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ÚVOD 

 

   

Prehľad vývoja pôvodcu fondu 

 

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

na juhovýchodnom území Slovenska odtrhnutom Maďarskom  a územím, ktoré tvorilo od 14. 

marca 1939 súčasť Slovenského štátu. Notársky úrad v Rozhanovciach bol nástupcom Obvodného 

notárskeho úradu v Rozhanovciach, ktorý pred arbitrážnym konaním administratívne prináležal do 

severovýchodnej časti košického okresu. Pred Viedenskou arbitrážou patrili do jeho obvodu obce: 

Chrastné, Kráľovce, Vajkovce, Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar. Obec Rozhanovce bola sídelnou 

obcou tohto notárskeho úradu. Po arbitrážnom konaní z 2. novembra 1938 ostalo na území ČSR 

menej ako 50% obcí bývalého košického okresu. Všetky obce rozhanovského notárskeho úradu 

ostali na území ČSR. Na prechodnú dobu boli pridelené do obvodu tohto notárskeho úradu obce 

Beniakovce a Hrašovík, ktoré pôvodne patrili do obvodu notárskeho úradu v Košickej Novej Vsi, 

ktorá po arbitrážnom konaní pripadla do územia odstúpenom Maďarsku. Dňa 4. novembra 1938 

boli všetky obce rozhanovského notárskeho úradu  na základe obežníka prezídia Krajinského úradu 

v Bratislave č. 69 525/1938 prez. pričlenené  do okresu Trebišov. Avšak krátko nato, dňa 14. 

novembra 1938, pripadli niektoré obce rozhanovského notárskeho úradu, t. j. Beniakovce, 

Hrašovík, Chrastné, Kráľovce a Vajkovce podľa obežníka prezídia Krajinského úradu v Bratislave 

č. 70 595/1938 prez. do správy okresu Prešov. Tým došlo k situácii, keď obce jedného notárskeho 

úradu patrili do dvoch politických okresov. Tento stav trval len krátko. S účinnosťou od 1. januára 

1939 bola aj sídelná obec Rozhanovce a obce Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar na základe obežníka 

Krajinského úradu v Bratislave č. 82 946/1938 prez. pričlenené k  okresu Prešov. Podľa výnosu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8721/1939 prez. zo dňa 20. júla 1939 boli obce 

Beniakovce a Hrašovík začlenené do rozhanovského notárskeho úradu definitívne. Do obvodu 

Notárskeho úradu v Rozhanovciach patrili obce: Beniakovce, Hrašovík, Chrastné, Kráľovce, 

Vajkovce, Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar.  Obec Rozhanovce bola sídlom notárskeho úradu. Po 

zavedení župného zriadenia na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 195/1939 Sl. z., ktorý 

nadobudol účinnosť od 1. januára 1940, prináležal Notársky úrad v Rozhanovciach do Šarišsko-

zemplínskej župy so sídlom v Prešove. Obce Nižný Olčvár a Vyšný Olčvár boli s účinnosťou od 1. 

februára 1944 zlúčené do jednej obce s názvom Košické Oľšany. Notársky úrad Rozhanovciach 

pôsobil následne bez zmien do 7. apríla 1945.   

      Verejnoprávne postavenie obvodného notára v Rozhanovciach, jeho právny pomer k obci, 

práva, služobné povinnosti a kompetencie v Slovenskej republike vymedzoval zák. čl. XXII/1886 

o obciach a zákon č. 190/1939 Sl. z. o verejnej vnútornej správe. Obecnú agendu administroval 

notár rovnako ako pred rokom 1938 podľa uhorského kancelárskeho poriadku č. 126.000/1902 

B.M. Jeho pôsobnosť sa delila na vlastnú a prenesenú. Ako výkonný orgán bol povinný byť 

nápomocný príslušnému župnému úradu pri uplatňovaní zákonov a nariadení v rôznych oboroch 

správy. Inštitúcia obecných a obvodných notárskych úradov bola na území oslobodeného Slovenska 

zrušená  nariadením predsedníctva SNR č. 26/1945 Z. z. zo 7. apríla 1945. Namiesto nich bola 

zriadená inštitúcia národných výborov a v Rozhanovciach bol zriadený obvodný úrad miestnych 

národných výborov. 

        Počtom obyvateľstva bola najväčšou a najvýznamnejšou obcou notárskeho obvodu sídelná 

obec Rozhanovce. V roku 1940 tam  bývalo 1 317 obyvateľov. V celom obvode notárskeho úradu 

žilo obyvateľstvo slovenského pôvodu. V časovom rozpätí fondu spravovali Notársky úrad 

v Rozhanovciach vedúci, obvodní notári: Jozef Karkoška (Karkoska) (1938 – september 1940),  

Jozef Orság (Országh) (september 1940 – december 1940), Jozef Orlický (január 1941 – 1944).  Na 

notárskom úrade pôsobil v kancelárii popri vedúcom, obvodnom notárovi sporadicky pridelený 

notár a ďalší pomocný kancelársky personál, t. j. kancelárska pomocná sila, podľa potreby jedna 

alebo dve osoby. Pomocná kancelárska sila bola zamestnancom pridružených obcí, ktoré hradili 
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z obecných rozpočtov jej plat a poistenie. Vo funkcii prideleného notára pôsobil na úrade Ondrej 

Repovský, notársky praktikant (od 30. októbra 1940). Sídelná obec Rozhanovce vlastnila notársky 

byt a notársku kanceláriu už pred rokom 1912.  Podľa zachovanej správy vedúceho notára Jozefa 

Karkošku bol byt vedúceho obvodného notára v roku 1940 umiestnený v budove, ktorá patrila obci 

Rozhanovce a bola postavená ešte v roku 1782. Notárska kancelária bola  od 1. apríla 1933  

presťahovaná do obecného domu, kde jej boli vyhradené dve miestnosti. Úradné hodiny v notárskej 

kancelárii boli denne od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 18.00 hod. Vedúci notár mal na 

starosti vedenie celej agendy úradu, podpisoval čistopisy, viedol prezidiálne protokoly a vybavoval 

prezidiálnu agendu, viedol obecné hospodárenie všetkých obcí, zostavoval obecné rozpočty a 

 zároveň bol aj štátnym matrikárom. Okrem tohto mohol  prevádzať aj súkromné práce. Pridelený  

notár alebo pomocná kancelárska sila mala na starosti vedenie protokolov a indexov, vyhotovovala 

čistopisy, zabezpečovala ich expedovanie a vedenie archívu. 

 
Vývoj a dejiny archívneho fondu 

 
Písomnosti pôvodcu boli nájdené pri odbornej archívnej prehliadke registratúry Miestneho 

národného výboru v Rozhanovciach vykonanej 11. mája 1956 vtedajším archivárom Okresného 

národného výboru v Košiciach. Umiestnené boli v skrini v úradnej miestnosti MNV a časť spisov 

bola umiestnená v debni v drevárni. Materiál Notárskeho úradu v Rozhanovciach z rokov 1937 – 

1945 odovzdal Miestny národný výbor v Rozhanovciach košickému okresnému archívu do trvalej 

archívnej úschovy 13. mája 1963. Prevzatie je zaevidované v prírastkovej knihe archívu pod 

prírastkovým číslom 56. Tento archívny fond bol v 60. rokoch 20. storočia viackrát presťahovaný 

v súvislosti so zabezpečovaním vhodnej účelovej budovy pre Okresný archív v Košiciach. V 90. 

rokoch bol uložený v priestoroch Štátneho okresného archívu Košice-vidiek na pracovisku vo 

Veľkej Ide, časť Gomboš a v roku 2003 opäť presťahovaný do novej budovy Štátneho archívu 

v Košiciach, pobočka Košice na Južnej triede č. 82.  

 
Archívna charakteristika fondu 

 

Fyzický stav fondu v rozsahu 2,5 bm, t. j. 20 škatúľ je dobrý, nepoškodený. Archívny fond 

Notársky úrad v Rozhanovciach  je usporiadaný podľa následnej chronologicko-numerickej 

štruktúry.             

1. Úradné knihy 

    a. správne 

2. Spisy 

     a. prezidiálne 

     b. administratívne 

     c. domovské listy 

     d. obecné svedectvá 

3. Účtovný materiál 

     obec Rozhanovce             

     obec Beniakovce 

     obec Hrašovík 

     obec Chrastné 

     obec Kráľovce 

     obec Vajkovce 

     obec Košické Oľšany (obce Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar po zlúčení) 

 Z materiálov fondu boli pri jeho usporadúvaní vyradené duplikáty a multiplikáty písomností 

a spisy bez trvalej archívnej a historickej hodnoty. V skupine úradných správnych kníh tvorí jednu 

inventárnu jednotku jedna úradná kniha. V skupine spisov tvorí jednu inventárnu jednotku skupina 

spisov za jeden kalendárny rok, t. j. jeden ročník spisov. V skupine domovských listov tvoria jednu 
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inventárnu jednotku všetky domovské listy zo všetkých obcí notárskeho obvodu z obdobia rokov 

1939 – 1943, ktoré boli usporiadané abecedne, podľa mien obyvateľov od B-Z. Podobne bola 

usporiadaná aj skupina obecných svedectiev vydaných pre obyvateľov obcí Notárskeho úradu  

v Rozhanovciach z rokov 1939 – 1944.  V skupine účtovných písomností tvorí jednu inventárnu 

jednotku jeden účtovný ročník písomností. Zvolený spôsob inventarizácie spĺňa metodický pokyn č. 

SVS-OAR1-2013/034158-001, podľa ktorého môže byť inventárnou jednotkou jeden ročník 

novodobých archívnych dokumentov zachovaných vo forme spisov v prípade, ak sa z činnosti 

pôvodcu zachovalo malé množstvo archívnych dokumentov (do 3 bm).  

    
Rozbor obsahu fondu 

 
           Zachované archívne dokumenty tohto  fondu  ponúkajú informácie o hospodárskom, 

kultúrnom a spoločenskom vývoji obcí patriacich do obvodu Notárskeho úradu v Rozhanovciach 

v období vojnovej Slovenskej republiky. Najkomplexnejšie informácie o fungovaní obecnej správy 

poskytujú zachované úradné správne knihy fondu. Zo zachovaných  spisov prezidiálneho 

charakteru je možné získať údaje týkajúce sa miestnych Židov, arizovaní alebo úplnej likvidácii ich 

majetku, obmedzovaní práv Židov, organizovaní civilnej protileteckej ochrany, o opatreniach 

ohľadne utečencov, o zásobovaní vojska a aktivitách vládnej štátostrany a jej miestnych orgánov. 

Z administratívnych spisov je možné získať poznatky o fungovaní notárskeho úradu, dedičských 

a majetkových záležitostiach obyvateľstva, o miestnom školstve a miestnych  kultúrnych aktivitách. 

Domovské listy a obecné svedectvá obsahujú množstvo osobných údajov, ktoré sa týkajú  

konkrétnych obyvateľov obcí notárskeho obvodu. 

 
Zoznam použitých skratiek 

 

b. č.   bez čísla 

bm                         bežné metre 

CPO   Civilná protiletecká ochrana 

č.      číslo 

č.d.      číslo denníka okresného súdu 

čs.       československý 

ČSR         Československá republika 

Dr.   doktor 

gr. kat.   gréckokatolícky 

HG   Hlinkova garda 

HM   Hlinkova mládež 

HSĽS   Hlinkova slovenská ľudová strana 

k. ú.   katastrálne územie 

mal.   maloletý 

manž.   manželka  

ml.   mladší 

MNV   miestny národný výbor    

NÚ   notársky úrad 

poľnohospod.  poľnohospodársky 

prez.   prezidiálny 

rím. kat.  rímskokatolícky 

rod.   rodená 

SČK   Slovenský Červený kríž 

SNR   Slovenská národná rada 

spol.   spoločnosť 

st.        starší 
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SVS-OAR1  sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr 

Waffen SS  Waffen Schutzstaffel (ozbrojené oddiely) 

zák. čl.   zákonný článok 

ZSSR   Zväz sovietskych socialistických republík 

Z. z.   Zbierka zákonov 
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 1. Úradné knihy 

 Inv. č. Sign. Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 1 04. 09. 1940 – 09. 08. 1945  šk. č. 1 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru obce Rozhanovce a Miestneho  

 národného výboru v Rozhanovciach 

 slovenský  

 2 09. 09. 1937 – 03. 08. 1945  šk. č. 1 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru obce Beniakovce a Miestneho  

 národného výboru v Beniakovciach 

 slovenský 

 3 22. 08. 1939 – 01. 08. 1945  šk. č.  1 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru obce Hrašovík a Miestneho  

 národného výboru v Hrašovíku 

 slovenský 

 4 31. 08. 1940 – 03. 08. 1945  šk. č. 2 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru obce Kráľovce a Miestneho  

 národného výboru v Kráľovciach 

 slovenský 

 5 09. 09. 1937 – 11. 01. 1945  šk. č. 2 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru obce Vyšný Olčvar a Miestneho  

 národného výboru vo Vyšnom Olčvari 

 slovenský 

   

