslavy štátneho sviatku 14. marca – 

pokyny a program (45, 54, 57), hymna Slovenskej republiky (52, 162), označovanie obcí na 

odstúpenom území v maďarskom jazyku pri poštovom styku (53), žiadosti o oslobodenie od 

činnej vojenskej služby v prípade mobilizácie alebo vojny – pokyny (55), obce Hrašovík a 

Beniakovce – odovzdanie kníh a písomností (56), program osláv štátneho sviatku 14. marca 

(57), výzdoba pri štátnych sviatkoch a slávnostiach v židovských obchodoch – nariadenie 

(58), zbierka na vidieku pre kultúrne potreby zahraničných Slovákov (59), hlásenie notára vo 

veci sťažnosti Františka Trojčáka, starostu v Kostoľanoch nad Hornádom (60), intervencie 

politických činiteľov (68), odstraňovanie obrazov bývalých predstaviteľov čs. režimu z 

úradov (69), evidencia maďarských a rusínskych bohoslužieb na Slovensku (73), pohraničné 

priepustky – smernice (75), malý pohraničný slovensko-maďarský styk – úprava (97), 

mesačné periodické politické hlásenia notára (99, 159), distribúcia a zásobovanie 

obyvateľstva článkami dennej potreby (102), vyradenie "nevhodných" kníh z obecných 

knižníc v obciach NÚ (117), poškodzovanie obalov služobných zásielok (118), národná púť 

do Ríma 19. – 29. mája (119), dni Hlinkovej mládeže v Košiciach (125), oznam o prijatí 

demisie hlavného veliteľa HG Alexandra Macha (126), zmena osoby hlavného veliteľa HG – 

oznam (132), doplnenie zoznamu notárskych úradov (142), cestovný poriadok na železničnej 

trati Kostoľany nad Hornádom – Kysak – Prešov (143, 177), katolícka manifestácia v Prešove 

– program (147), reformovaná cirkev na Slovensku – akcia maďarských veriacich na 

reorganizáciu cirkvi (149), výkaz obyvateľstva obcí NÚ podľa náboženstva (160), Pavel 

Dinga, žandársky strážmajster v Kostoľanoch – zbehnutie (176), hlásenie notára o výstroji 

hasičských zborov v obvode (191), zákaz vydávania pohraničných priepustiek pre malý 

pohraničný styk židom a výkaz židov z obvodu NÚ vlastniacich slovenské a dočasné pasy 

(213), štvrťročné hlásenie notára o prevádzaní príprav CPO (215), Ján Blaško, r. kat. farár vo 

Veľkej Lodine – vyšetrovanie naturalizačnej listiny a jeho návratu z Maďarska (216), 

židovskí arendátori a vlastníci – upozornenie na zanedbávanie jesenných poľných prác (219), 

slovenský rozhlas – relácia o vzorných obciach (252), Etela Baračová, Kostoľany – žiadosť o 

vydanie zhabaného rádioprijímača (262), príspevky obcí na nájom notárskeho bytu – hlásenie 

(269), zimná pomoc organizovaná HSĽS (279), vysvetlenie uznesenia predsedníctva  HSĽS o 

zákaze slávností (288), prepustenie štrajkujúcich židov z firmy Eduarda Weiszera v 

Kostoľanoch (305), hlásenie notára o oddelení finančnej stráže v Kostoľanoch nad Hornádom 

(312), hlásenie notára v záležitosti Michala Galka z oddelenia 

finančnej stráže v Kostoľanoch nad Hornádom (313). 

slovenský 

 

8   2-429    1941     šk. 3 

Tanečné zábavy a podávanie liehových nápojov – pokyny (2), štátni zamestnanci so 

židovskými manželkami – obmedzenia (5), Juraj Pastor, Tepličany – vyšetrovanie odmeny za 

funkčné obdobie starostu (9), propagácia brožúry o protileteckej ochrane (11), náprava 
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doručovania úradných súdnych zásielok (12), nesprávna terminológia označovania Slovákov 

gr. kat. vierovyznania (13), záležitosť umiestnenia evakuovaného štátneho detského domova z 

Košíc (14), náklady miest a obcí na chudobných (18), Etela Baračová, Kostoľany nad 

Hornádom – žiadosť o navrátenie zabaveného rádioprijímača (27), premiestnenie pohraničnej 

pasovej kontroly z obce Kostoľany nad Hornádom do Kysaku (29), Ústredňa židov v 

Bratislave – ustanovenie dočasného okresného dôverníka pre okres Prešov na zastupovanie 

židovských záujmov (32), výzdoba úradných miestností (37), malý pohraničný styk – 

zneužívanie príležitostných priepustiek židmi z Maďarska (42), nepravdy o položení roľníctva 

(45), oslavy štátneho sviatku 14. marca – pokyny (46), Jozef Pavlík, r. kat. farár v 

Kostoľanoch nad Hornádom – hlásenie o spoľahlivosti (48), zákaz zamestnávania 

nežidovských pomocníc v židovských domácnostiach (49), protiletecká ochrana podnikov – 

zatemňovacie cvičenia (56), protiletecká ochrana podnikov – obežník (57), CPO – predbežná 

úprava používania tmavomodrého svetla (60), pokyny k evidencii evakuantov a utečencov z 

územia odstúpeného Maďarsku (67), obmedzenie premávky motorovými vozidlami v 

súvislosti s hospodárením s pohonnými hmotami a výkaz motorových vozidiel z obcí NÚ 

(68), výkaz zamestnancov ministerstva vnútra – zaslanie brožúry (69), pokyny pri ubytovaní 

menších oddielov nemeckej armády na Slovensku (70), mesačná situačná správa – 

dodatok(71), objednanie smerníc pre zriaďovanie krytov (73), obmedzenia pre židov – 

prevádzanie vyhlášky(78), odporúčanie na zakúpenie životopisnej publikácie o prezidentovi 

(83), prípravné práce na memorandové slávnosti v Martine (86), nekonanie oslavy 1. mája v 

Prešove (87), hlásenie notára v súvislosti s poburovaním Jána Terifaja a spol. v Kostoľanoch 

nad Hornádom (88), cvičenie CPO v Prešovskom okrese a výkaz vecí pre účely CPO obce 

Budimír (89), nákup osobných potrieb nemeckých vojakov na Slovensku – dohoda (92), malý 

pohraničný styk – obmedzenie vydávania pohraničných legitimácií (94),stav plynových 

masiek v zložkách CPO v obciach NÚ (95), pasové útvary – smernice (99), bezplatné 

prevádzanie matričných úkonov pre chudobných (101), pobyt nemeckého vojska na území 

republiky – informačná správa (103), povolenie k vysťahovaniu cudzinca – úprava (104), 

ošatenie členov dobrovoľného hasičského zboru (106), nákup mäsa a potravín nemeckým 

vojskom (107), úradná návšteva biskupa Jozefa Čárskeho v Prešovskom okrese – program 

(111), výkaz osôb z obcí NÚ zaradených do pracovných táborov (113), hlásenie o počte osôb 

z obcí NÚ patriacich do reformovaného cirkevného zboru vo Vajkovciach (114), pokyny pre 

likvidáciu vzniknutých nákladov pri ubytovaní a stravovaní vojska (124), legitimácie 

úradníkov a zamestnancov konzulátov a veľvyslanectiev (127), program birmovnej cesty v 

solivarskom dištrikte (129), štátna hymna Slovenskej republiky (132), vyriešenie nedostatku 

múky a obilia (133), odstránenie štátnych symbolov ČSR a českých nadpisov z verejných 

budov a úradných listín (138), zákaz výčapu liehovín v určených dňoch v Prešovskom okrese 

(140), výkaz vecí potrebných pre CPO v obci Budimír (141), protižidovské opatrenia – 

obmedzenie pohybu židov na ulici a vo verejných miestnostiach a zákaz zhromažďovania 

(145), zákaz výčapu liehovín v určených dňoch na území republiky (147), zmena v označení 

slovenských lietadiel (151),ochrana proti parašutistom, spolupráca HG s vojskom a 

bezpečnostnými orgánmi (152), Jozef Horvát, obvodný notár v Kostoľanoch – otázka k 

poslovenčeniu mena (154), mesačné periodické politické hlásenia notára (159), Michal 

Hreščák, Sokoľ – menovanie za veliteľa miestnej CPO (160), využitie učiteľov pri brannej 

pohotovosti štátu, zásobovacej agende a vyplácaní vyživovacích príspevkov (173), požiarna 

kancelárska nočná hliadka v úradoch (174), spolupráca vojska so žandárstvom proti 

parašutistom (176), využitie pracovnej sily židov a cigánov v dobe brannej pohotovosti štátu 