 2. Spisy 

 a. prezidiálne 

 6 3-225 1939  šk. č. 3 

 Zásobovanie obyvateľstva za mobilizácie v obvode NÚ (3), administratívne  

 začlenenie rozhanovského NÚ do Prešovského okresu (8), preverovanie správania 

  Ondreja Spišiaka  (10), začlenenie niektorých obcí bývalého Košického okresu do 

  okresu Prešov (11), stav obecných knižníc a knihy s abstinentským obsahom –  

 hlásenie (15), strata členstva v samosprávnych orgánoch obce z rozpustených  

 strán – návrh na nových členov v obciach NÚ (18), šírenie poplašných správ na  

 slovensko-maďarskom pohraničí (25), obec Ploské – pričlenenie k NÚ v  

 Šarišských Bohdanovciach (26), revízia NÚ v Rozhanovciach pri prevzatí do  

 správy Prešovského okresu (32), sťažnosť obyvateľov z Vyšného Olčvaru  

 ohľadne pohraničných priepustiek (33), smútok za úmrtím pápeža Pia XI (34),  

 obec Vajkovce – vymenovanie nových členov a náhradníkov do obecného  

 zastupiteľstva, rady a obecných komisií (39), obec Kráľovce – žiadosť o  

 pripojenie k NÚ v Šarišských Bohdanovciach, resp. utvorenie nového NÚ so  

 sídlom v Kráľovciach (44), šírenie poplašných správ medzi obyvateľstvom v  

 obvode NÚ – hlásenie (45), zoznam porotcov a kmeťov pre obvod Krajského  

 súdu v Prešove (46), vyhláška vojenského divízneho generála Ondreja Mézla v  

 záujme udržania verejného poriadku (48), investičné práce v obvode NÚ –  

 hlásenie (51), vyhlásenie samostatnosti Slovenska – oslavy a vojenská  

 pohotovosť v pohraničí (52), čiastočná mobilizácia, mobilizačný rozkaz pre  

 odvodové ročníky 1932 – 1936 (53), skladanie úradnej prísahy štátnych  

 zamestnancov – dopyt notára (57), výkaz Židov bývajúcich v obvode NÚ (62),  

 obec Kráľovce – žiadosť o vybudovanie cestného spojenia Rozhanovce –  

 Vajkovce – Kráľovce – Ploské – zborovská štátna cesta (63), sťahovacia akcia  

 štátnych zamestnancov českej národnosti prepustených zo služieb Slovenského  

 štátu (64), spisová rozluka s Maďarskom a Poľskom (66), skladanie úradnej  
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 prísahy starostov obcí NÚ a obecných zamestnancov (67), utečenci zo  

 Zakarpatskej Ukrajiny – hlásenie (68), svojvoľné konanie starostov v obciach NÚ 

  – upozornenie notára na následky (69), Arpád Haršáni, Rozhanovce –  

 neoprávnený pobyt (73), Zoltán, Božena, Armín, Abrahám Jäger – hlásenie  

 pobytu (74), Katz Lövy, Beniakovce – hlásenie pobytu (78), Leire Salamon,  

 Chrastné – hlásenie pobytu (79), prepustenie zamestnancov bez štátnej  

 príslušnosti – hlásenie (87), obec Kráľovce – návrh na rozpustenie obecného  

 zastupiteľstva (88), sťažnosť na HG pre svojvoľné zhabanie rituálnych nožov  

 (90), šepkaná propaganda – akcia na potlačenie pomocou štátnych zamestnancov  

 a členov HG (91), akcia na vyslobodenie Petra Židovského z koncentračného  

 tábora – upozornenie (92), organizovanie česko-slovenských légií v Poľsku za  

 účelom obnovenia bývalej ČSR – protiopatrenia (100), fond zlatého pokladu  

 Slovenského štátu (106), pôžičky a dary na obrodu štátu z obvodu NÚ (107),  

 program vojenských osláv v Prešove (114), "Deň zahraničných Slovákov" –  

 usporiadanie slávností v obvode NÚ – hlásenie (116), povolenie pobytu na území 

 Slovenského štátu osobám s domovským právom v Protektoráte Čechy a Morava (123), 

 vylúčenie Židov z verejných služieb – hlásenie (130), nemecká národná skupina – 

 právne postavenie na Slovensku (131), rozhraničovacie práce na štátnej 

 slovensko-maďarskej hranici – hlásenie (136), zmeny obvodov a sídiel notárskych 

 úradov v okrese – hlásenie (141), program pietnych slávnosti z príležitosti výročia smrti 

 Andreja Hlinku (142), odsun obyvateľstva z poľsko-slovenského pohraničia – pokyn 

 (147), vyhláška predsedu vlády v záležitosti postoja obyvateľstva k nemeckému vojsku 

 (148), CPO – obnovenie organizácie na celom území Slovenska (150), návrh na 

 oslobodenie od činnej vojenskej služby osôb z obvodu NÚ (152), zatemnenie obcí v 

 okrese (153), ubytovanie nemeckého vojska na Slovensku – sadzba za prechodné 

 ubytovanie (163), mimoriadne vojenské cvičenie v zbrani (166), letecké nálety na mesto 

 Prešov a okolie – povinnosť hlásenia náletov (170), označovanie židovských podnikov a 

 obchodov  (172), verejné zásobovanie obyvateľstva – výkaz osôb z obcí NÚ odkázaných 

 na  zásobovanie (173), vyhláška o mimoriadnych opatreniach v záujme verejného  

 poriadku a bezpečnosti (174), výkaz Čechov žijúcich v obciach NÚ (178),  

 zriadenie židovských pracovných táborov – výkaz Židov z obcí NÚ povolaných  

 na prezentáciu za účelom zriadenia židovských  pracovných táborov (187),  

 opatrenia v záujme obrany štátu (188), oslavy 1. výročia slovenskej autonómie  

 (188), privítanie biskupa Jozefa Čárskeho v Prešove (194), prihlášky do HG  

 (206), poburovanie a vyhrážanie v obci Rozhanovce (207), Vojtech a Pavol  

 Weiner – určenie nového vnúteného správcu na veľkostatku v Rozhanovciach  

 (208), výmena väzňov medzi Slovenskom a Maďarskom (209), súpis poľských  

 utečencov – hlásenie (210), stavba strážnych domčekov pre pohraničnú finančnú  

 stráž v obvode NÚ (211), voľby prvého prezidenta Slovenskej republiky- 

 organizačné pokyny (212), hromadný prechod poľských vojenských utečencov z 

  Maďarska na slovenské územie (222), úprava majetkových pomerov katolíckej  

 cirkvi medzi Slovenskom a Maďarskom – majetkové pomery cirkvi v obciach NÚ 

  (223), výkaz evidenčných údajov o obciach NÚ (225) 

 slovenský 

 

 7 3-343 1940  šk. č. 3 

 Evidenčné údaje o NÚ a notároch (3), plán a prevádzanie investičnej výstavby v  

 obciach NÚ (4), akcia zimná pomoc – hlásenie (6), CPO – organizovanie v  

 obciach NÚ (8), Ján Hajtinger, rím. kat. farár vo Vyšnom Olčvari – preverovanie  

 osoby (11), obvodný lekár v Rozhanovciach – zisťovanie incidentu (12), Michal  

 Ivanko, pridelený notár – preloženie (14), odstraňovanie snehu na verejných  
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 cestách (18), osobné údaje a životopis funkcionárov a členov politických strán  

 žijúcich v obciach NÚ (23), poľskí utečenci – upozornenie obyvateľstva (28),  

 odchod nežiaducich živlov zo Slovenska (29), nábor členov do Slovenských krídel 

  (32), výkaz mužov – vojakov v zálohe v obvode NÚ (35), vyberanie liečebného  

 pri prijatí majetnejších pacientov do nemocnice (41), Artur Friedman,  

 veľkostatkár v Rozhanovciach – preverovanie osoby (44), Ján Rychnavský, štátny 

 učiteľ – zisťovanie (45), vojenské telefónne a telegrafné vedenie – hlásenie  

 (49), oslavy štátneho sviatku 14. marca (50), CPO – branná výchova – 

 spolupôsobenie obecných samospráv a úradov s HG  (55), podozrivé pomery u  

 obyvateľstva v Nižnom a Vyšnom Olčvari – hlásenie (57), označenie obcí na  

 odstúpenom území v písomnom styku aj maďarským názvom (59), jazyková  

 úprava predpisov – pokyny (60), hymna Slovenskej republiky (61), HSĽS –  

 organizovanie priebehu osláv štátneho sviatku (62), oslobodenie od činnej  

 vojenskej služby za mobilizácie a vojny – vydávanie vyčkávacích osvedčení- 

 smernice (64), výsledky zbierky pre zahraničných Slovákov (65), busty a obrazy  

 predstaviteľov štátu v židovských obchodoch – pokyn (67), maďarské  

 bohoslužby v obciach NÚ (70), preverovanie sťažnosti Jána Jevina vo veci  

 zvyškového statku z veľkostatku Strážske (71), vedľajšie zamestnanie štátnych  

 zamestnancov – hlásenie (75), odstraňovanie obrazov predstaviteľov bývalého čs. 

  režimu z úradov (77), rozhanovský NÚ – prevzatie do správy Prešovského  

 okresu – hlásenie (79), evidencia maďarských a rusínskych bohoslužieb v obciach  

 NÚ (82), školský inšpektorát v Prešove – úprava obvodu (86), osvetová a  

 ľudovýchovná činnosť úradníctva ministerstva vnútra a jemu podriadených  

 úradov (87), rozširovanie propagandy za vysťahovanie Rusínov do ZSSR –  

 pokyn (89), malý pohraničný styk s Maďarskom – nedostatky v rozhanovskom  

 NÚ (90), štátny znak pre úrady – pokyn (91), zriadenie NÚ v Kráľovciach –  

 zamietavé stanovisko ministerstva (93), Jozef Karkoška, obvodný notár –  

 preverovanie oprávnenosti úradného postupu notára (95), tajná štátna polícia na  

 Slovensku (97), prijímacie dni na Župnom úrade v Prešove (100), pravoslávna  

 cirkev v župe – hlásenie (107), prijímanie robotníkov do práce (112), príslušníci  

 Protektorátu Čechy a Morava na Slovensku – ochrana záujmov Nemeckou ríšou  

 (130), Dni HM v Bratislave (132), demisia hlavného veliteľa HG A. Macha –  

 oznam (133), zmena v osobe hlavného veliteľa HG (137), určenie nových  

 obvodov sídiel niektorých okresných úradov a notárskych úradov-hlásenie (142),  

 Jozef Karkoška – osobné údaje notára (144), katolícka manifestácia v Prešove  

 (149), obec Vajkovce – sťažnosť na postup HG (150), inštrukcia o štátnej  

 bezpečnostnej službe, nová organizácia spravodajstva (167), Vojtech a Pavol  

 Weiner, Rozhanovce – vnútená správa veľkostatku (172), sčítanie ľudu v roku  

 1940 – výkazy domových čísel a budov (173), Židovská ústredná úradovňa v  

 Bratislave – zastupovanie židovských záujmov (178), revízia NÚ v  

 Rozhanovciach a odstránenie nedostatkov (188), stav výstroja a výzbroje  

 hasičských zborov v obciach NÚ (194), súpis židovského majetku – smernica  

 (197), hlásenie údajov o farnostiach v obvode NÚ (198), slávnosti opätovného  

 pripojenia Poľskom odtrhnutých krajov (199), slovenský pozdrav "Na stráž" –  

 povinné používanie v písomnom úradnom styku (200), židovská otázka –  

 kompetencia vydávania nariadení a zákazov (201), Jozef Karkoška, obvodný  

 notár – zápisnica o odovzdaní notárskeho úradu Jozefovi Orságovi, vedúcemu  

 notárovi (212), obmedzenie tanečných zábav (215), pohraničné priepustky pre  

 malý pohraničný styk – zákaz vydávania Židom (218), upozornenie na  

 nedostatky v židovských podnikoch (232), dočasný zákaz usporadúvania  

 manifestácií alebo slávností (239), relácie Slovenského rozhlasu o vzorných  
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 obciach (264), výkaz sčítania obyvateľstva v obciach NÚ podľa národnosti a  

                   vierovyznania (266), Ondrej Repovský, notársky praktikant – nástup do služby  

 v rozhanovskom NÚ (270), výkaz plánovaných investičných prác obcí NÚ na  

 rok 1941 (271), obec Vajkovce – používanie dvojjazyčnej pečiatky a vykonávanie 

  maďarských bohoslužieb (288), vládni komisári v obciach NÚ – hlásenie (291),  

 Ján Leukanič, gr. kat. farár v Kráľovciach – osobné údaje (297), miestne podniky  

 a statky v NÚ – hlásenie (298), obrana štátu – výkaz podnikov (objektov)  

 dôležitých pre obranu štátu, vytváranie strážnych oddielov na stráženie týchto  

 objektov (309), pomery v Šarišsko-zemplínskej župe očami nemeckého novinára  

 – úryvok článku (312), cesta ministra A. Macha v župe – hlásenie notára (315),  

 notári rozhanovského NÚ – hlásenie evidenčných údajov (320), ústredná  

 kancelária pre pomoc a informáciu utečencom – začatie činnosti (331), zmena  

 slovenský 

 