(189), organizovanie a konanie pomocnej služby v obciach NÚ (190), spolupráca pozemného 

vojska s orgánmi vnútornej správy pre prípad leteckých útokov (193), umiestňovanie 

nezamestnaných gardistov – smernice (196), výkaz o škodách spôsobených pobytom 

nemeckých vojakov v obci Budimír (202), propaganda proti boľševikom – čítanie listov 
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vojakov z bojov a ich zasielanie Úradu propagandy (203), odporúčanie vojnovej publikácie na 

zakúpenie (205), protižidovské opatrenia – obmedzenia pohybu židov na verejných 

priestranstvách (208), sťažnosť na Mikuláša Kotoru, r. kat. učiteľa v Malej Vieske (213), 

hlásenie notára vo veci nájdenia stratenej sumy vyživovacích príspevkov (214), vydávanie 

lekárskych svedectiev pre slovenských robotníkov pracujúcich v Nemecku – úprava(230), 

služobný plat osôb konajúcich vojenskú službu za brannej pohotovosti (235), premiestnenie 

rádioprijímačov z krčiem (253), sabotážne činy členov ilegálnej komunistickej strany (254), 

zápalné prostriedky neznámeho pôvodu – upozornenie (255), hasičské zbory s maďarským 

velením – zisťovanie (256), zatemnenie na území Slovenska – úprava (258), opatrenia proti 

sovietskym parašutistom (264), upozornenie obyvateľa v Kostoľanoch nad Hornádom na 

neprístojné správanie (292), nariadenie účasti štátnych zamestnancoch na štátnych oslavách 

(296), Andrej Medvec, Kostoľany nad Hornádom – udelenie príležitostnej priepustky do 

Maďarska (299), protižidovské opatrenia – vylúčenie Židov zo štátnej služby (302), súpis 

židovského majetku – urgencia (305),postup pri vybavovaní žiadostí maďarských inštitúcií 

(311),rozdelenie brožúr medzi obce NÚ (312), pozorovanie a odstraňovanie "živlov" (324), 

protižidovské opatrenia – vylúčenie Židov zo služieb verejnoprávnych korporácií a verejných 

ustanovizní (326), zákaz pasenia dobytka v nočnej dobe v pásme 2 km od slovensko-

maďarských hraníc (327), odstránenie prekážok pri prevádzaní vysťahovania Židov 

(328),odvádzanie zisku zo zábavy v prospech vojnovej zimnej pomoci HSĽS (329), 

protimaďarské manifestácie a neprístojnosti (333), výkup obilia v Prešovskom okrese a výkaz 

osevnej plochy u veľkostatkárov v Budimíre (335), protižidovské opatrenia – obmedzenie 

cestovania Židov – úprava (352), zatemňovanie na území Slovenska (353), prijatie 

pracovných síl v rámci zásobovacej agendy – pokyny (355), odporúčanie životopisných 

publikácií popredných politických predstaviteľov štátu na zakúpenie (356), zoznam 

zahraničných novinárov (358), zvolanie porady notárov a starostov Prešovského okresu (359), 

zápisnica z verejnej dražby verejných zásob dennej potreby zhabaných židovi Jozefovi 

Ungárovi v Kostoľanoch nad Hornádom (369), likvidácia niektorých židovských 

potravinárskych a mäsiarskych podnikov v okrese Prešov a v NÚ (429). 

slovenský 

 

9   15-269    1942     šk. 4 

Menovanie miestnych veliteľov CPO v obciach NÚ (15), určenie veliteľa protileteckej 

ochrany závodu továrne Eduarda Weisera v Kostoľanoch (20), výkaz starostov a vládnych 

komisárov obcí NÚ (22), bezpečnostné opatrenia proti židom – výkaz židov pokrstených na 

iné vierovyznanie a ponechaných z obvodu NÚ (127), dejiny židovstva v obci Tepličany a 

Sokoľ k pripravovanej knižnej publikácii o dejinách židovstva (149), výkaz vysťahovaných 

židov z NÚ (150), návšteva prezidenta v Michalovciach – pokyny (174), výkaz samaritánov, 

absolventov kurzu CPO z obcí NÚ (175), výkaz Rómov v obciach NÚ (199), výkaz židov v 

obciach NÚ (206), Šára Mária Pástorová – žiadosť o navrátenie rodičov Leopolda a Cecílie 

Weilových (262), rozšírenie vší v obvode NÚ (269). 

slovenský 

 

10   10-225    1943     šk. 4 

Mária Terifajová – prijatie za kancelársku pomocnú silu na NÚ (10), výkaz asociálnych osôb 

z obcí NÚ (11), vývoz dreva maďarskými štátnymi príslušníkmi zo Slovenska (16), 

nakrúcanie pozdravov príbuzných pre vojakov do vojenských rozhlasových relácií v 

Prešovskom okrese (17), výkaz osôb z NÚ zaistených pre pracovný kontingent Slovenskej 

pracovnej služby (20), publikácia k tzv. židovskej otázke – propagácia na zakúpenie (26), Ján 

Hatok, Petrovany – žiadosť o priepustku na malý pohraničný styk (28), Mária Terifajová, 

bývalá kancelárska pomocná sila na NÚ – prinavrátenie nemocenských a penzijných 
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príspevkov (29), CPO – zriaďovanie domových úkrytov (30), podpora pre Ústrednú 

kanceláriu pre pomoc utečencov v Bratislave (35), publikácia od Branislava Varsíka – 

rozposlanie pre obecné knižnice (41), jazyk bohoslužieb v kostoloch na Slovensku – 

zisťovanie (48), Jozef Čech, Budimír – žiadosť o zaradenie Rómov do práce (50), schôdza 

veliteľov HG v Prešovskom okrese – odklad (65), ročenka Úradu propagandy – propagácia na 

zakúpenie (75), Jaroslav Ksander, riaditeľ Chemickej továrne v Kostoľanoch – ubytovanie 

(81), Vojtech Štelman, Tepličany – žiadosť o podporu (102), náboženské sekty na Slovensku 

– zisťovanie (105), manifestácia HSĽS v Prešove 2. mája (108), výkaz osôb navrhnutých na 

prijatie do služby miestnej CPO v Sokole (120), hlásenie notára o použití zabavených 

rádioprijímačov po židoch (121), výkaz členov kurzu pre veliteľov dobrovoľného hasičského 

zboru ako cvičiteľov požiarnej CPO z obcí NÚ (131), celoštátny deň Hlinkovej mládeže v 

Bratislave – podpora od obcí NÚ (133), reorganizácia miestnej CPO – pokyny (143), zmena 

veliteľa CPO v Tepličanoch – zamietnutie (189), vydávanie príležitostných priepustiek pri 

malom pohraničnom styku na základe odporučenia štátneho bezpečnostného úradu (190), 

Margita Urbanová – ukončenie pracovného pomeru kancelárskej výpomocnej sily na NÚ 

(225). 

slovenský 

 

11   44-397    1944     šk. 4 

Bezpečnostné opatrenia proti partizánom a "zločineckým živlom" na území župy (44), CPO – 

smernice na zneškodnenie trhavín a zápalných bômb (71), pátranie po sovietskych 

parašutistoch – opatrenia(116), evakuácia mesta Bratislavy – zriadenie referátu pre štátnych 

zamestnancov pri evakuačnej kancelárii (121), prechodné ubytovanie vojska prideleného 

pohraničnej finančnej stráži v obci Budimír (166), ustálenie nových obecných výborov – 

pokyny (172), vydávanie legitimácií osobnej totožnosti s fotografiou – pokyny (173), 

rozšírenie spravodajských spojení pre nemeckú Luftwaffe na východnom Slovensku (174), 

výkaz miestnych veliteľov CPO v obciach NÚ (211), ukrajinskí a poľskí utečenci – azyl na 

Slovensku (265), smernice pre prechod utečencov cez Slovensko mimo organizovaných 

transportov na území župy (266), presídlenie časti Ministerstva školstva a národnej osvety z 

Bratislavy do Modry a Častej (269), prípravy na odstránenie následkov nepriateľských 

bojových akcií (271), CPO – označovanie úkrytov a núdzových východov – nariadenie (272), 

ustanovenie operačného pásma a poľa na území župy a okresov Stará Ľubovňa, Spišská Stará 

Ves a Kežmarok – vyhláška (283), dočasné ubytovanie obyvateľstva bez domova v dôsledku 

nepriateľských bojových akcií (284), nosenie strelných zbraní nemeckými občanmi – 

opatrenia (288), prechod transportov s ruskými, poľskými a ukrajinskými utečencami cez 

územie Slovenska (290, 311), opatrenia proti záškodníkom na východnom Slovensku (291), 

smernice o nahradení zmeškaného úradného času pre poplachy (299), CPO – zrušenie 

používania zvonov pre výstražné ciele (300),stráženie železničných objektov – pokyny pre 

občanov (301), zaistenie a ďalšie vedenie židovských cirkevných matrík v župe (303), 

nariadenia o CPO – upozornenie na rešpektovanie a plnenie úloh (305), CPO – zabezpečenie 

okien vo verejných a súkromných budovách v prípade leteckého nešťastia (308), hlásenia 

starostov obcí o nemeckých jednotkách prechádzajúcich obcou na území župy – nariadenie 

(312), opatrenia k utečencom (313-319), príprava civilnej evakuácie obyvateľstva – výkaz 

zabezpečených povozov a vozidiel v NÚ (320), opatrenia na zaistenie žandárskych staníc v 

noci proti prepadom (321), utečenci zo ZSSR – zákaz ich pobytu v operačnom pásme na 

východe Slovenska (322), zasielanie civilných pracovníkov k vojenským útvarom na 

opevňovacie práce (323), ustanovenie zadnej hranice armádneho pásma podľa nemeckej 

armádnej skupiny Severná Ukrajina (325), odsun utečencov do Nemecka, spolupráca s 

nemeckými orgánmi (326), utečenci na Slovensku – odpredaj koní (328), ubytovanie 

vojenských jednotiek spojeneckých armád a náhrada za ubytovanie (330), nábor utečencov na 
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Slovensku do Waffen-SS (333), dohoda o zaopatrení nemeckých vojenských oddielov na 

Slovensku (335), návrat slovenských vojakov a ich hlásenie – pokyny (340), cestovanie – 

úprava záverečných hodín a voľnosti pohybu obyvateľstva v Prešovskom okrese (344), nález 

mŕtvol, zbraní a granátov – pokyny (345), cestovanie osôb – pokyny (346), zatemnenie v 

Prešovskom okrese – vyhláška (347), plagáty – upozornenie na zvesenie (350), čs. mince 

vydané v Moskve a objavené na východnom Slovensku (351), CPO – hlásenie o stave 

plynových masiek a prílb pre civilné obyvateľstvo (357), odstraňovanie nevhodných sôch, 

obrazov a nápisov (397). 

slovenský 

  

 

b, administratívne 

 

12   53-3315, bez čísla  1939     šk. 5 

Ondrej Jahňák – osvedčenie o čs. štátnom občianstve (53), Alžbeta Halčišáková, rod. 

Köverová – pozostalostná záležitosť (162), Ján Ťažej, Kostoľany – súdne rozhodnutie o prijatí 

do krajinskej verejnej nemocnice (228), Jozef Lastič, vojnový invalid – priznanie invalidného 

dôchodku (236), Cecília Weilová, Kostoľany – zamietnutie žiadosti o udelenie hostinskej a 

výčapnej koncesie – odvolanie (241), Potravinové družstvo Tepličany – živnostenské 

oprávnenie (292), Štefan Matrac, Sokoľ – obývacie (užívacie) povolenie (763), Anna 

Árvaiová, rod. Nakvacká – žiadosť o občiansku legitimáciu (769), Margita Urbanová – 

žiadosť o prijatie za pomocnú kancelársku silu (776), Ján Rožňavjak, Tepličany – 

živnostenské oprávnenie (1352), Jozef Hlubeň, Malá Vieska – stavebné povolenie (1505), 

Anna Foraiová, rod. Čorbová, Tepličany – živnostenské oprávnenie (1656), predaj 

nehnuteľností patriacich r. kat. farárovi v Kostoľanoch nad Hornádom štátnej železničnej 

správe (1887), prenájom poľovného práva obce Tepličany (2024), Pavol Smižanský, Malá 

Vieska – stavebné povolenie (2036), choromyseľné osoby slovenskej štátnej príslušnosti 

dopravené z Maďarska – organizačné pokyny (2046), Potravinové družstvo v Budimíre – 

povolenie činnosti (2077), Potravinové družstvo v Malej Vieske – povolenie činnosti (2078), 

Anna Foraiová, rod. Čorbová – živnostenské oprávnenie (2137), Peter Bohinský – 

živnostenské oprávnenie (2200), Samuel Gotterer, Košice – súdna exekúcia proti obciam NÚ 

pre nezaplatené pohľadávky (2219), Ján Nigut, Kostoľany – žiadosť o vystavenie zbrojného 

pasu (2267), obecná vicinálna cesta Budimír – Malá Vieska – Kostoľany – zriadenie 

obecného cestného výboru (2365-2369), obecná vicinálna cesta Kysak – Trebejov – Malá 

Vieska – zriadenie obecného cestného výboru (2372), Juraj Bačista, Sokoľ – stavebné 

povolenie (2422), Michal Stanko, Kostoľany – stavebné povolenie (2443), Margita 

Štofaníkova, Tepličany – obývacie (užívacie) povolenie (2464), Ján Trojčák, Kostoľany – 

predĺženie zbrojnej legitimácie (2502), Jozef Jurko, Budimír – stavebné povolenie (2522), 

výkaz členov miestnych kultúrnych komisií v obciach NÚ (3315), kontrola obecných 

pokladní obcí NÚ (bez čísla), intabulácia – zápis do pozemkovej knihy obce Kostoľany nad 

Hornádom a Budimír na základe rozhodnutia Okresného súdu v Prešove ako pozemkového 

úradu (č. d.) ku kúpe, dedení a darovaní: Anna Bodižárová, rod. Nemčíková, Andrej Bodižár 

a spol. – č. d. 1614/1939, Michal Kolár a Mária Kolárová, rod. Babinčáková – č. d. 

4638/1939, Ján Oravec a Mária Kolárová, rod. Babinčáková – č. d. 4639/1939, Mária 

Vajdová a Alžbeta Šoltésová, rod. Vajdová, Anna Borzová, rod. Žuravová a Ján Borza – č. d. 

4640/1939, Michal Rédai a Anna Rédaiová, rod. Rédaiová – č. d. 4939/1939. 

slovenský 

  

13   177-4760   1940     šk. 5 
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Juraj Bodižár, Budimír – zbrojný pas (177), Anna Bartošová, rod. Holubová – inventár 

pozostalosti po nebohej (230), Štefan Nigut, Kostoľany – žiadosť o vystavenie zbrojného pasu 

(290), Anna Foraiová, Tepličany – živnostenský list (1338), Gabriel Beer, Sokoľ – štátne 

občianstvo (1664), Mária Gajdošová, rod. Kandzerová, Tepličany – dedičstvo po nebohej 

D1411/1940 (2041), Štefan Medvec, Kostoľany – obývacie (užívacie) povolenie (2444), 

Michal Gazdag, Kostoľany – žiadosť o udelenie štátneho občianstva (3016), Jozef Kopčo, 

Budimír – inventár pozostalosti po nebohom (3017), Ján Rožňovjak, Tepličany – inventár 

pozostalosti po nebohom (3018), Michal Stanko, Kostoľany – inventár pozostalosti po 

nebohom (3041), zákaz zamestnávať kresťanov v židovských domácnostiach (3049), Mária 

Mičková, rod. Andrášiová, Sokoľ – inventár pozostalosti po nebohej (3087), Jozef Matta a 

spol. – povolenie tanečnej zábavy v Budimíre (3292), Potravinové družstvo v Malej Vieske – 

hostinská a výčapná koncesia (3397), Karol Klepsatel, Kostoľany – vydanie poľovného lístka 

(3605), Ján Nigut, Kostoľany – vydanie poľovného lístka (3606), pokyny k prevedeniu 

nariadenia o dočasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a Cigánov (3840), Anna Ordošová, 

rod. Matejová, Malá Vieska – stavebné povolenie (3845), Andrej Kaľavský, Sokoľ – stavebné 

povolenie (3845), Štefan Sakáč – pracovný pomer (3863), Juraj Grega, Budimír – žiadosť o 

živnostenské oprávnenie (4111), Alžbeta Mitrová, Kostoľany – žiadosť o uzavretie sobáša 

(4140), Anna Tomková, rod. Mattová, Budimír – stavebné povolenie (4181), Ján Šemrák, 

Tepličany – obývacie (užívacie) povolenie (4207), František Macko, Kostoľany – inventár 

pozostalosti po nebohom (4588), Cecília Šašáková, rod. Mohlerová, Kostoľany – inventár 

pozostalosti po nebohej (4760), intabulácia – zápis do pozemkovej knihy obcí Kostoľany nad 

Hornádom, Budimír, Malá Vieska, Tepličany, Sokoľ na základe rozhodnutia Okresného súdu 

v Prešove ako pozemkového úradu (č. d.) o kúpe, dedení darovaní a vydržaní: Mária 

Kubišová mal. a Jozef Kubiš mal. – č. d. 4/1940, Ján Jánošík, Štefan Jánošík, Andrej Jánošík 

– č. d. 2081/1940, Michal Rédai, Alžbeta Matejová, rod. Rédaiová – č. d. 2166/1940, Mária 

Čontofalská, rod. Čorbová a Andrej Čontofalský – č. d. 2494/1940, Barbara Tomková a 

Andrej Tomka – č. d. 2821/1940, Anna Grisová, Štefan Grisa a Andrej Mazák – č. d. 