 8 5-420 1941  šk. č. 4 

 Jozef Orság, obvodný notár – hlásenie zmeny neslovenského priezviska (5),  

 úradné označenie obecných, obvodných a matričných úradov (9), zadeľovanie  

 štátnych zamestnancov so židovskými manželkami (10), hymna "Hej Slováci"  

 ako oficiálna štátna hymna (14), doručovanie súdnych zásielok v NÚ –  

 upozornenie (16), nesprávna terminológia označovania gr. kat. Slovákov pojmom  

 Rusnák (20), výkaz vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtov obcí NÚ 

  na chudobných (23), likvidácia niektorých potravinárskych a mäsiarskych  

 židovských podnikov (26), Ústredňa Židov v Bratislave - zastupovanie židovských 

  záujmov (35), dlh za hasičské striekačky v obciach NÚ (39), protižidovské  

 opatrenia – vyhláška (43), prechádzanie Židov a maďarských štátnych občanov  

 cez pohraničný obvod NÚ – hlásenie (49), zneužívanie príležitostných  

 priepustiek Židmi z Maďarska v malom cestovnom styku (51), oslavy štátneho  

 sviatku 14. marca (56), protižidovské opatrenia – zákaz zamestnávania  

 nežidovských pomocníc v židovských domácnostiach (58), pokyny pre  

 ubytovanie a stravovanie nemeckej armády a nákup potrieb pre nemeckých  

 vojakov (72), obmedzovanie premávky motorových vozidiel v rámci  

 hospodárenia s pohonnými hmotami – výkaz majiteľov motorových vozidiel v  

 Rozhanovciach (73), evidencia utečencov z odstúpeného územia – výkaz  

 utečencov, evakuantov a vyhnancov z odstúpeného územia združujúcich sa v  

 obciach NÚ (74), nariadenie o odovzdaní zbraní (76), oslavy 1. mája (86),  

 zriaďovanie pracovných táborov a stredísk – smernice (102), úradná návšteva  

 biskupa Jozefa Čárskeho v Prešovskom okrese – usmernenie notára (108),  

 reformovaný cirkevný zbor vo Vajkovciach – hlásenie pomerov v miestnej cirkvi  

 (116), výkaz zásob pšenice, raži a múky v domácnostiach v obvode NÚ (121),  

 nedostatky životných potrieb najmä múky a obilia (140), návrh na odtrhnutie  

 troch obcí z obvodu rozhanovského NÚ a zriadenie NÚ v Budimíre – stanovisko  

 obcí (142), sľub vymenovaných vnútených správcov na židovských majetkoch v  

 obvode NÚ (147), povinné nahlasovanie osôb v skrátenej lehote – smernice (149), 

  dočasný zákaz výčapu liehových nápojov (151), dočasný zákaz tanečných zábav 

  (200), CPO – pokyny pre miestnych veliteľov (208), zriadenie služby v úradoch 

  na odpočúvanie správ (211), prednostné obsadzovanie pracovných miest členmi  

 HG (219), zneškodňovanie zápalných bômb (227), štátni zamestnanci, dôstojníci  

 a vojaci v zálohe – výzva na dobrovoľné nastúpenie do činnej vojenskej služby  

 (232), branná pohotovosť štátu – pokyny (233), prevádzanie pozemkovej reformy  

 – výkaz nehnuteľností vo vlastníctve Židov v obvode NÚ (240), čítanie listov  

 vojakov z bojiska a zasielanie Úradu propagandy (251), povolávanie k osobným  
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 úkonom a smernice pre organizovanie a konanie pomocnej služby v obvodoch NÚ 

  (248), zatemnenie v okrese (272), pečiatky s textom "Na stráž"  –  používanie na 

  pohraničných priepustkách (276), zákaz poskytovania prístrešia a prechodného  

 ubytovania súkromnými osobami cudzincom a neznámym (277), sabotážne činy  

 členstva a funkcionárov ilegálnej komunistickej strany (298), zápalné prostriedky  

 neznámeho obsahu (300), výskyt ruských parašutistov (306), revízia názvov obcí 

  a osád – návrh notára (312), Jozef Orlický, obvodný notár – zisťovanie incidentu 

  (315), revízia NÚ v Rozhanovciach (327), vylúčenie Židov zo štátnej služby –  

 hlásenie (374), vrátenie cestovných pasov Židom (379), odstraňovanie ťažkostí  

 pri vysťahovaní Židov (397), pozorovanie a odstraňovanie živlov narúšajúcich  

 slovensko-nemecké vzťahy (398), výkup obilia v Prešovskom okrese – výkaz  

 odpredaného obilia v obvode NÚ (402), opatrenia proti manifestáciám a rôznym  

 neprístojnostiam (403), zákaz pasenia dobytka blízko hraníc (406), zákaz  

 intervencií vo štátno-bezpečnostných veciach (419), obmedzenie cestovania  

 Židov (420) 

 slovenský 

 

 9 3-316 1942  šk. č. 5 

 Zbierka HG a HSĽS pre vojakov na fronte (3), vystavovanie dokladov pre malý  

 pohraničný styk obvodným notárom-sťažnosť (10), odbremenenie podriadených  

 úradov vnútornej verejnej správy – hlásenie o spisovej agende NÚ (23),  

 periodické hlásenie notára o hospodárskej a sociálnej situácii v obvode NÚ (24),  

 výkaz vládnych komisárov v obciach NÚ (27), nariadenie o právnom postavení  

 Židov (29), miestne organizácie zlúčenej Maďarskej strany (Magyar párt) v  

 obciach NÚ – zisťovanie (32), informačná služba – upozornenie na dodržiavanie  

 diskrétnosti v dôverných záležitostiach (40), pokyny vo veci pracovného zjazdu  

 Šarišsko-zemplínskej župy v Prešove  (42), žiadosť o prideleného notára pre  

 obvod NÚ (49), Židia – obmedzenie cestovania a pohybu (63), balóny  

 neznámeho pôvodu-prelet cez východné Slovensko (68), hlásenie notára o  

 pokrstených Židoch (76), vedenie presných zásobovacích záznamov o Židoch  

 (77), zbierka vojnovej pomoci organizovaná HSĽS (78), zatemnenie územia celého 

  štátu (79), pohotovosť zložiek CPO (80), výkaz Židov žijúcich v obvode NÚ  

 (81), verejná a štátna bezpečnosť – zintenzívnenie služby (86), nútený výkup  

 zemiakov – výkaz dodaných zemiakov (89), doklady odvezené z území  

 pripojených k Maďarsku – hlásenie notára (90), židovské poľnohospod.  

 nehnuteľnosti – opatrenia v prípade deportácie majiteľa (99), hospodárenie na  

 židovských veľkostatkoch v Rozhanovciach (101), pokyny na zneškodňovanie  

 nepriateľských balónov (110), zbierka SČK (114), jarná osivová akcia (122),  

 návrh na menovanie nového vládneho komisára vo Vajkovciach (124), Pavel  

 Weiner, Vojtech Weiner, Samuel Friedman, Eugen Nagel – hlásenie osobných  

 údajov (127), hospodárenie na veľkostatku Pavla a Vojtecha Weinera – hlásenie  

 (139), odpredaj hnuteľností Židov a židovských združení, ktoré prešli do správy  

 štátu – smernice (143), sťažnosť na vedúceho notára v Rozhanovciach v súvislosti 

  so židovskými hnuteľnosťami Viliama Davidoviča z Chrastného (147),  

 protižidovské opatrenia – vysťahovanie Židov (155), predĺženie lehoty na  

 prepustenie zo štátnych služieb alebo iných verejných služieb židovských  

 miešancov a nežidovských manželov Židov (161), výkaz civilných kováčskych a  

 podkováčskych dielní (170), návšteva prezidenta Jozefa Tisa v Michalovciach –  

 usmernenie (176), obce Nižný a Vyšný Olčvar – zlúčenie do jednej obce (190),  

 telefonizácia obcí obvodu NÚ (192), porušovanie hraníc maďarskými  

 pohraničnými orgánmi a vojskom – hlásenie (193), jesenná osivová akcia (194),  



10 

 

 pracovná povinnosť podľa zákona o obrane štátu (199), CPO – agenda,  

 spolupráca s HG, reorganizácia (200), výkaz údajov o sociálnych, náboženských  

 a národnostných pomeroch v obvode NÚ a počet členov miestnych organizácií  

 HSĽS, HG a HM (208), výkaz počtu Cigánov (209), zatemnenie v obvode NÚ –  

 nariadenie (220), rusínska otázka v republike (221), príspevky obyvateľov  

 obvodu NÚ na vojnovú zimnú pomoc (231), Jozef Orlický, vedúci notár –  

 hlásenie o poľnohospod. árende (237), výkaz osôb určených pre slovenskú  

 pracovnú službu (243), Okresný úrad v Prešove – rozvrh práce (254),  

 usporiadanie hraníc katastrálneho územia obcí rozdelených Viedenskou arbitrážou 

  a delimitačnou komisiou (260), verejné zásobovanie, zvýšenie poľnohospod.  

 produkcie (265), intervenčný poriadok HSĽS (267), výkaz o výkupe obilia (273), 

  Pavol Weiner a Eugen Nagel – oznam o udelenej prezidentskej výnimke (277),  

 návod na zneškodňovanie nevybuchnutých bômb, zaobchádzanie so zápalnými  

 prostriedkami (281), kontrola protižidovských opatrení (291), nosenie  

 židovských hviezd – usmernenie (299), Eugen Nagel, zástupca štátneho  

 obvodného lekára v Rozhanovciach – žiadosť o povolenie vydávať lieky pre  

 poistencov (304), Nemci žijúci na Slovensku – vojenská služba vo Waffen-SS  

 (305), sťažnosť hlavného slúžneho v Košiciach vo veci vystavovania priepustiek  

 (309), pozorovanie činnosti maďarských spolkov (315), prijímanie výpomocných 

  kancelárskych síl na NÚ na vybavenie zásobovacej agendy (316) 

 slovenský 

 

 10 1-331, bez čísla  1943  šk. č. 6 

 Hospodárska situácia v NÚ a záležitosti HSĽS, HG a HM-hlásenie za prvý  

 polrok (1), zatemnenie v okrese (6), výber a evidencia  asociálnych osôb pre  

 odvody (8), zadržanie fingovaného obežníka Úradu propagandy (11), zákaz  

 tanečných zábav na verejnosti (16), nakrúcanie pozdravov pre frontových  

 vojakov (18), bohoslužby v maďarskom jazyku v obci Vajkovce – hlásenie (19),  

 prípravné práce na výkup obilia (26), publikačné protižidovské zákonodárstvo –  

 propagácia (28), ustálenie príspevkového kľúča pre NÚ v Rozhanovciach (40),  

 podpora pre utečencov z Maďarska (44), výkaz výdavkov poukázaných pre  

 hasičské zbory NÚ (49), sprísnenie vykonávania predpisov o pracovnej  

 povinnosti (56), činnosť Maďarskej strany (Magyar párt) v NÚ – hlásenie (60),  

 slovenské bohoslužby v kostoloch na Slovensku – hlásenie (61), zvyšovanie  

 poľnohospod. produkcie  v súvislosti s verejným zásobovaním obyvateľstva  

 (62), Ján Uhriňák, vládny komisár v Beniakovciach – žiadosť o ponechanie  

 Cigánov na práce v obci (69), návrh na zmenu vládneho komisára v obci  

 Rozhanovce (75), úlohy referenta pre veci národnostných menšín (83), povinný  

 súpis evakuantov, vyhostených osôb a utečencov z územia odstúpeného  

 Maďarsku (115), kultúrna činnosť Maďarskej strany na Slovensku (119),  

 upozornenie na vzmáhanie činnosti rôznych náboženských sekt na Slovensku  

 (122), CPO – plagát zriaďovanie úkrytov (125), Štefan Džobák, Cigán – žiadosť  

 o prepustenie z pracovného tábora (140), revízia hospodárenia obcí Kráľovce a  

 Beniakovce (141), celoštátny deň HM v Bratislave – podpora od obcí (154),  

 zoznam zakázaných tlačív a  kníh (166), likvidácia pracovného útvaru v Bystrom  

 (168), zmena v rozvrhu práce na Okresnom úrade v Prešove (194), pokyny k  

 výcviku verejnej požiarnej služby a požiarnej hliadky svojpomocnej služby CPO  

 (195), 10. výročie Pribinových osláv (212), reorganizácia miestnej CPO (162),  

 investičné akcie v obvode NÚ od roku 1939-hlásenie (209), pridelenie benzínu na  

 motorové hasičské striekačky v obvode NÚ (211), výkaz osobných údajov  

 vládnych komisárov v obvode NÚ (226), slávnosť otvorenia dopravy na novej  
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 železnici Prešov – Strážske a odovzdanie justičného paláca do užívania (233),  

 cestovanie Židov – vyhláška (246), uvoľnenie pracovných síl na žatvu –  

 usmernenie (251), potulní Cigáni v obvode NÚ – hlásenie (252), žiadosť o  

 ponechanie lekárskeho bytu pre Eugena Nagela, obvodného lekára (268), oprava a  

 úprava cintorínov na Slovensku v rámci brannej výchovy (284), príspevky  

 štátnych zamestnancov na vojnovú zimnú pomoc (287), výkup sena a slamy –  

 usmernenie (290), zriadenie poradnej komisie pre veci rusínske, gréckokatolícke a  

 pravoslávne a referátu tejto komisie pri Župnom úrade v Prešove (303),  

 spolupráca štátnych orgánov s predstaviteľmi HSĽS a združení (304), doručenie  

 vyhlášky majiteľom lesov v obvode NÚ o postupe proti vzniku lesných požiarov 

  (308), zákaz poskytovania ubytovania cudzincom a neznámym osobám  

 súkromnými osobami (311), dejiny Židov v obvode NÚ – materiál pre knižné  

 vydanie a obecné kroniky (322), odstránenie nevhodných osôb, obrazov,  

 symbolov a nápisov – vykonanie vyhlášky (331), žiadosť  Okresnej starostlivosti 

  o mládež v Prešove o podporu z obecných rozpočtov (b. č.) 