5042/1940, Anna Grisová, Verona Grisová, Štefan Grisa, Juraj Boldižár a Alžbeta 

Boldižárová, rod. Grisová – č. d. 5043/1940, Štefan Grisa, Ján Lendel, Štefan Lendel, Mária 

Lendelová, rod. Sedláková – č. d. 5044/1940, Štefan Grisa a Anna Milčáková, rod. Grisová, 

Andrej Boldižár, Alžbeta Boldižárová, rod. Tabačková – č. d. 5045/1940, Mária Tomková, 

Ján Kukučka, Andrej Tomka – č. d. 5306/1940, Barbora Rédaiová, Andrej Rédai a Ján Rédai 

– č. d. 5351/1940, Michal Turčík, Andrej Liška, Mária Lišková, rod. Štofková – č. d. 

5538/1940, Matej Oros, Andrej Kadzer, Juraj Kadzer a Alexander Čorba – č. d. 5697/1940, 

Andrej Rédai, Mária Rédaiová, rod. Štofková – č. d. 6502/1940, Ján Žec a obec Budimír – č. 

d. 6726/1940, Jozef Eperješi a Mária Eperješi, Ján Eperješi a spol. – č. d. 6787/1940. 

slovenský 

 

14   30-3700, bez čísla   1941     šk. 5 

Karol Klepsatel, Kostoľany – zbrojný pas (30), Ondrej Ondira, Kostoľany – stavebné 

povolenie (31), Ondrej Gereč, Sokoľ – stavebné povolenie (32), Ondrej Sabadoš, Budimír – 

dedičstvo po nebohom D 1651/1940 (120), Jozef Matta Bučko, Budimír – dedičstvo po 

nebohom D 860/1940 (144), bývalí urbarialisti obce Bidimír – utvorenie pasienkového 

spoločenstva a nezákonné rozoranie spoločného pastviska (549), obec Malá Vieska – 

odpredaj pastvín býv. urbarialistami obce (550), spoločnosť bývalých urbarialistov v 

Kostoľanoch nad Hornádom – zámena pastviska s lesom mesta Kosíc (1016), Ondrej Mička, 

Sokoľ – inventár pozostalosti po nebohom (1043), urbarialisti obce Malá Vieska – stavebné 

povolenie (1046), Peter Bogdáň, Sokoľ – stavebné povolenie (1173), povolenia na zmenu 

priezviska: Ján Lengeň (1225), Michal Gazdag (1231), Andrej Čontofalský (1235), Ján 

Bogdaň (1236), Ján Forgáč (1265), Andrej Vajda (1266), Ján Erdödy (1325), Jozef Lengeň 
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(1579), Jozef Túroci (1618), Ján Ferenc (1620), Andrej Kuruc (1621), Ján Lengeň (1638), 

Štefan Nigut, Kostoľany – menovanie obvodným hasičským dozorcom (1841), revízia 

hospodárenia bývalých urbarialistov v Kostoľanoch (2131), Jozef Ungár, Kostoľany – 

uvalenie dočasnej správy na domový majetok (2183), Izidor Ilkovič, Budimír – uvalenie 

dočasnej správy na domový majetok (2236), Rozália Treitelbaumová, Malá Vieska – uvalenie 

dočasnej správy na domový majetok (2237), Sokolovičová Mária, Malá Vieska – kúpa 

pozemku od bývalých urbarialistov obce (2242), Mária Daduláková, rod. Čulíková, Tepličany 

– dedičstvo po nebohej D 1218/41 (2535), Barbora Papáčová, rod. Matiková, Kráľovce – 

dedičstvo po nebohej D 628/1941 (2576), Anna Forgáčová, rod. Knapová, Kostoľany – 

inventár pozostalosti (2849), Anton Birnstein – štátne občianstvo (3115), nájomné obvodného 

notárstva Dobrá nad Ondavou – zistenie stavu (3165), protižidovské opatrenia – zákaz ŽIdom 

navštevovať verejné miestnosti – vyhláška (3603), ustanovenia cigánskych vajdov v obciach 

NÚ (3700), Margita Urbanová, Kostoľany – prehlásenie (bez čísla), výkaz podnikov v obvode 

NÚ (bez čísla), intabulácia – zápis do pozemkovej knihy obcí Kostoľany nad Hornádom, 

Budimír, Malá Vieska, Sokoľ, Tepličany na základe rozhodnutia Okresného súdu v Prešove 

ako pozemkového úradu (č. d.) o kúpe, dedení, darovaní a vydržaní: Andrej Sabol a manž. 

Anna, rod. Tabačková, Margita Tabačková, rod. Trojčáková – č. d. 34/1941, František 

Trojčák, Andrej Trojčák a Barbora Trojčáková, rod. Rédaiová – č. d. 444/1941, Ondrej 

Mička, Anna Lengeňová, rod. Mičková, Mária Garbaniková, rod. Mičková, Alžbeta 

Pavlovičová, rod. Mičkovičová – č. d. 446/1941, Andrej Mička, Anna Mičková, rod. 

Kurucová – č. d. 447/1941, Alžbeta Forajová, rod. Štofaníková a Ján Štofaník – č. d. 

495/1941, Michal Rédai, Mária Orosová, rod. Rédaiová, Margita Šašáková, rod. Rédaiová, 

Ján Rédai ml., Michal Rédai, Anna Rédaiová, rod. Rédaiová – č. d. 656/1941, Agnesa 

Kopčová, rod. Lévaiová, Ondrej Kopčo – č. d. 1045/1941, Ján Oros a Mária Orosová, rod. 

Holubová – č. d. 1222/1941, Barbora Stoklasová, rod. Sabolová, Ján Sabol a Anna, rod. 

Sabolová – č. d. 1345/1941, Anna Foraiová, rod. Urbanová, Štefan Forai, Ondrej Forai, Anna 

Foraiová, rod. Čorbová – č. d. 1346/1941, Mária Kuraková, rod. Golecová, Barbora 

Stoklasová, rod. Sabolová, Ján Stoklas – č. d. 1347/1941, Alžbeta Straková, rod. 

Papierniková, Ján Matik a Mária Matiková, rod. Rédaiová – č. d. 1348/1941, Andrej Urban, 

Martin Trojčák a manž. Mária, rod. Juhasová – č. d. 1349/1941, Michal Adamko, Juraj 

Adamko – č. d. 1460/1941, Anna Foraiová, rod. Urbanová a Anna Foraiová, rod. Čorbová – č. 

d. 1614/1941, Andrej Lechman a manž. Alžbeta, rod. Vargová, Jozef Jurko, Mária Jurková, 

rod. Buzogáňová – č. d. 1933/1941, František Trojčák, Andrej Trojčák – č. d. 2032/1941, 

Dorota Ondirová, rod. Lengeňová, Mária Ondirová, Ján Ondira, Jozef Ondira – č. d. 

2145/1941, Štefan Babčák a Michal Babčák, Dorota Babčáková, rod. Plichtová – č. d. 

2294/1941, Jozef Kopčo, Barbora Trimejová, rod. Kopčová, Ondrej Kopčo a Mária Verebová, 

rod. Kopčová – č. d. 2384/1941, Juraj Urban, Matej Hlubeň – č. d. 2541/1941, Matej Matej, 

Jozef Nečo a manž. Anna, rod. Vaňová – č. d. 3160/1941, Mária Štofková, rod. Adamková, 

Juraj Adamko – č. d. 3488/1941, Margita Hlubeňová, rod. Vajdová, Mária Rédaiová, rod. 

Vajdová, Ján Vajda, Ján Koša, Andrej Koša, Mária Vajdová, rod. Klesová – č. d. 3633/1941, 

Anna Ivančíková, rod. Sokolovičová, Ján Sokolovič, Juraj Sokolovič, Ondrej Sokolovič, 

Margita Kozelová, rod. Sokolovičová – č. d. 5091/1941, Andrej Sokol, Jozef Sokolovič, 

Mária Sokolovičová, rod. Orosová, Andrej Sokolovič – č. d. 5167/1941, Alex Zehler, Arpád 

Hedi a manž. Alžbeta, rod. Grosvirthová, Ján Grega – č. d. 5298/1941, Jozef Ungár a manž. 

Etela, rod. Friedmanová, Jozef Trojčák, Mária Trojčáková, rod. Rédaiová – č. d. 5350/1941, 

Imrich Straka mal., Alžbeta Straková, rod. Papierniková a Mária Buzogáňová, rod. Tkáčová – 

č. d. 5646/1941, Ján Kuruc, Barbora Holubová, rod. Kurucová, Anna Kurucová, Jozef Kuruc, 

Ján Bašista a manž. Anna, rod. Garbaníková, Juraj Bašista a manž. Margita, rod. Bérová – č. 

d. 5731/1941, Ján Kuruc, Barbora Holubová, rod. Kurucová, Anna Kurucová, Jozef Kuruc, 

Ján Bašista a manž. Anna, rod. Garbaníková – č. d. 5732/1941, Juraj Žec a manž. Anna, rod. 
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Čorbová, Andrej Trojčák – č. d. 5889/1941, Michal Čorba, Andrej Štofka a manž. Mária, rod. 

Furmanová – č. d. 5946/1941. 

slovenský 

 

15   112-3754, bez čísla  1942     šk. 6 

 Veronika Mihoková – žiadosť o miesto pôrodnej asistentky v obvode notárstva (112), Viktor 

Straka – žiadosť o zbrojný pas (176), Július Dadej – zbrojný pas (357), Ján Vaľa – zbrojný 

pas (358), Ján Trojčák ml. – zbrojný pas (359), Ján Bonk, Budimír – rozšírenie hostinskej a 

výčapnej koncesie (379), Mária Forgáčová, rod. Polašková, Kostoľany – dedičstvo po 

nebohej D 285/41 (471), Mária Petrašová, rod. Košová, Sokoľ – dedičstvo po nebohej 

D284/41 (472), Ján Hlubeň – zbrojný pas (515), Leopold Pankuch – sobášny list (549), Mária 

Valová, Sokoľ – žiadosť o prevádzanie živnosti (557), Alexander Onderko, Sokoľ – dedičstvo 

po nebohom D 763/71 (570), Andrej Klasko – trestný list (575), Ján Imrich – zbrojný pas 

(607), Ján Hlubeň – úradné ocenenie nehnuteľnosti(659), Mária Holubová, Malá Vieska – 

nútený prenájom živnostenských miestností (716), Alžbeta Hlubeňová, rod. Sabolová – 

skutočná držba pôdy (763), Karol Klepsatel – zbrojný pas (766), Ján Nigut – zbrojný pas 

(767), Michal Smolko – zbrojný pas (768), Michal Vajda, Kostoľany – dedičstvo po nebohom 

D 240/41 (799), Jozef Horvát, obvodný notár – žiadosť o prevedenie automobilu k odvodu 

(876), Štefan Babčák, Tepličany – stavebné povolenie (915), Anna Pagačárová, rod. 

Bozogáňová, Budimír – stanovenie protihodnoty za nájom pozemkov (939), Jozef Ondira 

mal., Sokoľ – návrh na menovanie nového poručníka (1306), Ján Bank – zbrojný pas (1354), 

Štefan Čech, Tepličany – dedičstvo po nebohom D 809/41 (1366), Mária Mihalenková, 

Kostoľany – vybavenie priepustky pre malý pohraničný styk (1456), Michal Fujda, Malá 

Vieska – živnostenské oprávnenie (1466), Imrich Horenský a manž., Tepličany – stavebné 

povolenie (1469), hlásenie o urbárskom spoločnom pastvisku v obci Budimír (1515), Mária 

Trojčáková, rod. Naďová – spor s urbarialistami obce Kostoľany (1522), výkup pozemkov pre 

rozšírenie železničnej stanice v Kostoľanoch (1651), Anna Jánošíková, rod. Ondirová, Sokoľ 

– inventár pozostalosti (1702), Štefan Čorba, Sokoľ – stavebné povolenie (1718), Andrej 

Ondira, Sokoľ – inventár pozostalosti (1752), Matej Palenčár, Sokoľ – dedičstvo po nebohom 

D 737/1941 (1765), Anna Ondirová, rod. Palenčárová, Sokoľ – dedičstvo po nebohej D 

374/1941 (1795), Andrej Jahňák, Kostoľany – žiadosť o zahladenie trestov (1815), Ján Fedák, 

Kostoľany – stavebné a živnostenské povolenie na postavenie vodnej turbíny v mlyne (1862), 

Ján Holub, Malá Vieska -– inventár pozostalosti (2028), Mária Urbanová, rod. Trojčáková, 

Kostoľany – inventár pozostalosti (2029), Anna Sabolová, rod. Mušková, Kostoľany – 

inventár pozostalosti (2030), Ján Furman, Kostoľany – prehlásenie (2256), Jozef Pavlík, 

Kostoľany – žiadosť o vydanie svedectva o štátnom občianstve (2296), Eugen Wagenhofer – 

zbrojný pas (2313), vydanie poľovných lístkov obyvateľom obcí NÚ (2389-2392, 2397), 

nezrovnalosti v evidencii koní (2520), vyhradzovanie miest vo vlakoch – upozornenie (2521), 

Anna Kurucová, Sokoľ – prejednanie dedičstva po nebohej D 100/42 (2577), Jozef Serátor – 

zmena náboženskeho vierovyznania (2744), Ján Ondira, Sokoľ – dedičstvo po nebohom D 

69/1942 (2767), Imrich Matta, Mukačevo – dedičstvo po nebohom D1288/194 (2768), 

Alžbeta Bikárová, Tepličany – dôchodkový výmer (2800), Jozef Pavlík – štátne občianstvo 

(2997), manželstvo medzi židmi s udelenou prezidentskou výnimkou a nežidmi – informácia 

(3526), Helena Vajdová, rod. Juskaničová, Kostoľany – živnostenské oprávnenie (3725), Ján 

Ivančin, Tepličany – dedičstvo po nebohom D 1271/1941 (3729), Jozef Nigut, Kostoľany – 

dedičstvo po nebohom D 465/1942 (3730), Andrej Pavelčák, Malá Vieska – dosiahnutie  

plnoletosti (3752), Východoslovenská chemická továreň, úč. spol. v Kostoľanoch – 

živnostenské oprávnenie (3754), Adolf Kevický, Budimír – zbrojný pas (4882), Sofron Stašák 

a manž. Margita, rod. Bartošová, Ľudovít Ondira a manž. Anna, rod. Mižáková – 

kúpnopredajná zmluva na nehnuteľnosti v k. ú. Malá Vieska (bez čísla), Anna Čarná, rod. 
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Jánošiková a Anna Franková, rod. Čarná – kúpnopredajná zmluva (bez čísla), Alžbeta 

Hlubeňová, rod. Sabolová, Ľudovít Ondira a manž. Anna, rod. Mižáková – kúpnopredajná 

zmluva (bez čísla), intabulácia – zápis do pozemkovej knihy obcí Kostoľany nad Hornádom, 

Budimír, Malá Vieska, Sokoľ, Tepličany na základe rozhodnutia Okresného súdu v Prešove 

ako pozemkového úradu (č. d.) o kúpe, dedení, darovaní, vydržaní a zámeny: Barbora 

Štofaníková, rod. Šemráková, Ján Šemrák, Andrej Šemrák, Mária Dancáková, rod. 

Šemráková, Anna Juhasová, rod. Šemráková – č. d. 140/1942, Mária Linknerová, rod. 

Urbanová, Ján Linkner a manž. Anna, rod. Foraiová, Anna Ondirová, rod. Linknerová a spol. 

– č. d. 141/1942, Juraj Žec a manž. Anna, rod. Čorbová, Ján Čorba a Alžbeta Čorbová, rod. 

Žecová – č. d. 251/1942, Ján Daduľák a Andrej Daduľák, Mária Trojčáková, rod. 

Daduľáková, Barbora Oravcová, rod. Daduľáková, Dorota Palenčárová, rod. Daduľáková č. d. 

252/1942, Mária Orosová, rod. Kvaková a Ján Gajdoš 329/1942, Ján Matik a manž. Verona, 

rod. Križovičová, Imrich Varga a Juraj Varga – č. d. 452/1942, Michal Oravec, Andrej 

Trojčák, Anna Medvecová, rod. Kollárová, Ján Jachňák – č. d. 866/1942, Alexander Čorba a 

manž. Barbora, rod. Gaľová, Ján Trojčák, Ján Gaľa, Jozef Gaľa, Ján Eperješi, Štefan Čorba – 

č. d. 898/1942, Alex Zahler, Jozef Nemec, Barbora Nemcová, rod. Nováková, Ondrej Butka a 

spol., Ján Matik a Verona Matiková, rod. Križovičová – č. d. 956/1942, Ján Matej, Juraj 

Trojčák, Andrej Trojčák, Štefan Trojčák, Mária Mižáková, rod. Trojčáková, Michal Trojčák, 

Juraj Trojčák, Anna Kvaková, rod. Trojčáková – č. d. 1226/1942,Viktor Bartoš, Andrej 

Bartoš, Anna Vavráková, rod. Bartošová – č. d. 1227/1942, Mária Palenčárová, rod. 

Medvecová, Ján Štofko a Mária Štofková, rod. Palenčárová – č. d. 1505/1942, Alžbeta 

Hlubeňová, rod. Sabolová, Ľudovít Ondira, Anna Ondirová, rod. Mižáková – č. d. 1608/1942, 

Sofron Stašák a manž. Margita, rod. Bartošová, Ľudovít Ondira a Anna Ondirová, rod. 