 slovenský 

 

 11 2-498 1944  

 Rozvrh práce Okresného úradu v Prešove (2), zrušenie pracovného útvaru v Ilave  

 (3), osobná intervencia obvodného notára a vládneho komisára za zlúčenie obcí  

 Nižný a Vyšný Olčvar (7), disciplinárne pokračovanie bývalého vedúceho notára  

 v Rozhanovciach Jozefa Karkošku (11), opatrenia štátnej a verejnej bezpečnosti  

 proti zločineckým živlom (21), nežiaduca reklama maďarských kníh (28),  

 starostlivosť o nezamestnaných v obvode NÚ-hlásenie (40), odstránenie obrusov  

 s maďarskými  nápismi z reformovaného kostola vo Vajkovciach (41), zriadenci  

 pracovného útvaru v Revúcej – zákaz odpredaja pridelených vecí (44), revízia  

 účtovnej a pokladničnej služby na NÚ (47), výkaz povozníkov z obcí NÚ pre  

 prípad evakuácie civilného obyvateľstva mesta Bratislava (49), CPO – zákon  

 CPO, svojpomocná služba, zdokonalenie domových úkrytov, úprava vchodov do  

 protileteckých zákopov, protipožiarne smernice, plynové masky a prilby pre  

 civilné obyvateľstvo (60), spolupráca HSĽS pri oslavách  štátneho sviatku 14.  

 marca (66), zvyšovanie poľnohospod. produkcie – hlásenie (72), revízia NÚ v  

 Rozhanovciach (74), vyhláška o zatemnení (93), evakuácia osôb a úradov –  

 hlásenie o možnosti ubytovania a voľných priestorov v obciach NÚ (95),  

 vystavovanie príležitostných priepustiek pri malom pohraničnom styku (96),  

 úradný styk úradovní robotníckej sociálnej poisťovne s obvodnými a obecnými  

 notárskymi úradmi (98), zoskok parašutistov v blízkosti hraníc Slovenska –  

 pátranie (99), ubytovanie vojska počas vojenského cvičenia v okrese Prešov  

 (104), usmernenie na zamedzovanie lesných požiarov (117), smernice na  

 úradovanie v štátnych a verejných úradoch, ústavoch a podnikoch za brannej  

 pohotovosti štátu (121), zaobstarávanie dreva pre vojsko na opevňovacie práce  

 (122), výkaz nespoľahlivých osôb a osôb so zlou povesťou z obvodu NÚ (124),  

 spolupráca miestnych orgánov, úradov a obyvateľstva s nemeckým a maďarským 

  vojskom na území Slovenska (127), ubytovací plán evakuovaných osôb –  

 obežník (129), zákaz držania a nosenia zbraní (131), používanie štátneho znaku  

 Slovenskej republiky na obecných pečiatkach (137), vyhláška o bezpečnostných  

 opatreniach na území župy (130), Dr. Eugen Nagel, zástupca štátneho obvodného 

  lekára v Rozhanovciach – zbavenie funkcie a vymenovanie Dr. Emila Čičváka na  

 dočasné zastupovanie v obvode (133), zavedenie povinných legitimácií s  

 fotografiou (134), opätovné odvody – nariadenie odvodného súpisu (164),  

 zrušenie a zriadenie pracovných útvarov (167), povinnosť policajného hlásenie  
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 pre osoby zdržujúce sa na území Slovenska (175), dohoda medzi slovenskou a  

 nemeckou brannou mocou vo veci zásobovania (178), udržovanie čistoty na  

 verejných miestach a dodržiavanie hygienických opatrení v oblastiach obývaných  

 vojskom (179), výkaz štatistických údajov o obyvateľstve v obciach NÚ (192),  

 splnomocnenie hlavného vojenského veliteľa na osobitné opatrenia na území  

 Šarišsko-zemplínskej župy – usmernenie (196), menovanie požiarno-policajných  

 inšpektorov v obciach NÚ (199), miestny velitelia CPO – hlásenie (200), pomoc  

 rodinám vojakov pri poľnohospod. prácach (207), požiarna pohotovosť v čase  

 žatvy a mlatby (227), zriadenie nového NÚ v Budimíre, pripojenie obce Budimír  

 k obvodu lemešianského NÚ – vyjadrenie zainteresovaných obcí obvodu (228),  

 zákaz dovozu uvedených kníh a tlačovín z cudziny (235), evakuačné smernice  

 civilnej evakuácie (240), odvody príslušníkov nemeckej národnosti do Waffen SS   

 – smernice (241), nedostatky cestnej premávky (259), ukrajinskí, poľskí a ruskí  

 utečenci – azyl na Slovensku (265), vyhláška o zákaze pohybu na uliciach a  

 verejných miestach v nočnej dobe (298), úprava otváracej a zatváracej hodiny  

 hostinských a výčapných miestností a obmedzenie čapovania a predaja liehových 

  nápojov (299), vyhláška o vyhlásení stanného práva na Slovensku (300),  

 odstraňovanie následkov nepriateľských bojových činov – dočasné ubytovanie  

 osôb bez prístrešia (309), vyhlásenie poľa operačného vojenského pásma na  

 území župy a okresov Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Kežmarok (311),  

 vyhláška s  vyzvaním zbehov – príslušníkov slovenskej armády k návratu ku  

 svojim jednotkám (336), stráženie železničných objektov – pokyny pre občanov  

 (337), opatrenia týkajúce sa utečencov a ich evidencia (344), zaistenie  

 bezpečnosti žandárskych staníc počas noci – pokyny  (353), ubytovanie  

 nemeckého vojska, jeho zaopatrenie a náhrada za ubytovanie (360), vyžiadanie  

 civilných pracovníkov na vojenské opevňovacie práce (366), ustanovenie zadnej  

 hranice armádneho pásma pre nemecké jednotky a veliteľstvá armádnej skupiny  

 Severná Ukrajina – oznámenie (370), návrat slovenských vojakov – odovzdanie  

 výzbroje a výstroja (375), štátna a verejná bezpečnosť – prihlasovanie cudzích  

 osôb (376), upozornenie na  kontroly cestujúcich na dlhšie vzdialenosti nemeckou 

  brannou mocou (380), výkaz motocyklov (386), československé peniaze vydané  

 v Moskve – objavenie sa na Slovensku (396), situačná správa o udalostiach v  

 obvode NÚ (401), vyšetrovanie spoľahlivosti štátnych a verejných zamestnancov 

  (402), správanie sa príslušníkov nemeckej brannej moci – pokyn pre  

 obyvateľstvo (406), opevňovacie práce na Slovensku, určenie ľudí pre  

 opevňovacie práce z uvedených notárskych úradov v okrese (419), evakuácia  

 obyvateľstva, zvierat a vecí z časti Svidníckeho okresu  (426), odsun utečencov  

 zo ZSSR z územia Slovenska (436), smernice k evakuácii východu štátu (452),  

 rozšírenie územnej príslušnosti Šarišsko-zemplínskej župy (454), dobrovoľná  

 evakuácia, pracovná povinnosť  obranyschopných mužov, potreba dopravných  

 prostriedkov – hlásenie (457), železničná dráha Kysak – Prešov – zakázaná zóna  

 (460), pokyn na  vyvesenie a snímanie štátnych zástav a vlajok (463), dodanie  

 povozov pre vývoz obilia z obce Budimír do Kostolian nad Hornádom (466),  

 zimná pomoc Národ sebe 1944 – 1945 (467), všeobecný zákaz tancovať v  

 hostinských a výčapných miestnostiach (480), zásobovanie nemeckých jednotiek  

 na Slovensku (488), opatrenie pre zvýšenie bezpečnosti v prípade leteckých  

 útokov (498) 

 slovenský 

   

 b. administratívne 

 12 24-485, 2357 1939  šk. č. 8 
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 NÚ v Rozhanovciach – odoberanie kolkov  z daňového úradu v Prešove (24),  

 stanovenie doručovacieho okresu pohraničných poštových úradov (27), zrušenie  

 košickej okresnej nemocenskej poisťovne so sídlom v Prešove (30), porada v NÚ  

 za účelom založenia miestnych organizácií HG (56), štátna stravovacia akcia pre  

 nezamestnaných – prídel poukážok na potraviny (64), vydávanie legitimácie pre  

 malý pohraničný styk – usmernenie (69), výkaz hospodárskych zvierat v obciach 

  NÚ (92), súpis brancov podliehajúcich odvodu – hlásenie (103), pripojenie obcí  

 Rozhanovce, Nižný  Olčvar a Vyšný Olčvar k Prešovskému okresu (139),  

 propagácia čs. práce na území odstúpenom Maďarsku – zbieranie fotografického  

 materiálu (142), odstránenie mernickej veže na trigonometrickom bode v obci  

 Kráľovce (152), súpis majiteľov hospodárskych strojov v obvode NÚ v  

 súvislosti s úrazovým poistením (163),vymenovanie polovice členov obecných  

 finančných komisií  v obciach NÚ (168 – 173), Dr. Jozef Rosenfeld, obvodný  

 lekár v Rozhanovciach – dopyt v súvislosti s pôsobením lekára (185), obecná  

 cesta Čižatice – Vajkovce – prevzatie do siete vicinálnych ciest (188), úhrada  

 vecného nákladu štátnej ľudovej školy v Kráľovciach (233), bilančné schodky  

 obcí NÚ za rok 1937 a ich použitie  (249), Štefan Rohaľ, Vajkovce – poručenská  

 záležitosť (279), príspevky na zriadenie telefónu pre obce NÚ (288), pátranie  

 SČK po Jánovi Andrejčákovi (313), Potravinové družstvá v Rozhanovciach, v  

 Nižnom Olčvari a Vyšnom Olčvari – dotaz v súvislosti so živnostenským  

 oprávnením (314 – 315), Leopold Katz – prevádzanie živnosti na výrobu  

 mliečnych výrobkov (318), obec Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar – dotaz notára v  

 súvislosti so správnym písaním názvov obcí (338), problém so spracovaním a  

 predajom mlieka z produkcie obcí NÚ, premietanie filmu o mliekarenstve (341),  

 obecná dávka z prírastku hodnoty nehnuteľností na ťarchu rím. kat. cirkvi v obci  

 Vyšný Olčvar – odvolanie proti uzneseniu obecného zastupiteľstva (366), Jozef  

 Karkoška, obvodný notár – vyúčtovanie cestovného účtu v exekučnej záležitosti  

 vedenej proti rím. kat. ľudovej škole vo Vyšnom Olčvari (369), návrh na  

 reorganizovanie hospodárskych, dopravných a obchodných potrieb obce  

 Rozhanovce (460), obce Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar – kontrola obecnej pokladne 

  (467), Andrej Bodnár – užívacie povolenie (495), sťažnosť na členov miestnej  

 HG v obci Vajkovce (2357) 

 slovenský 

 

 13 5405-5527 1941  šk. č. 9 

 Súpis Židov – hlásenie (5405), výkaz nájomcov rybolovného práva obcí NÚ  

 (5406), výkaz sobášov, narodení a úmrtí v matričnom obvode Rozhanovce a mená 

  cirkevných osôb vykonávajúcich obrady v obciach NÚ (5410), prípravné práce k 

  vyrubeniu daní na rok 1942 – vyšetrenie miestnych dôchodkov farárov a učiteľov 

  (5417), Juraj Nosáľ, Rozhanovce – žiadosť o udelenie slovenského štátneho  

 občianstva, dokumenty s osobnými údajmi menovaného (5431), Michal Balog,  

 Vyšný Olčvar – žiadosť o udelenie slovenského štátneho občianstva, dokumenty  

 s osobnými údajmi menovaného (5432), veterinárna štatistika NÚ – hlásenie   

 (5435), výkaz distributérov múky a chleba v NÚ (5443), užívacie povolenie na  

 hasičské skladište v obci Kráľovce (5480), zákaz trampovania (5490), žiadosť  

 Potravinového družstva v Rozhanovciach o podporu na zriadenie čistiacej stanice  

 na obilie (5502), maximálne ceny liehových nápojov v okrese (5505), žiadosť  

 Spolku pre starostlivosť o nevidomých na Slovensku o podporu (5519), výkaz  

 hospodárskych zvierat (5527) 

 slovenský 
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 14 2989-4492 1942  šk. č. 9 