Mižáková – č. d. 1610/1942, Imrich Kobulský a manž. Mária, rod. Tomášová, Jozef 

Kobulnický a Anna Kobulnická, rod. Balintová – č. d. 2095/1942, Mária Jánošíková, rod. 

Vajdová, Jozef Kollár – č. d. 2122/1942, Jozef Kollár, Ján Lastovecký, Mária Lastovecká, 

rod. Trojčáková, Jozef Lastovecký, Margita Lastovecká, rod. Trojčáková – č. d. 2123/1942, 

Imrich Bob, Jozef Bob, Mária Gálová, rod. Bobová, Andrej Bob ml., Imrich Jurko ml., Ján 

Jurko Varga, Mária Balogová, rod. Vargová, Verona Sendžová, rod. Vargová, Alžbeta 

Haragalová, rod. Bobová, Jozef Bob, Jozef Jurko, Mária Jurko, rod. Buzogáňová, Štefan 

Tomko – č. d. 2221/1942, Mária Balogová, rod. Vargová, Mária Antoňáková, Verona 

Sendžová, rod. Vargová, Alžbeta Lechmanová, rod. Vargová, Andrej Horenský a Alžbeta 

Horenská, rod. Takáčová – č. d. 2264/1942, Ján Kiaško, Ján Kiaško ml. – č. d. 2534/1942, Ján 

Kiaško, Štefan Kiaško, Alžbeta Mihálová, rod. Kiašková, Jozef Kiaško – č. d. 2535/1942, 

Matej Boháč a manž. Mária, rod. Gajdošová, Alžbeta Jánošíková, rod. Boháčová, Mária 

Tokarčíková, rod. Boháčová, Ján Boháč, Matej Boháč ml. – č. d. 2684/1942, Ján Forgáč, 

Barbora Nigutová, rod. Forgáčová – č. d. 2692/1942, Jozef Rédai a spol. Andrej Trojčák, 

Mária Vaľková, rod. Sabová, Alžbeta Jánošíková, rod. Trojčáková, Andrej Polaško, Anna 

Polašková, rod. Hlubeňová, Juraj Hlubeň, Ján Jakubík a Alžbeta Jakubíková, rod. Knapová – 

č. d. 3228/1942, Ján Ambriško, Michal Kollár, Ján Adamko a firma Eduarda Weisera továreň 

v Kostoľanoch – č. d. 3257/1942, Ján Kukučka a manž. Verona, rod. Vargová, Ján Kukučka a 

Mária Kukučková, rod. Kereštanová – č. d. 3409/1942, Ján Záhumenský a Anna Záhumenská 

– č. d. 3412/1942, Mária Borovská, rod. Vavráková a Barbora Košová, rod. Vavráková – č. d. 

3901/1942, Ján Pagačár ml. a spol., Juraj Boldižár, Alžbeta Boldižárová, rod. Grizová – č. d. 

4034/1942, Mária Onderková, rod. Kurucová a Anna Gajdošová, rod. Onderková – č. d. 

4077/1942, Ján Nihila, Ján Nihila ml. – č. d. 4274/1942, Ján Žec a Andrej Trojčák – č. d. 

4478/1942, Anna Foraiová, rod. Urbanová, Andrej Forai, Štefan Forai – č. d. 4564/1942, Ján 

Kuruc a manž. Anna, rod. Martončíková, Andrej Kuruc, Anna Kurucová, Štefan Kuruc, Mária 

Franková, rod. Kurucová a spol. – č. d. 4766/1942, Imrich Mako a manž. Barbora, rod. 

Lendelová – č. d. 4869/1942, Alžbeta Daduľáková, rod. Onderková, Juraj Lengeň a Anna 



16 

 

Lengeňová, rod. Daduľáková – č. d. 5062/1942, Margita Tresová, rod. Urbanová, Barbora 

Košová, rod. Vavráková, Ondrej Koša ml., Margita Tresová, rod. Vavráková, Bartolomej 

Knap, Matilda Knapová – 5164/1942, Ján Dadulák a spol., Jozef Daduľák a Alžbeta 

Daduľáková, rod. Šmigová – č. d. 5165/1942, r. kat. cirkev a Východoslovenská chemická 

továreň, úč. spol. – č. d. 5310/1942, Anna Harcišáková, rod. Daduľáková a Mária Mižáková, 

rod. Čulíková, Juraj Peter a Mária Pastorová, rod. Nihilová – č. d. 5312/1942, Alžbeta 

Foraiová, rod. Štofaníková, Anna Polašková, rod. Štofaníková, Ján Štofaník kúpa k. ú. 

Tepličany – 5344/1942, Ján Matej a spol., Verona Boháčová, rod. Matejová, Štefan Urban, 

Matej Urban, František Matej, Andrej Čontofalský, Andrej Trojčák, Mária Čontofalská, rod. 

Čorbová – č. d. 5416/1942, Barbora Halásová, rod. Sipská, Mária Nigutová, rod. Sipská, 

Barbora Čapková, rod. Halásová, Andrej Ambriško, Alžbeta Šašáková, rod. Ambrišková a 

spol – č. d. 5474/1942, Anna Eliašová, rod. Rédaiová, Michal Šašák, Margita Šašáková, rod. 

Rédaiová – č. d. 5475/1942. 

slovenský 

 

16   7-4921, bez čísla   43     šk. 6  

Obec Sokoľ – zriadenie železničnej zastávky (267), Jozef Medvec, Tepličany – prísaha 

horára(508), zadanie projektu na odvodnenie pozemkov v obci Malá Vieska (1115), 

Východoslovenská chemická továreň, úč. spol. Kostoľany – zmena v prevádzke podniku 

(1171), vodoprávne povolenie pre Východoslovenskú chemickú továreň, úč. spol. Kostoľany 

na odvedenie zrážkovej vody z obytnej budovy (1200), Anna Birsteinová, Malá Vieska – 

štátne občianstvo (1233), Karol Birnstein – štátne občianstvo (1234), Ferdinand Škop – štátne 

občianstvo (1235), Ján Borza, Kostoľany – obývacie (užívacie) povolenie (1250), Štefan 

Lopuchovský – zbrojný pas (1371), Ján Amrich – zbrojný pas (1372), notársky úrad v 

Kostoľanoch – realizovanie vkladu vlastníckeho práva na základe kúpy nehnuteľností od 

mesta Košice (1433), žiadosť o oslobodenie obce Kostoľany od povinnosti odvádzania 

hovädzieho dobytka pre verejné zásobovanie (1475), Mária Urbanová, rod. Trojčáková, 

Kostoľany – dedičstvo po nebohej D 487/42 (1482), Andrej Nemčík – zbrojný pas (1516), Ján 

Vaľa –   

zbrojný pas (1517), Ján Farkaš – zbrojný pas (1518), Pavol Onder – výmena rybárskeho lístka 

(1568), Dorota Ondírová, rod. Lengeňová, Sokoľ – dedičstvo po nebohej D 837/42 (1570), 

Andrej Bartoš, Malá Vieska – živnostenské oprávnenie (1766), Štefan Holub, Tepličany – 

dedičstvo po nebohom D 805/4 (1790), obývacie (užívacie) povolenie: Štefan Čorba (1793), 

Alžbeta Kaľavská (1794), Štefan Babčák (1795), Imrich Horenský (1797), Ján Oravec 

ml.,Kostoľany – inventár pozostalosti po nebohom(1846), Mária Lukáčová, rod. Polahárová, 

Tepličany – dedičstvo po nebohej D 941/42(1862), Potravinové družstvo v Kostoľanoch – 

žiadosť o udelenie hostinskej a výčapnej koncesie (1895), Mária Onderková, rod. Porembová, 

Sokoľ – dedičstvo po nebohej D 348/42 (3070), Ján Nigut, Kostoľany – vydanie poľovného 

lístka (3100), Andrej Polaško, Kostoľany – doplnenie žiadosti k stavebnému povoleniu 

(3204), zrušenie árendálnych zmlúv na bývalých židovských majetkoch a ich vyúčtovanie 

(3218), Michal Fujda, Malá Vieska – doplnenie žiadosti k stavebnému povoleniu (3237), 

Štefan Fujda, M. Vieska – doplnenie žiadosti k stavebnému povoleniu (3238), stavebné 

povolenia: Jozef Trojčák, Tepličany (3239), Ján Lastovecký, Sokoľ (3240), Ján Antoniak, 

Budimír (3285), Vincent Šoltés, Malá Vieska – stavebné povolenie a živnostensko-právne 

schválenie (3384), Ján Matik a spol., Budimír – vyvlastňovacie pokračovanie na pozemku 

Ladislava Ujházyho (3397),Východoslovenská chemická továreň, úč.spol. Kostoľany – 

užívacie povolenie (3431), Anna Čorbová, rod. Onderková, Sokoľ – dedičstvo po nebohej 

D1027/42 (3624), Juraj Zahumenský, Kostoľany – dedičstvo po nebohom D 1100/42(3625), 

Mária Kurucová, rod. Pastorová, M. Vieska – dedičstvo po nebohej D 1564/42 (3631), Andrej 

Nigut, Kostoľany – vydanie poľovného lístka (3644), Ondrej Plichta, Tepličany – žiadosť o 
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prepustenie zaťa Juraja Babčáka z činnej vojenskej služby (3687), Michal Forgáč a spol. v 

USA – prenájom ich nehnuteľností (3696), Emília Smižanská, Malá Vieska – žiadosť o 

vydanie prehlásenia (3836), Michal Capko – podmienečné prepustenie (3872), Ladislav 

Čorba, Tepličany – žiadosť o prepustenie z vojenskej služby (3890), Jozef Biacovský, 

Budimír – žiadosť o prepustenie z činnej vojenskej služby (4036), Helena Balogová, Sokoľ – 

žiadosť o vydanie prehlásenia (4099), Anna Sabolová, Budimír – žiadosť o prepustenie syna z 

činnej vojenskej služby (4297), doplňovacie úrady I. a II. stupňa, administratívne úkony a 

rozhodnutia (4800), Adolf Kevický, Budimír – zbrojný pas (4882), Ondrej Forai, Tepličany – 

obývacie povolenie (4921), Ladislav Ujházy, Budimír – odvolanie proti platobnému rozkazu 

(bez čísla), r. kat. škola v obci Sokoľ vyúčtovanie (bez čísla), r. kat. ľudová škola v Malej 

Vieske – schválenie rozpočtu (bez čísla), Mária Balogová, rod. Čorbová – odpísanie úrokov z 

dávky z prírastku hodnoty nehnuteľnosti (bez čísla), Galdun Ondrej, Malá Vieska – prijatie za 

spoločníka k prenájmu poľovného práva obce (bez čísla), intabulácia – zápis do pozemkovej 

knihy obcí Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Malá Vieska,Tepličany a Sokoľ na základe 

rozhodnutia Okresného súdu v Prešove ako pozemkového úradu (č. d.) o kúpe, dedení, 

darovaní, vydržaní, zámene a deľbe: Anna Jánošíková, rod. Ondirová, Ján Jánošík, Mária 

Jánošiková, rod. Vajdová, Jozef Jánošík, Andrej Jánošík, Mária Jánošíková – č. d. 229/1943, 

Ján Vajda, Andrej Vajda, Alžbeta Juskaničová, rod. Vajdová, Margita Šulová, rod. Vajdová a 

Mária Vajdová a Anna Vajdová a Ján Jahňák – č. d. 381/1943, Juraj Čorba a manž. Anna, rod. 

Trojčáková, Alexander Čorba a manž. Mária, rod. Medvecová a Štefan Šašák a Mária 

Šašáková, rod. Žecová – č. d. 693/1943, Jozef Turoci a Mária Dancáková, rod. Sabadošová – 

č. d. 865/1943, Jozef Herczeg a Anna Herczegová, rod. Šašáková – č. d. 1478/1943, Barbora 

Adamková a spol., Juraj Adamko – č. d. 1519/1943, Anna Marcinová, Ján Marcina, Alžbeta 

Marcinová a spol., Andrej Veselý a Anna Veselá, rod. Oravcová, Ján Oravec, Júlia Oravcová, 

rod. Vyžňavská, Michal Stanko a Mária Stanková, rod. Oravcová – č. d. 1526/1943, Andrej 

Sabol a Anna Sabolová, rod. Tabačková, Ján Sabol, Mária Vaľová, rod. Sabolová, Anna 

Nigut, Barbara Šašáková, rod. Sabolová, Barbora Halasová, rod. Sipská, Mária Nigutová, rod. 

Sipská č. d. 1538/1943, Imrich Grega, Anna Gregová, rod. Rabatinová, Jozef Grega a Barbora 

Gregová, rod. Fazekašová – č. d. 1568/1943, Dorota Klesová, rod. Mičková, Juraj Klesa – č. 

d. 2674/1943, Andrej Daduľák, Ján Plichta – č. d. 2784/1943, Dorota Klesová, rod. Mičková, 

Juraj Klesa a Mária Jurušová, rod. Klesová – č. d. 3040/1943, Štefan Škripka a Alžbeta 

Straková, rod. Papierniková – č. d.3059/1943, Andrej Bočkoráš, Ján Mako Néma a manž. 

Zuzana, rod. Horňáková, Barbora Fazekašová, rod. Čorbová – č. d. 3776/1943, Imrich Köver 

a manž. Alžbeta, rod. Libátová, Barbora Matová, rod. Matová – č. d. 3777/1943, Andrej 

Štofka a Anna Hlubeňová, rod. Tabačková, Andrej Hlubeň – č. d. 3854/1943, Alžbeta 

Janošíková, rod. Čorbová, Štefan Čorba, Barbora Čorbová, rod. Košová – č. d. 4674/1943, 

Mária Jánošiková, rod. Polašková a Anna Jánošiková – č. d. 4675/1943, Andrej Čorba, Ján 

Čorba a spol., Juraj Čorba – č. d. 4713/1943, Andrej Bartoš, Anna Bartošová, rod. Gerečová – 

č. d. 5042/1943. 

slovenský 

 

17   103-4116, bez čísla   1944     šk. 7 

 Anna Kišidaiová, rod. Hreščáková, Sokoľ – dedičstvo po nebohej D 1552/1942 (103), 

vyúčtovanie árendálnych zmlúv na bývalých židovských majetkoch (150), František Trojčák 

– žiadosť o vydanie priepustky pre malý pohraničný styk (180), odovzdanie židovských 

rádioprijímačov v obvode NÚ (197), kontrola obvodno-lekárskych denníkov v obciach okresu 

(243), opatrenia proti šíreniu infekčnej anémie koní (244), nahlasovanie požiarov (246), akcia 

na prídel ľanového semena (247), potreba baníkov – vyzvanie na nastúpenie do práce do baní 

v Handlovej (250), Ondrej Medvec – žiadosť o vystavenie príležitostnej priepustky pre malý 

pohraničný styk (252), Michal Sipský – žiadosť o prepustenie z činnej vojenskej služby ako 
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živiteľa rodiny (254), Ján Fedák – žiadosť o vystavenie príležitostnej priepustky pre malý 

pohraničný styk (255), vicinálna cesta Budimír – Kostoľany – Malá Vieska – prevedenie 

naturálnych prác (260), vicinálna cesta Kysak – Trebejov – Malá Vieska – prevedenie 

naturálnych prác (261), Rudolf a Jozef Kaleja – matričný záznam (264), obecná ľudová 

meštianska škola v Budimíre – zápisnica o prevzatí správy školy (267), obec Budimír – stavba 

vodných nádrží (428), obec Sokoľ – stavba vodných nádrží (429), Ján Fedák, mlynár v 

Kostoľanoch – vodoprávne povolenie na rekonštrukciu mlyna (532),stavba notárskeho domu 

v Kostoľanoch (86, 1584, 2251), elektrifikácia obcí NÚ (698, 1206, 2146, 3410-3411), bývalá 

firma Eduarda Weisera, Kostoľany – zamestnávanie žida (705), bývalé židovské majetky v 

obvode NÚ – vyúčtovanie (925), Ján Trojčák, ml. – zbrojný pas (1005), Šarlota Rákošová – 

prijatie za dočasnú pomocnú kancelársku silu na notárskom úrade (1024), prídel zemiakov z 

Nemecka na množenie – pokyny (1053), Ján Valla – zbrojný pas (1066), Alžbeta Trojčáková, 

rod. Hlubeňová, Malá Vieska – dedičstvo po nebohej D 786/43 (1453), Anna Čulíková, rod. 