 Finančná podpora na opravu školského zariadenia rím. kat. ľudovej školy vo  

 Vyšnom Olčvari (2989), výkaz hnuteľností zaistených u Židov: Maximilián  

 Davidovič, Rozhanovce, Regina Friedländerová, Rozhanovce, Friedmann Samuel,  

 Rozhanovce, Anna Friedmannová rod. Hercová, Rozhanovce, Leopold Katz,  

 Rozhanovce, Rudolf Lövy, Rozhanovce, Viliam Sommer, Rozhanovce, Pavol  

 Weiner, Rozhanovce, Ferdinand Zinna, Rozhanovce, Adolf Jäger, Beniakovce  

 Leopold Katz, Beniakovce, Viliam Davidovič, Chrastné, Mikuláš Rosenberg,  

 Kráľovce, Viliam Felder, Nižný Olčvar, Július Glück, Nižný Olčvar, Samuel  

 Kleimann , Nižný Olčvar, Bella Davidovičová, Vajkovce, Chaskel Müller, Vyšný 

  Olčvar, Sie Beinhorn, Vyšný Olčvar (4077), súpis bicyklov v NÚ (4105), odber  

 múky pre slovenských robotníkov pracujúcich v Nemecku (4112), zbierka pre  

 pohorelcov z obce Kojatice (4113, 4118), Oľga Gera, rod. Slaninková – živnostenský  

 list (4117), manželské zväzky uzatvárané medzi Židmi s prezidentskou výnimkou a 

 Nežidmi (4125), žiadosť  obce Rozhanovce o vodoprávne povolenie na odvodnenie 

 pozemkov (4141), Andrej Bajer – žiadosť o zriadenie filiálky mäsiarskych jatiek v 

 Rozhanovciach (4231), Andrej Roháľ st., Vajkovce – žiadosť o vyvlastnenie obecnej  

 nehnuteľnosti (4233), Anna Forgáčová, rod. Sepešiová – živnostenský list  

 (4307), vyhláška o rúbaní a odpredaji dreva z malých lesov v okresoch župy  

 (4313), výkaz vyrubených príspevkov od členov Pasienkového spoločenstva v  

 Rozhanovciach (4317),  obmedzenie hromadného výkupu a vývozu potravín v  

 župe (4319), výkaz zasiatej plochy jesenného osevu oziminami (4327),  

 odovzdanie súpisového materiálu bývalých židovských nehnuteľností v obvode  

 NÚ – hlásenie (4330), Samuel Friedman, Regina Friedmanová rod. Dietlerová –  

 zisťovanie informácií (4333), Chaskel Müller, Vyšný Olčvar – uvalenie dočasnej  

 správy (4338), vymáhanie verejných peňazí v NÚ a odvod (4340), prídel  

 ľanového semena na jar 1943 (4348), doplnenie obecného organizačného štatútu o 

  ustálenie cestovného obecných funkcionárov obcí NÚ (4366 – 4374), nedoplatky 

  na príspevkoch obcí okresu na udržiavanie priechodných úsekov štátnych a  

 bývalých krajinských ciest (4386), propagačné čistenie a morenie osiva na  

 čistiacich staniciach v obvode NÚ – kontrola (4393), zakúpenie školských  

 pomôcok pre rím. kat. ľudovú školu a gr. kat. ľudovú školu v Kráľovciach (4485), 

  odvolanie dočasnej správy: Viliam Davidovič (4489), Ľudovít Weisz (4490),  

 Pavel Weiner a Vojtech Weiner (4491), Anna Fridmanova (4492)  

 slovenský 

 

 15/10 77-1952 1943  šk. č. 10 

 Revízia kováčov a podkováčov v obvode NÚ (77), žiadosť obce Vajkovce o  

 odvodnenie pozemkov (84), vymenovanie knihovníka verejnej knižnice vo  

 Vyšnom Olčvari (118), povinnosť nahlasovania narodenia dieťaťa pre pôrodné  

 babice (132), revízia používania slovenského štátneho znaku (155), zborovská  

 štátna cesta – usmernenie v súvislosti s odškodnením za vyvlastnenie  

 nehnuteľností v obci Budimír (254), schválenie záverečných účtov za rok 1941  

 obcí Beniakovce, Hrašovík, Nižný Olčvar (280 – 282), vyúčtovanie zbierky  

 detský deň vojnovej zimnej pomoci (291), povolenie divadelného predstavenia  

 pre miestnu organizáciu HSĽS vo Vajkovciach (402), schválenie obecného  

 rozpočtu obce Vajkovce (443), návrh na menovanie dočasného správcu židovskej  

 synagógy v Rozhanovciach (490), výkaz majiteľov motorových vozidiel (494),  

 likvidácia podniku Viliama Davidoviča, mäsiara v Chrastnom (551), Andrej  

 Lenhart, Hrašovík – užívacie povolenie (565), židovské cintoríny v obvode  –  

 zisťovanie užívania a určenie dočasného správcu (580), žiadosť notára v súvislosti 
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  so zapisovaním náboženstva do matrík členom zrušenej Československej cirkvi  

 (630), najímanie poľnohospod. robotníčok do Nemecka (651), drevo na kúrenie na 

  výučbu v rím. kat. a gr. kat. ľudovej škole v Kráľovciach (735), ľudové školy- 

 odovzdanie školských nehnuteľností obciam do užívania, uznávací poplatok  

 (738), zatvorenie barov, zábavných miestností, úprava záverečných hodín –  

 vyhláška (748), bývalí vlastníci Melita Keltzová a spol. – prenájom pozemkov  

 (752), Ostrihomský seminár a rím. kat. patronátny fond vo Vyšnom Olčvari – 

 intabulácia, č. d. 1042/1943 (774), uplatnenie pohľadávok voči vysťahovaným  

 Židom – usmernenie (794), odvodnenie pozemkov v obci Rozhanovce –  

 povoľovacia listina (796), evidencia nezaškolených hluchonemých detí (881),  

 žiadosť o príspevok na vecný náklad  rím. kat. ľudovej školy a obecnej ľudovej  

 školy v Rozhanovciach (901), žiadosť o príspevok na vecný náklad  rím. kat.  

 ľudovej školy vo Vyšnom Olčvari (902),  žiadosť o príspevok na vecný náklad  

 obecnej ľudovej školy v Chrastnom (903), zákaz počúvania nepriateľského  

 rozhlasového vysielania (983), bývalý vlastník Viliam Davidovič a manželka –  

 prenájom pozemkov (1118), Vojtech a Pavol Weiner, Rozhanovce – intabulácia  

 č.d. 453/1943 (1190), Július Matias Rosenberg – intabulácia, č.d. 4936/1942  

 (1230), žiadosť o príspevok na vecný náklad obecnej ľudovej školy v Hrašovíku  

 (1309), Andrej Nohaj – žiadosť o prepustenie z prezenčnej vojenskej služby  

 (1315), bývalý vlastník Anna Friedmanová – prenájom pozemkov (1328), Izidor  

 Ilkovič – prenájom pozemkov (1330), Juraj Mako – užívacie povolenie (1417),  

 Andrej Rohaľ st., Vajkovce – vyvlastňovacie pokračovanie (1474), žiadosť obce  

 Nižný Olčvar o odvodnenie pozemkov – miestna prehliadka (1490), Notársky  

 úrad v Rozhanovciach – schválenie príspevkového kľúča na spoločné náklady na  

 NÚ (1571), žiadosti o hasičskú podporu pre hasičské zbory v NÚ (1616),  

 povinná úprava pastvín bývalých urbarialistov vo Vyšnom Olčvare (1683),  

 čistiaca stanica v Rozhanovciach – čistenie jarného osiva (1724), celoštátna  

 členská akcia SČK (1748), konzervovanie hradov (1751), nedostatky na dome  

 bývalého vlastníka Františka Gádora (1761), zbierka pre pohorelcov z obce Belá  

 (1796), Andrej Homa, Alžbeta Köverová – sobášny list (1872), Alžbeta  

 Nováková, rod. Baňasová – dedičský spis č. D 477/1942 (1805), úrazové  

 poistenie hospodárskych sluhov v obvode NÚ (1896), intabulácia, č.d.: Július  

 Matias Rosenberg a obyvatelia obce Kráľovce – č.d. 4937/1942-č.d.4974/1942  

 (1192-1229,1921), Ján Kiovský, Andrej Kiovský – č.d. 207/1943 (1941), Juraj  

 Ordoš a manž. Mária, rod. Nohajová, Ondrej Ordoš a Mária Ordošová, rod.  

 Rybárová – č.d. 209/1943 (1942), Anna Kmecová, rod. Kiovská, Andrej Kiovský  

 – č.d. 206/1943 (1943), Michal Finka a manž. Mária, rod. Čontofalská, Ondrej  

 Hrehor, Štefan Hrehor – č.d. 208/1943 (1944), Alžbeta Senderiová, rod.Takáčová, 

  Margita  Čukášová, rod. Takáčová – č.d. 539/1943 (1945), Mária Nohajová, rod.  

 Maková, Štefan Mako – č.d. 210/1943 (1946), klasifikácia koní a dopravných  

 prostriedkov (1952) 

 slovenský 

 

 15/11 2019-5591 1943  šk. č. 11 

 Ján Petro – dedičský spis D 121/41 (2019), výkaz prehliadačov mŕtvol – laikov  

 (2055), cestovné povolenie pre Židov (2071), Juraj Gazdík, Mária Lemešániová,  

 Andrej Štefko, Ján Štefko, Imrich Štefko – intabulácia, č.d. 1476/1943 (2079),  

 Michal Felder, Košický sporiteľský spolok ako družstvo, Alžbeta Felderová,  

 rod. Singerová – kúpnopredajná zmluva (2090), Alžbeta Bálintová Kolesárová,  

 rod. Bodnárová – dedičský spis D 704/42 (2162), Alžbeta Čorbová, rod.  

 Cibuľová – dedičský spis D 969/42 (2163), intabulácia, č.d.: Juraj Mako Vyšný,  
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 Štefan Mako Vyšný – č.d. 541/1943 (2209), Anna Pilárová, rod. Bálintová,  

 Ondrej Pilár, Verona Pilárová, rod. Šmocerová – č.d. 535/1943 (2210), Juraj Mato, 

  Štefan Mato, Mária Čontofalská, rod. Matová, Štefan Dolák, Mária Doláková,  

 rod. Čorbová – č.d. 540/1943 (2212), Alžbeta Maková, rod. Čorbová, Alžbeta  

 Maková Stredna, rod. Maková – č.d. 537/1943 (2213), oznam o verejnej dražbe  

 hnuteľností Samuela Friedmana, Rozhanovce (2214), Alžbeta Jacková, rod.  

 Horvátová, Andrej Jacko, Alžbeta Jacková, rod. Vargová – č.d. 7832/1938 (2227), 

  Mária Matláková, rod. Bodnárová – dedičský spis D 114/42 (2246), denník  

 vybraných daní od obyvateľov obce Nižný Olčvar (2336), Mária Čisláková, rod.  

 Stolárová – dedičský spis D 1289/41 (2442), obec Beniakovce, Zemská rada – č.d. 

  1652/1943 (2449), Ján Vasilák – vyhlásenie za mŕtveho (2450), spojka štátnej  

 cesty Južnoslovenskej a Zborovskej cez Rozhanovce a Vajkovce – vyvlastnenie  

 nehnuteľností v obci Vajkovce a Rozhanovce (2500), Štefan Hulvej – dedičský  

                   spis D 610/42 (2516), Štefan Plesko, Beniakovce – užívacie povolenie (2539),  

 miestne veliteľstvo brannej výchovy vo Vajkovciach – povolenie usporiadania  

 divadelného predstavenia (2696), zbierka pre pohorelcov v obci Námestkovo  

 (2816), Ján Balog ml., poľný hájnik bývalých urbarialistov vo Vyšnom Olčvari –  

 služobná prísaha (2823), Pinkás Weis – dedičský spis D 276/40 (3008), Jozef  

 Šalagovič, Alžbeta Mačangová, rod. Šalagovičová – intabulácia, č.d. 1855/1943  

 (3029), Anna Matiková Köverová – inventár pozostalosti  (3030), výmer  

 dôchodkov pre vojenských invalidov a vdovy po padlých vojakoch z obcí NÚ:  

 Andrej Vatral (1833), Alžbeta Pavlíková, rod. Prezbruchá (1909), Andrej Mazák  

 (2327), Anadrej Rusňák (2389), Anna Palaščáková, rod. Hatalová (3040),  

 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Rozhanovce a bývalých urbarialistov obce  

 Rozhanovce – daňové záležitosti (3046), umiestnenie ľudovej hospodárskej školy 

  v Rozhanovciach (3071), urbárske a komposesorátne podiely bývalých  

 židovských majiteľov v obvode NÚ (3107), odvod brancov (3156), Jozef Glück,  

 mäsiar vo Vyšnom Olčvari – likvidácia podniku (3200), NÚ v Rozhanovciach –  

 určenie výšky cestovného paušálu pre obvodného notára (3246), Andrej Naď a  

 manž. – stavebné povolenie (3629), dedičské spisy obyvateľov obcí NÚ: Andrej  

 Uhriňák – D 431/41 (3731), Mária Šimonová, rod. Komárová – D 735/39 (3732),  

 Andrej Horňák –  D 179/41 (3733), Barbora Čorbová, rod. Čorbová – D 746/40  

 (3735), Anna Vaničáková, rod. Komárová – D 735/39 (3736),  Michal Takáč- 

 inventár pozostalosti (3740), Ján Mako Veľký – inventár pozostalosti (3741),  

 Andrej Komár – dedičský spis D 736/39 (3784), Andrej Matečka – zmena  

 náboženského vyznania (3794), Andrej Dudáš – zmena náboženského vyznania  

 (3803), likvidácia bývalých židovských majetkov v k. ú. Rozhanovce – výkaz  

 majiteľov (3809), Anna Tkáčová, rod. Nohajová – dedičský spis D 1481/40  

 (3866), sobáše sovietskych štátnych príslušníkov so slovenskými štátnymi  

 príslušníkmi na Slovensku (3906), príspevky občanov na očkovanie proti záškrtu  

 (3921), určenie charakteru štátnych (bývalých židovských) nehnuteľností –  

 usmernenie (3983), obec Kráľovce – schválenie záverečných účtov (4048), Mária  

 Bodnárová,rod. Jakabová – nventár pozostalosti (4073), Štefan Čulko – inventár  

 pozostalosti (4129), dedičské spisy obyvateľov obcí NÚ: Ján Tkáč – D 708/39  

 (4151), Serena Rosenfeldová, rod. Friedmanová – D 1151/38 (4152), Štefan  

 Gamrát – D 495/41 (4153), Jozef Trimej – D 1053/39 (4154), denník vybraných  

 daní od obyvateľov obce Kráľovce a Chrastné (4267 – 4268), Andrej Spišák –  

 štátne občianstvo (4279), Bela Davidovičová, výčapná živnosť vo Vajkovciach –  

 likvidácia podniku (4442), vystavovanie pohraničných cestovných dokladov  

 (4452), exekučná záležitosť Slovenského štátu proti Leopoldovi  a Pinkasovi  

 Wesovi v k. ú. Beniakovce  (4523), exekučná záležitosť Slovenského štátu proti  
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 Leopoldovi Bečkimu v k. ú. Rozhanovce (4524), Štefan Sabol – menovanie za  

 člena školského výboru rím. kat. ľudovej školy v Rozhanovciach (4587), určenie  

 hraníc zvyškového statku, vytvoreného z poštátnených nehnuteľností v k. ú.  

 Rozhanovce (4968), Pavol a Vojtech Weiner, Anna Friedmanová, Viliam Davidovi 

  – hlásenie notára o bývalom vlastníctve nehnuteľností (5036-5038), podnik Baťa  

 – Šimonovany – Baťovany – nábor odborných síl (5086), Mária Kaduková –  

 dedičský spis D 1097/41 (5127), Alžbeta Pecúchová, rod. Jakabová – dedičský  

 spis D 738/39 (5128), Alžbeta Gazdačková, rod. Tótová, Ján Gazdačko, Mária  

 Gazdačková, rod. Kristánová – intabulácia, č.d. 3775/1943 (5129), Imrich Šeňo,  

 Zuzana Terpová, rod. Šeňová – intabulácia, č.d. 3774/1943 (5130), Barbora  

 Ondičová, rod. Šmajdová – dedičský spis D 537/40 (5131), Andrej Török –  

 dedičský spis D 1604/41 (5133), Ján Janočko a manž. Anna rod. Radačiová,  

 Pavol Janočko, Elena Janočková, rod. Mrázková – intabulácia, č.d. 4892/1943  

 (5134), potvrdenie o nežidovskom pôvode obyvateľov obcí NÚ: Alžbeta  

 Halčíková (2037), Juraj Gazdik (2134), Štefan Homa (2175), Ján Lenhardt (3148), 

  Andrej Miko (4006), Alžeta Gazdiková (4183), Božena Rabatinová  (4203),  

 Barbora Nemcová (4225), Štefan Gergeľ (4226), Mária Köverová (4295), Ján  

 Martavus (4465), Andrej Babiak (5153), Eliáš Müller a spol., mlyn vo Vyšnom  

 Olčvari – prenájom nehnuteľnosti Michalom Bösörménim (5169), intabulácia,  

 č.d.: Andrej Petro, Juraj Petro, Štefan Petro, Barbora Petrová rod. Ontkova,  

 Alžbeta Petrová rod. Šeňová – č.d. 3695/1943 (5180), Michal Kažimír, Mária  

 Vargová, rod. Hvozdíková – č.d. 3271/1943 (5196), Michal Borgoňa a manž.  

 Mária rod. Bertošová, Barbora Kažimírová rod. Borgoňová – č.d. 3428/1943  

 (5197), Mária Kmecová, rod. Janočková, Ján Kažimír – č.d. 3427/1943 (5198),  

 Ján Knap, Mária Knapová, Ján Knap st., Alžbeta Knapová, rod. Kfmecová – č.d. 

  5199/1943 (5199), Michal Kažimír, Mária Vargová, rod. Hvozdíková – č.d.  

 3271/1943 (5200), schválenie záverečného účtu za rok 1942 obce Rozhanovce  

 (5230), poberanie vyživovacích príspevkov obyvateľmi obcí NÚ: Pavel Tkáč  

 (2351), Jozef Koloda (4197),  Vincent Lovaši (5101), Štefan Baláž (5123), Ján  

 Boldižar (5161), Andrej Polák (5174), Vincent Rusňák (5261), živnostenské listy: 

  Michal Mráz (252), Andrej Lukáč (653), Andrej Bajer (2658), Ján Turóczy  

 (2659),  Andrej Mata (3628), Ľudovít Andráši (3979), Štefan Kiovský (4276),   

 Imrich Kövér (4277), Michal Bösörméni (5219), František Frištik (5264), Andrej  

 Papáč – vyhlásenie za mŕtveho (5298), intabulácia, č.d.: Ján Tót, Imrich Kövér,  

 Mária Köverová, rod. Tótová, Pavol Tót – č.d. 3270/1943 (5299), Mária  

 Kmecová rod. Kmecová, Alžbeta Štefaková rod. Kmecová – č.d. 3642/1943  

 (5301), Mária Kmecová, rod. Furmanová, Mária Kažimírová, rod. Kmecová,  

 Vincent Kmec a spol. – č.d. 1272/1943 (5317), Mária Köverová, rod. Kažimírová, 

  Imrich Kažimír, Ján Kažimír – č.d. 1266/1943 (5319), Margita Harčárová mal.,  

 Ondrej Harčár – č.d. 3634/1943 (5320), zdravotný obvod v Rozhanovciach- 

 zabratie  bytu a ordinácie štátneho obvodného lekára (5349), svedectvá obcí NÚ o 

  chudobe (1927 – 5358), intabulácia, č.d.: Mária Lacková, rod. Hintošová, Alžbeta 

  Harčárová, rod. Lacková – č.d. 3018/1943 (5421), Anna Staňová, rod. Köverová,  

 Ján Köver Dorčo – č.d. 3809/1943 (5422), Andrej Frištik, Ján Frištik – č.d.  

 4035/1943 (5423), zastavenie výplaty vyživovacieho príspevku  

 demobilizovaných vojakov: Andrej Tkáč (3948), Ján Fazekaš (3949), Jozef  

 Šupica (4308),  Štefan Takáč (4308), Štefan Jelč (4310), Štefan Tirdil (4332),  

 Andrej Horvát (4333), Vincent Babjak (4434), Andrej Mata (4335), Andrej  

 Dudáš  (4446), Juraj Nohaj (5367), Michal Bača (5368), Andrej Duna (5369),   

 Andrej Köver (5380), Jozef Orendáš (5381), Štefan Hertneky (5382), Bartolomer  

 Budík (5383), Ján Cibuľa  (5392), Ján Papáč (5393), Ján Kušnír (5396), František 
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  Takáč (5403), František Oros (5404), Andrej Sedlák (5407), Andrej Kozma  

 (5472), Alžbeta Horvátová, rod. Peková – inventár pozostalosti (5478),  

 intabulácia, č.d.: Mária Vašigová, rod. Fedorová, Štefan Bálint – č.d. 4119/1943  

 slovenský 

 

 16 3-3934 1944  šk. č. 12 

 Výkaz ceny potravín, mäsa, ovocia a zeleniny (3), mesačné výkazy  

 nezamestnaných (6), hospodárenie so stavebným materiálom – prideľovanie tehál 

  NÚ (47), Johana Sopková, pôrodná asistentka v Rozhanovciach – zisťovanie  

 incidentu (58), mliekareň v Spišskej Novej Vsi – opatrenia v súvislosti s povinnou  

 dodávkou mlieka obyvateľmi obcí (80), opatrenia proti infekčnému ochoreniu  

 koní (177), vicinálna cesta Bohdanovce – Vajkovce – Rozhanovce – žiadosť o  

 zrušenie naturálnych prác (187), Jozef Orlický, obvodný notár – zastupovanie na 

  NÚ v Kecerovských Pekľanoch (237), štátne príspevky pre obce NÚ na úhradu  

 rozpočtových schodkov (238), náklady vydané na brannú výchovu v obecných  

 rozpočtoch obcí NÚ (240), zabezpečenie financií na riadny chod obecnej ľudovej  

 školy v Beniakovciach (273), obce NÚ – uzávierka miestneho pasienkového  

 konta (312 – 319), obvodný notár v Krompachoch Jozef Karkoška – žiadosť o  

 odmeny za súkromné práce od obce Vajkovce (458), Ján Fata – žiadosť o zákazku 

 v súvislosti so zlúčením obcí Nižný a Vyšný Olčvar (648), Anna Takáčová –  

 zmena náboženského vyznania (507), rozširovanie pestovania strukovinovo- 

 obilných zmesí (658), výkaz platov obecných zamestnancov obcí NÚ (833 –  

 1037), čistenie pastvín pasienkového spoločenstva vo Vajkovciach (1196),  

 núdzové zabíjanie hovädzieho dobytka (1403), zrušenie poistky na finančnú  

 strážnicu obce Vyšný Olčvar (1691), povolávacie lístky koní na prácu pre vojsko  

 (1760), žiadosť o vyplatenie trov odvodnej komisie v Lemešanoch (1879), žiadosť 

  Matice slovenskej o finančnú podporu (1930), vicinálna cesta Bohdanovce –  

 Vajkovce – zostavenie rozpočtu (1952), Mária Čihuľová, pomocná kancelárska  

 sila – vymenovanie prísažnou zapisovateľkou pre Matričný obvod Rozhanovce  

 (2080), firma bratia Müller a spol., mlyn vo Vyšnom Olčvari – zisťovanie (2325), 

  Mária Petrová, Chrastné – zmena náboženské vyznania (2393), rím. kat. ľudová  

 škola v Rozhanovciach – odvolanie proti úpravám školského rozpočtu (2362),  

 Alžbeta Naďová – zisťovanie majetkových pomerov (2613), Adam Račko –  

 živnostenský list (2774), Ján Štefánik – stavebné povolenie (2776), Andrej Bala – 

  stavebné povolenie (2779), Štefan Rusňák – stavebné povolenie (2834), Štefan  

 Plesko – stavebné povolenie (2835), distribúcia ozimného osiva – smernice  

 (3116), národné pamiatky v obvode NÚ – hlásenie (3254), obecná ľudová škola  

 vo Vajkovciach – dotaz v súvislosti s úpravou školského rozpočtu (3475),  

 Barbora Uličná, Anna Uličná, Beniakovce – zmena náboženského vyznania  

 (3730), rím. kat. ľudová škola vo Vyšnom Olčvari – zrušenie poistky (3748),  

 smernice pre odsun a identifikáciu mŕtvych v prípade nepriateľského útoku (3934) 

 slovenský 

 

 c. domovské listy 

 17 1939 – 1943  šk. č. 13 

 Domovské listy obyvateľov obcí NÚ usporiadané abecedne podľa mien  

 obyvateľov od B-Z 

 slovenský 

 

 d. obecné svedectvá 

 18 1939 – 1944  šk. č. 13 
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 Obecné svedectvá pre obyvateľov obcí NÚ usporiadané abecedne podľa mien  

 obyvateľov od B-Z 

   

 3. Účtovný materiál 

 obec Rozhanovce 

 19 1941  šk. č. 14 

 Hlavný rozpočet 

 slovenský 

 

 20 1942  šk. č. 14 

 Hlavný rozpočet 

 Hlavný pokladničný denník 

 Hlavný pokladničný denník spoločných nákladov na notársky úrad 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Hlavná kniha a denník obecnej dávky z prírastku hodnoty nehnuteľností 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

 

 21 1944  šk. č. 14 

 Hlavný rozpočet 

 Hlavná účtovná kniha 

 Príručná účtovná kniha (strazza) 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Pokladničný denník dobrovoľných príspevkov občanov na mimoriadne výdavky 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného, alebo z  

 používaných miestností 

 Hlavná kniha kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

   

 obec Beniakovce 

 22 1943  šk. č. 15 

 Hlavná účtovná kniha 

 Hlavný pokladničný denník 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného, alebo z  

 používaných miestností 

 Denník kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

 

 23 1944  šk. č. 15 

 Hlavný rozpočet s prílohou 

 Hlavná účtovná kniha 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností 

 Denník kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou  
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 obec Hrašovík 

 24 1942  šk. č. 16 

 Hlavná účtovná kniha 

 Hlavný pokladničný denník 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Hlavná kniha a denník obecnej dávky z prírastku hodnoty nemovitostí 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

 

 25 1943  šk. č. 16 

 Hlavná účtovná kniha 

 Hlavný pokladničný denník 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 

 Inventár kníh 

 Záverečný účet s prílohou 

 

 26 1944  šk. č. 16 

 Hlavný rozpočet 

 Hlavná účtovná kniha 

 Príručná účtovná kniha (strazza) 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

 

 obec Chrastné 

 27 1942  šk. č 17 

 Hlavná účtovná kniha 

 Hlavný pokladničný denník 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

 

 28 1943  šk. č. 17 

 Hlavná účtovná kniha 

 Hlavný pokladničný denník 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 
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 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

 