Medvecová, Tepličany – dedičstvo po nebohej D 868/43 (1454), r. kat. ľudové školy v 

obciach NÚ – žiadosť o štátny príspevok na vecný náklad školy (1496-1499), Jozef Holub, 

Kostoľany – oprava bytu s dočasne umiestneným železničným strážnym oddielom (1575), 

Jozef Balun – zbrojný pas (1593), zbierka pre zahraničných Slovákov (1748), Sociálny ústav 

HSĽS – ústredná správa zimnej pomoci v Bratislave – žiadosť o povolenie verejnej zbierky 

(2133), Alexander Onderko, Sokoľ – dedičstvo po nebohom D 29/44 (2175), Ondrej Matík, 

Budimír – žiadosť o poskytnutie liečenia (2284), Ján Nihila, Tepličany – dedičstvo po 

nebohom D903/43 (2366), Ján Urban, Kostoľany – dedičstvo po nebohom D 1065/43 (2367), 

Michal Trojčák, Malá Vieska – dedičstvo po nebohom D 1045/43 (2368), Ján Palenčár, Sokoľ 

– stavebné povolenie (2388), Ján Andrejčák, Budimír – stavebné povolenie (2389), Matej 

Babčák, Kostoľany – inventár pozostalosti po nebohom (2394), Juraj Andrejčák, Budimír – 

zloženie prísahy poľného hájnika na hospodárstve bývalých urbarialistov v Budimíre (2575), 

František Macko, Kostoľany – dedičstvo po nebohom D 1222/43 (2643), Štefan Jusko, vedúci 

v potravinovom družstve Malá Vieska – potvrdenie k žiadosti o prepustenie z vojenskej 

služby (2702), Irena Puchtová – žiadosť o príležitostnú pohraničnú priepustku (2732), obec 

Sokoľ – žiadosť o podporu na stavbu obecnej cesty Sokoľ – Kostoľany (3279), firma Eduarda 

Weisera, Kostoľany – prevod židovského podniku na firmu Východoslovenská chemická 

továreň, úč. spol. v Kostoľanoch (3535), Alžbeta Rožnovjáková, živnostníčka – povolenie k 

cestovaniu (3592), výkaz motocyklov v NÚ (3603), Alžbeta Klesová Jurová, rod. Janošiková, 

Sokoľ – dedičstvo po nebohej D 1/44(3684), Viktor Hoffmann, lekár v Kostoľanoch – predaj 

zanechaných hnuteľností (4116), príspevok obce Budimír na udržiavanie NÚ (bez čísla), 

František Trojčák – spor s dedičmi po Hermanovi Friedmanovi (bez čísla), Ladislav Timko – 

prísaha poľného hájnika (bez čísla), Andrej Kobulnický – výkaz o zbehovi (bez čísla), 

intabulácia – zápis do pozemkovej knihy obcí Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Malá 

Vieska,Tepličany na základe rozhodnutia Okresného súdu v Prešove ako pozemkového úradu 

(č. d.) o kúpe, dedení, darovaní, vydržaní a zámene: Anna Orosová, rod. Poruhnavá a Matej 

Oros – č. d. 177/1944, Ladislav Ujházy – č. d. 262/1944, Eduard Weiszer a 

Východoslovenská chemická  továreň úč. spol. – č. d. 628/1944, Ján Šemrák a Anna 

Šemráková, rod. Polohárová – č. d. 1685/1944, František Polohár a Mária Polohárová, rod. 

Štofaníková – č. d. 1772/1944, Ján Harčár a manž. Anna, rod. Bačová, Andrej Harčár a 

Alžbeta Harčárová, rod. Lacková – č. d. 2071/1944, Mária Kubišová, rod. Fujdová a Jozef 

Lipjanec, Anna Lipjanecová, rod. Fujdová – č. d. 2074/1944, Štefan Forai a Anna Foraiová, 

rod. Čorbová – č. d. 2222/1944, Andrej Gurbaľ a Alžbeta Gurbaľová, rod. Danková, Andrej 

Bob a Anna Bobová, rod. Cibuľová – č. d. 2223/1944, Andrej Forai a Štefan Forai a Mária 

Foraiová, rod. Čorbová – č. d. 2225/1944, Ján Medvec a manž. Mária, rod. Mižáková, Juraj 

Čorba a Mária Čorbová, rod. Medvecová – č. d. 2226/1944, Alžbeta Trejfová, rod. Čorbová, 

Štefan Forai a Mária Foraiová, rod. Čorbová – č. d. 2227/1944, Jozef Buzogáň a Ján Buzogáň 
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– č. d. 2637/1944, Michal Babčák a Margita Fujdová, Jozef Fujda – č. d. 2740/1944, Andrej 

Trojčák a manž. Anna, rod. Gajdošová, Anna Kalavská, rod. Matejová – č. d. 2741/1944, 

Pavol Kerešťán a Andrej Mata, Alžbeta Matová, rod. Lešková – č. d. 2944/1944, Alžbeta 

Maková, rod. Čorbová, Jozef Turoci – č. d. 3191/1944. 

slovenský 

 

 

3. Účtovný materiál 

 

obec Kostoľany nad Hornádom 

 

18       1940     šk. 8 

Hlavná kniha hasičskej dávky, vyrubovacia listina a hlavná kniha pre vyberanie dávky od 

používaných miestností. 

slovenský 

 

19       1941     šk. 8 

– depozitný denník, 

– hlavná kniha hasičskej dávky, 

– hlavná kniha pre vyberanie dávky od používaných miestností, 

– popisná listina a vyrubujúci denník príspevkov na vydržiavanie plemenných býkov. 

slovenský 

 

20       1942     šk. 8 

– vyrubujúca listina a hlavná kniha pre vyberanie hasičskej dávky, 

– vyrubujúca listina a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z používaných 

miestností, 

– popisná listina a vyrubujúci denník príspevkov na vydržiavanie plemenných býkov. 

slovenský 

 

21       1943     šk. 8 

– vyrubujúca listina a hlavná kniha pre vyberanie hasičskej dávky, 

– vyrubujúca listina a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z používaných 

miestností, 

– hlavná kniha a evidenčný kataster dávky od psov. 

slovenský 

 

22       1944     šk. 8 

– rozpočet obce, 

– inventár majetku obce, 

– vyrubujúca listina a hlavná kniha hasičskej dávky, 

– vyrubujúca listina a hlavná kniha dávky z nájomného alebo z používaných miestností a 

dávky hasičskej. 

slovenský 

 

23       1945     šk. 8 

– rozpočet obce, 

– hlavná kniha obecného hospodárenia, 

– odpis pokladničného denníka obce, 

– pokladničný denník k dávke z používaných miestností, 
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– záverečný účet obce. 

slovenský 

  

obec Budimír 

 

24       1943     šk. 9 

Rozpočet obce, rozpočet ľudovej školy, depozitný denník (1941 – 1943). 

slovenský 

 

25       1944     šk. 9 

– rozpočet obce, 

– hlavná kniha obecného hospodárenia. 

slovenský 

 

obec Malá Vieska 

 

26       1942     šk. 9 

Vyrubovacia listina a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z používaných 

miestností. 

slovenský 

 

 

27       1943     šk. 9 

– rozpočet obce. 

slovenský 

 

28       1944     šk. 9 

– rozpočet obce, 

– hlavná kniha obecného hospodárenia, 

– inventár majetku obce. 

slovenský 

  

obec Sokoľ 

 

29       1939     šk. 10 

Vecné a formálne doklady k rozpočtu obce, rozpočet r. kat. ľudovej školy, pokladničná 

strazza. 

slovenský 

 

30       1940     šk. 10 

– rozpočet obce, 

– pokladničný denník. 

slovenský 

 

31       1941     šk. 10 

– rozpočet obce. 

slovenský 

 

32       1942     šk. 10 

– rozpočet obce. 
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slovenský 

 

33       1944     šk. 10 

– hlavná kniha obecného hospodárenia, 

– vyrubujúca listina a hlavná kniha dávky z nájomného alebo používaných miestností a dávky 

hasičskej (1944 – 1945). 

slovenský 

  

obec Tepličany 

 

34       1939     šk. 10 

Denník na vyberanie dane (1938 – 1939). 

slovenský 

 

 

35       1943     šk. 10 

– rozpočet obce. 

slovenský 

 

36       1944     šk. 10 

– hlavná kniha obecného hospodárenia, 

– pokladničný denník (1944 – 1945). 

slovenský 

 

4. Ostatný materiál 

 

37       1941 – 1943    šk. 11 

Armand Barač, Kostoľany nad Hornádom – pohraničná cestovná legitimácia s fotografiou 

(1941), plány hasičského skladu v Kostoľanoch nad Hornádom, inventár notárskeho úradu 

(1941 – 1943). 

slovenský, maďarský 

 

38       1939 – 1944    šk. 11 

Obecné svedectvá: 

– obecné svedectvá obcí NÚ pre ich obyvateľov, 

– svedectvá o chudobe a mravnostné svedectvá pre obyvateľov obcí NÚ, 

– indexy k vydaným obecným svedectvám z roku 1940 obcí Kostoľany n/Hornádom, 

Budimír, Malá Vieska, Sokoľ a Tepličany. 

slovenský 

 

39       1939 – 1944    šk. 12 

Domovská príslušnosť obyvateľov obcí NÚ – zistenie, udelenie, zrušenie (abecedne od A-Z). 

slovenský 

 

40       1944     šk. 13 

Priznanie pre určenie dávky z prírastku hodnoty nehnuteľnosti obyvateľom obcí NÚ v 

súvislosti s ich majetkovoprávnou zmenou. 

slovenský 

 

41       1944     šk. 13 
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Elektrifikácia obcí NÚ: 

– elektrifikácia obce Kostoľany n/Hornádom, 

– elektrifikácia obce Sokoľ, 

– elektrifikácia obce Tepličany, 

– peňažný denník elektrifikácie obcí NÚ. 

slovenský 
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