 29 1944  šk. č. 17 

 Hlavný rozpočet 

 Hlavná účtovná kniha 

 Pokladničná strazza 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

   

 obec Kráľovce 

 30 1943  šk. č. 18 

 Hlavná účtovná kniha 

 Hlavný pokladničný denník 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 

 Výkaz kmeňového majetku obce 

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

 

 31 1944  šk. č. 18 

 Hlavný rozpočet 

 Hlavná účtovná kniha 

 Príručná účtovná kniha (strazza) 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou 

 slovenský 

 

 obec Vajkovce 

 32 1942  šk. č. 19 

 Hlavný rozpočet 

 slovenský 

   

 33 1944  šk. č.  19 

 Hlavný rozpočet s prílohou 

 Hlavná účtovná kniha 

 Hlavný pokladničný denník 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností  

 Denník kaucií a depozít 

 Záverečný účet s prílohou 
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 slovenský 

 

 obec Nižný Olčvar 

 34 1943  šk. č. 20 

 Hlavná účtovná kniha obce  

 Hlavný pokladničný denník obce  

 Denník na vyberanie obecných poplatkov obce  

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností obce  

 Denník kaucií a depozít obce  

 Príloha k záverečnému účtu obce  

 slovenský 

 

 35 1944  šk. č. 20 

 Hlavný rozpočet obce  

 slovenský 

 

 obec Vyšný Olčvar 

 36 1943  šk. č. 20 

 Hlavná účtovná kniha obce  

 Hlavný pokladničný denník obce  

 Denník na vyberanie obecných poplatkov obce 

 Vyrubujúci denník a hlavná kniha pre vyberanie dávky od nájomného alebo z  

 používaných miestností obce  

 Záverečný účet s prílohou obce  

 Denník kaucií a depozít obce  

 slovenský 

 

 37 1944  šk. č. 20 

 Hlavný rozpočet obce  

 slovenský 

 

 obec Košické Oľšany 

 38 1944  šk. č. 20 

 Denník na vyberanie obecných poplatkov  

 Štatistické dáta o hospodárení obce – súvaha hospodárenia 

 slovenský 
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REGISTER OSÔB 

 

A 

Andráši Ľudovít - 15/11 

Andrejčák Ján – 12 

 

B 

Babiak Andrej - 15/11 

Babjak Vincent - 15/11 

Bača Michal - 15/11 

Bajer Andrej - 14, 15/11 

Bala Andrej - 16 

Bala Ján (Balla) - 18 

Baláž Karol - 18 

Baláž Štefan - 15/11 

Bálint Andrej - 17, 18 

Bálint Štefan - 15/11 

Bálintová Alžbeta Kolesárová, rod. Bodnárová - 15/11 

Bálintová Barbora, rod. Rédajová - 18 

Balog Andrej - 17 

Balog Gejza - 17 

Balog Ján - 17 

Balog Ján ml. - 15/11 

Balog Ján Turták - 17 

Balog Július - 17 

Balog Michal - 13 

Balogová Alžbeta - 17 

Balová Alžbeta, rod. Hertnekiová (Balla rod. Hertneky) - 18 

Bandrej Imrich Gedra - 18 

Bečki Leopold (Becski) - 15/11 

Beinhorn Sie - 14 

Béreš Michal - 18 

Bérešová Mária, rod. Horvátová (Horváthová) - 18 

Bitová Barbora, rod. Halásová - 18 

Bočkoráš Andrej - 15/11 

Bočkorášová Mária, rod. Maková - 15/11 

Bodnár Andrej - 12, 18 

Bodnár Juraj - 18 

Bodnár Michal - 18 

Bodnár Štefan - 18 

Bodnárová Mária, rod. Jakabová - 15/11 

Bodnárová Verona, rod. Horňáková - 18 

Boldižár Ján - 15/11 

Borgoňa Michal - 15/11 

Borgoňová Mária, rod. Bertošová - 15/11 

Bösörméni Michal (Böszörményi) - 15/11, 18 

Budík Bartolomej - 15/11 

Buranovský Martin - 18 

Buža Juraj mal. - 15/11 

Buža Michal mal. - 15/11 

Buža Štefan mal. - 15/11 
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Bužová Alžbeta, rod. Mihoková - 15/11 

 

C 

Cibuľa František - 17 

Cibuľa Ján - 15/11 

Cibuľová Alžbeta - 15/11, 17 

Cibuľová Alžbeta, rod. Halásová - 18 

Čársky Jozef - 6, 8 

Čičvák Emil - 11 

Čihuľová Mária - 15/11, 16 

Čislák Andrej - 18 

Čisláková Mária, rod. Pástorová (Pásztorová) - 18 

Čisláková Mária, rod. Stolárová - 15/11 

Čontofalská Alžbeta, rod. Bočkorášová - 15/11 

Čontofalská Mária, rod. Matová - 15/11 

Čontofalský Ján - 17 

Čorba Andrej - 17, 18 

Čorbová Alžbeta, rod. Cibuľová - 15/11 

Čorbová Barbora, rod. Čorbová - 15/11 

Čukášová Jolana - 17 

Čukášová Margita rod. Takáčová - 15/10 

Čulko Štefan - 15/11 

 

D 

Davidovič Maximilián - 14 

Davidovič Viliam - 9, 14, 15/10, 15/11 

Davidovičová Bela - 14, 15/11, 17 

Doľák Juraj - 17 

Doľák Štefan - 15/11 

Doláková Mária, rod. Čorbová - 15/11 

Dudáš Andrej - 15/11 

Duna Andrej - 15/11, 17 

Duna Ján - 17 

Duna Jozef - 17 

Duna Štefan - 17 

Dunová Alžbeta - 17 

Dunová Mária - 18 

Dunová Rozália - 17 

Džobák Jozef - 17 

Džobák Štefan - 10 

 

F 

Fata Ján - 16 

Fazekaš Ján - 15/11 

Fazekaš Július - 17 

Fedorová Dorota - 18 

Felder Alexander - 17 

Felder Michal - 15/11 

Felder Viliam - 14 

Felderová Alžbeta, rod. Singerová - 15/11 

Ferencová Anna - 17 
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Findurová Anna - 18 

Fink Vincent - 17 

Finka Andrej - 15/11 

Finka Michal - 15/10 

Finková Mária rod. Čontofalská - 15/10 

Fíra Ján - 18 

Forgáč Ján - 15/11 

Forgáčová Anna, rod. Sepéšiová - 14 

Fridländerová Regina, rod. Hercová (Fridländer) - 14 

Fridman Artur (Friedmann) - 7 

Fridman Samuel (Friedmann) - 9, 14, 15/11, 18 

Fridmanová Anna, rod. Hercová (Friedmann) - 14, 18 

Fridmanová Anna (Friedmann) - 14, 15/10, 15/11 

Fridmanová Rebeka, rod. Klainová (Friedmann rod. Klein) - 18 

Fridmanová Regina, rod. Ditlerová (Friedmann rod. Dietler) - 14, 18 

Frištik Andrej - 15/11, 17 

Frištik František - 15/11, 17 

Frištik Ján - 15/11, 17 

 

G 

Gádor František - 15/10 

Gamrát Štefan - 15/11 

Gašpar Jozef - 17 

Gašparová Alžbeta (Šindelková) - 17 

Gazdačko Ján - 15/11 

Gazdačková Alžbeta Tótová (Tóthová) - 15/11 

Gazdačková Mária, rod. Kristánová - 15/11 

Gazdagová Mária, rod. Kolesárová - 18 

Gazdík Juraj - 15/11, 17 

Gazdík Michal - 18 

Gazdiková Alžbeta - 15/11, 17, 18 

Gažikova Katarína, rod. Drabčíková - 15/11 

Gedra Andrej - 18 

Gedra Štefan - 18 

Gedrová Alžbeta, rod. Gedrová - 18 

Gedrová Alžbeta, rod. Sedláková - 18 

Gedrová Mária, rod. Miková - 18 

Gergeľ Štefan - 15/11, 17, 18 

Glük Jozef (Glück) - 15/11 

Glük Július (Glück) - 14 

Grekčo Igor Ján - 18 

Gróf Štefan - 18 

Grófova Anna, rod. Jacková - 18 

Gulášová Ema - 18 

 

H 

Hajtinger Ján - 7 

Halás Andrej - 17 

Halás Ľudovít - 17 

Halásová Mária - 17 

Halčik Andrej - 17 
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Halčíková Alžbeta - 15/11, 17, 18 

Hanko Július - 18 

Harčár Ondrej - 15/11 

Harčárová Alžbeta, rod. Lacková - 15/11 

Harčárová Margita mal. - 15/11 

Harčárová Mária - 17 

Haršáni Arpád (Harsányi) - 6 

Hegeduš Andrej - 18 

Hegedušová Mária, rod. Lukáčová - 18 

Hertnekiová Alžbeta, rod. Gedrová (Hertneky) - 18 

Hertnekiová Alžbeta, rod. Huštátiová (Hertneky) - 18 

Hertnekiová Alžbeta, rod. Sanislová (Hertneky rod. Szanisló) - 18 

Hertnekiová Barbora, rod. Bajusová (Hertneky) - 18 

Hertnekiová Barbora, rod. Gedrová (Hertneky) - 18 

Hertnekiová Mária, rod. Hertnekiová (Hertneky) - 18 

Hertnekiová Mária, rod. Horňáková (Hertneky) - 18 

Hertneky Andrej - 18 

Hertneky Ján - 18 

Hertneky Juraj - 18 

Hertneky Štefan - 15/11, 18 

Hlinka Andrej - 6 

Homa Andrej - 15/10 

Homa Štefan - 15/11, 17 

Horňák Andrej - 15/11, 18 

Horňák Ján - 18 

Horňáková Anna, rod. Maková - 18 

Horňáková Mária, rod. Sanislová (Szanisló) - 18 

Horňáková Mária, rod. Tótová (Tóthová) - 18 

Horvát Andrej (Horváth) - 15/11, 17 

Horvát Imrich (Horváth) - 18 

Horvát Jozef (Horváth) - 18 

Horvát Michal (Horváth) - 18 

Horvát Štefan (Horváth) - 18 

Horvátová Alžbeta (Horváth) - 17 

Horvátová Alžbeta, rod. Hrabkovská (Horváth) - 18 

Horvátová Alžbeta, rod. Karapová (Horváth) - 18 

Horvátová Alžbeta, rod. Peková (Horváth) - 15/11 

Horvátová Anna, rod. Čitbajová (Horváth) - 18 

Horvátová Barbora (Horváth) - 17 

Horvátová Mária, rod. Sabolová (Horváth) - 18 

Horvátová Rozália (Horváth) - 17 

Hrehor Ondrej - 15/10 

Hrehor Štefan - 15/10 

Hricko Jozef - 17 

Hricko Štefan - 17 

Huber Vojtech - 17 

Hufnágelová Helena - 17, 18 

Hulvej Štefan - 15/11 

Huštátiova Alžbeta, rod. Köverová - 18 

Huštáty Ján - 18 
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I 

Ilkovič Izidor - 15/10 

Imriščák Jozef - 18 

Iván Juraj - 18 

Ivanko Michal - 7 

Ivanová Anna - 18 

Ivanová Anna, rod. Bérešová - 18 

 

J 

Jacko Andrej - 15/11 

Jacková Alžbeta, rod. Horvátová (Horváth) - 15/11 

Jacková Alžbeta, rod. Vargová - 15/11 

Jäger Abrahám - 6 

Jäger Adolf - 14 

Jäger Armín - 6 

Jäger Zoltán - 6 

Jägerová Božena - 6 

Janočko Andrej - 18 

Janočko Ján - 15/11, 18 

Janočko Pavol - 15/11 

Janočková Alžbeta, rod. Lukáčová - 18 

Janočková Alžbeta, rod. Stolárová - 18 

Janočková Anna, rod. Radačiová - 15/11 

Janočková Elena, rod. Mrázková - 15/11 

Jelč Ján - 15/11, 17, 18 

Jelč Štefan - 15/11 

Jevin Ján - 7 

Jozef Orlický - 16 

 

K 

Kaduk Andrej - 17 

Kaduk Štefan - 18 

Kaduková Alžbeta - 17, 18 

Kaduková Mária - 15/11 

Karkoška Jozef - 7, 11, 12, 16 

Katz Leopold - 12, 14 

Katz Lövy - 6 

Kažimír Andrej - 17, 18 

Kažimír Imrich - 15/11, 18 

Kažimír Ján - 15/11, 17, 18 

Kažimír Ladislav - 17 

Kažimír Michal - 15/11 

Kažimírová Barbora, rod. Borgoňová - 15/11 

Kažimírová Elena - 17, 18 

Kažimírová Mária, rod. Kmecová - 15/11 

Kecerová Mária - 17 

Keltzová Melita - 15/10 

Kiovský Andrej - 15/10 

Kiovský Ján - 15/10, 17 

Kiovský Štefan - 15/11 

Klaiman Samuel (Kleimann) - 14 
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Klimová Anna - 17 

Kmec Imrich (Kmetz) - 17 

Kmec Ján - 18 

Kmec Vincent - 15/11 

Kmecová Alžbeta, rod. Senderová - 18 

Kmecová Anna, rod. Kiovská - 15/10 

Kmecová Mária - 18 

Kmecová Mária, rod. Furmanová (Furmannová) - 15/11 

Kmecová Mária, rod. Janočková - 15/11 

Kmecová Mária, rod. Kmecová - 15/11 

Kmecová Mária, rod. Knapová - 18 

Kmecová Mária mal. - 18 

Knap Ján - 15/11 

Knap Ján st. - 15/11 

Knapová Alžbeta, rod. Kmecová - 15/11 

Knapová Mária - 15/11 

Kočiš Ján - 18 

Kokovneková Katarína - 18 

Kolesár Štefan - 17 

Kolesárová Žofia, rod. Baňasová - 18 

Koloda Jozef - 15/11 

Komár Andrej - 15/11 

Komárová Jolana - 17, 18 

Kopčo Andrej - 15/11, 17 

Kotšiš Gejza - 18 

Kovaľová Katarína - 17, 18 

Köver Andrej - 15/11 

Köver Andrej Matik - 17 

Köver Imrich - 15/11, 18 

Köver Ján Dorčo - 15/11 

Köverová Alžbeta - 15/10, 17 

Köverová Helena - 17 

Köverová Mária - 15/11 

Köverová Mária, rod. Kažimírová - 15/11 

Kozár Alexander - 18 

Kozma Andrej - 15/11 

Krafčíková Margita - 17 

Kravíková Katarína - 18 

Kuncová Alžbeta - 18 

Kuncová Mária - 17, 18 

Kušnír Ján - 15/11 

 

L 

Labancová Alžbeta - 17 

Lacko Ján - 17 

Lacková Mária - 15/11 

Lacková Mária, rod. Hintošová - 15/11 

Lemešániová Mária - 15/11 

Lenhart Andrej - 15/10 

Lenhart Ján (Lenhardt) - 15/11 

Lenhartová Ružena (Lenhardtová) - 17 
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Leukanič Ján - 7, 18 

Lovaši Vincent - 15/11 

Lovašiová Anna - 17 

Lövy Rudolf - 14 

Lukáč Andrej - 15/11 

Lukačka Pavel - 15/11, 18 

 

M 

Macko Ján - 17 

Mačangová Alžbeta, rod. Šalagovičová - 15/11 

Mach Alexander - 7 

Mako Imrich - 17, 18 

Mako Ján Libát - 17 

Mako Ján Veľký - 15/11 

Mako Juraj - 15/10 

Mako Juraj Vyšný - 15/11 

Mako Štefan - 15/10 

Mako Štefan Libát - 18 

Mako Štefan Vyšný - 15/11 

Maková Alžbeta - 17, 18 

Maková Alžbeta, rod. Čorbová - 15/11 

Maková Alžbeta Chovancová - 17, 18 

Maková Alžbeta Stredna, rod. Maková - 15/11 

Maková Mária - 18 

Martavus Ján - 15/11, 18 

Mata Andrej (Matta) - 15/11 

Maťaščíková Anna - 17 

Maťaščíková Mária - 17, 18 

Matečka Andrej - 15/11 

Matiková Anna, rod. Köverová - 15/11 

Matláková Mária, rod. Bodnárová - 15/11 

Mato Juraj - 15/11 

Mato Štefan - 15/11 

Matová Anna, rod. Lörincová (Lörinc) - 15/11 

Mazák Andrej - 15/11, 17 

Mazáková Alžbeta - 17 

Mézl Ondrej - 6 

Mihok Juraj - 18 

Mihoková Anna - 18 

Miko Andrej - 15/11, 17, 18 

Miko František - 18 

Miko Imrich - 17, 18 

Miko Ján - 18 

Miko Ondrej - 18 

Miková Alžbeta, rod. Majorošová - 18 

Miková Anna, rod Frištiková - 18 

Miková Anna, rod. Maková - 18 

Miková Anna, rod. Rybárová - 18 

Miková Mária, rod. Bačová - 18 

Miková Zuzana, rod. Majorošová - 18 

Mráz Michal - 15/11 
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Müler Eliáš (Müller) - 15/11 

Müler Chaskel (Müller) - 14 

 

N 

Naď Andrej (Nagy) - 15/11 

Naďová Alžbeta (Nagy) - 16 

Nagel Eugen - 9 - 11 

Nemcová Barbora - 15/11, 17, 18 

Nohaj Andrej - 15/10 

Nohaj Ján - 17 

Nohaj Juraj - 15/11 

Nohajová Mária, rod. Maková - 15/10 

Nosáľ Juraj - 13 

Nosáľová Johana, rod. Hrubejová - 18 

Nováček Štefan - 15/11 

Novák Ján - 17 

Nováková Alžbeta, rod. Baňasová - 15/10 

 

O 

Onderová Helena, rod. Hrabkovská - 18 

Ondičová Barbora, rod. Šmajdová - 15/11 

Ongaľ Ján - 18 

Ordoš Juraj - 15/10 

Ordoš Ondrej - 15/10 

Ordošová Mária, rod. Nohajová - 15/10 

Ordošová Mária, rod. Rybárová - 15/10 

Orendáš Jozef - 15/11 

Orlický Jozef - 8, 9 

Oros František (Orosz) - 15/11 

Oros Michal (Orosz) - 18 

Orosová Mária, rod. Kinlovičová (Orosz) - 18 

Orosová Zuzana (Orosz) - 18 

Orság Jozef (Országh) - 7, 8 

 

P 

Palaščák Jozef - 17, 18 

Palaščák Juraj - 17 

Palaščáková Anna, rod. Hatalová - 15/11, 17 

Papáč Andrej - 15/11 

Papáč Imrich - 17 

Papáč Ján - 15/11, 18 

Papáč Jozef - 17 

Pástorová Johana, rod. Palaščáková - 18 

Pavlíková Alžbeta, rod. Prezbruchá - 15/11 

Pecuch Ján - 15/11, 17 

Pereš Ján - 18 

Pereš Štefan - 18 

Petro Andrej - 15/11 

Petro Juraj - 15/11 

Petro Štefan - 15/11 

Petrova Alžbeta, rod. Šeňová - 15/11 
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Petrova Barbora, rod. Ontková - 15/11 

Petrová Mária - 16 

Pilár Ondrej - 15/11 

Pilárová Anna, rod. Bálintová - 15/11 

Pilárová Verona, rod. Šmocerová - 15/11 

Pius XI - 6 

Plesko Ján - 17 

Plesko Štefan - 15/11, 16, 17 

Polák Andrej - 15/11 

Poľák Michal - 17 

Polák Štefan - 18 

Pulicová Mária - 17 

 

R 

Rabada Vasiľ - 18 

Rabatin Ján - 17 

Rabatin Juraj - 15/11 

Rabatinová Anna, rod. Balová (Ballová) - 15/11 

Rabatinová Božena - 15/11, 17, 18 

Račko Adam - 16 

Repovský Ondrej - 7 

Richnavský Ján - 17 

Rohaľ Andrej - 18 

Rohaľ Andrej st. - 14, 15/10 

Rohaľ Štefan - 12 

Roháľová Barbora - 17 

Rosenberg Július Matias - 15/10 

Rosenberg Mikuláš - 14 

Rosenfeldová Serena, rod. Friedmanová (Rosenfeld rod. Friedmann) - 15/11 

Rozáková Helena - 17 

Rozenfeld Jozef (Rosenfeld) - 12 

Rusnák Andrej - 15/11, 17 

Rusnák Ján - 17 

Rusnák Jozef - 17 

Rusňák Štefan - 16 

Rusňák Vincent - 15/11 

Rusnáková Mária, rod. Ongaľová - 18 

Rychnavský Ján - 7 

 

S 

Sabol Štefan - 15/11 

Salamon Leire - 6 

Sanisló Andrej - 18 

Sanisló Ján - 18 

Sanisló Michal - 18 

Sanislová Alžbeta, rod. Bandrejová - 18 

Sanislová Alžbeta, rod. Miková - 18 

Sanislová Mária, rod. Vasiľová - 18 

Sedlák Andrej - 15/11, 17 

Sedlák Ondrej - 15/11 

Senderiová Alžbeta, rod. Takáčová - 15/10 
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Sendery Jozef - 15/11 

Simanovska Alžbeta, rod. Spišáková - 18 

Simanovski Imrich - 18 

Slaninková Oľga Gera - 14 

Slepčík Jozef - 17 

Slepčík Július - 17 

Slepčík Ľudovít - 18 

Sokol Juraj - 17 

Somer Viliam (Sommer) - 14 

Sopková Alžbeta, rod. Horňáková - 18 

Spišák Andrej - 15/11 

Spišiak Ondrej - 6 

Staňová Anna, rod. Köverová - 15/11 

Stolár Juraj - 18 

Stoľár Ondrej - 18 

Stolárová Alžbeta, rod. Švekušová - 18 

Stoľárová  Mária, rod. Olšinárová - 18 

Šalagovič Jozef - 15/11 

Šebestová Anna, rod. Bösörméniová (Böszörményi) - 18 

Šeňo Imrich - 15/11 

Šeňo Štefan - 17, 18 

Šimonová Mária, rod. Komárová - 15/11 

Šipoš Imrich - 18 

Škarupa Andrej - 15/11 

Škrak Ondrej - 18 

Škraková Alžbeta, rod. Lukáčová - 18 

Štefánik Ján - 16 

Štefko Andrej - 15/11 

Štefko Imrich - 15/11 

Štefková Alžbeta, rod. Kmecová - 15/11 

Štepán František - 18 

Štepánová Jozefa, rod. Zejdová - 18 

Štofčo Andrej - 18 

Štofčo Imrich - 17, 18 

Štofčová Mária, rod. Kuncová - 18 

Štofko Jozef Pavel - 17 

Šupica Jozef - 15/11 

Švekuš Andrej - 17, 18 

Šwarc Jozef (Schwarz) - 18 

 

T 

Takáč Andrej - 17 

Takáč František - 15/11 

Takáč Michal - 15/11, 18 

Takáč Štefan - 15/11, 17 

Takáčová Anna - 16, 17 

Talpoš Pavel - 18 

Terpová Zuzana, rod. Šeňová - 15/11 

Tirdil Štefan - 15/11 

Tiso Jozef - 9 

Tkáč Andrej - 15/11 
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Tkáč Ján - 15/11, 17 

Tkáč Pavel - 15/11 

Tkáčová Anna, rod. Nohajová - 15/11 

Tomková Anna - 17 

Török Andrej - 15/11 

Tót Andrej ml. (Tóth) - 15/11 

Tót Ján (Tóth) - 15/11, 18 

Tótová Alžbeta, rod. Radačiová (Tothová) - 15/11 

Tótová Regina, rod. Adamčíková (Tóth) - 15/11 

Trimej Jozef - 15/11 

Truhan Ján - 17 

Turóci Ján (Turóczy) - 15/11 

 

U 

Uhriňák Andrej - 15/11, 17 

Uhriňák Ján - 10 

Uličná Anna - 16 

Uličná Barbora - 16 

Uličný Ján - 18 

 

V 

Valčiš Andrej - 17 

Vandžurová Margita - 17 

Vandžurová Verona - 17 

Vaničáková Anna, rod. Komárová - 15/11 

Varga Andrej - 17 

Varga Juraj - 17, 18 

Vargová Helena - 17, 18 

Vargová Mária - 17 

Vargová Mária, rod. Hvozdíková - 15/11 

Vasiľ František - 15/11 

Vasilák Ján - 15/11 

Vašiga Andrej - 15/11 

Vašingová Mária, rod. Fedorová - 15/11 

Vatral Andrej - 15/11 

Vencel Ján - 18 

Vitéz Štefan - 18 

Vitézová Mária, rod. Hegedušová (Hegedüs) - 18 

Volárová Mária  rod Tótová (Tóth) - 18 

 

W 

Wainer Juraj (Weiner) - 15/11 

Wainer Pavol (Weiner) - 6, 7, 9, 14, 15/10, 15/11 

Wainer Vojtech (Weiner) - 6, 7, 9, 14, 15/10, 15/11, 18 

Wainerová Sarita, rod. Verbenová (Weiner) - 18 

Wais Leopold (Weisz) - 15/11 

Wais Pinkás (Weisz) - 15/11 

 

Z 

Zatorská Mária - 17 

Zátorská Mária - 18 
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Závodník Peter - 18 

Závodníková Alžbeta, rod. Brugošová - 18 

Zeleňák Ján - 18 

Zeleňák Jozef - 17, 18 

Zina Ferdinand (Zinna) - 14 

Židovský Peter - 6 
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REGISTER MIEST 

 

B 

Belá, o. Žilina - 15/10 

Bohdanovce, o. Košice-okolie - 16 

Bratislava - 7, 8, 10, 11 

Budimír, o. Košice-okolie - 8, 11 

Bystré, o. Vranov nad Topľou - 10 

 

C 

Čižatice, o. Košice-okolie - 12 

 

I 

Ilava - 11 

 

K 

Kecerovské Pekľany, o. Košice-okolie - 16 

Kežmarok - 11 

Kojatice, o. Prešov - 14 

Kostoľany nad Hornádom, o. Košice-okolie - 11 

Krompachy - 16 

Kysak, o. Košice-okolie - 11 

 

L 

Lemešany, o. Prešov - 16 

 

M 

Maďarsko - 6, 9, 10, 12 

Michalovce - 9 

Moskva (Rusko) - 11 

 

N 

Námestovo - 15/11 

Nemecko - 14, 15/10 

 

P 

Ploské, o. Košice-okolie - 6 

Poľsko - 6, 7 

Prešov - 6, 7, 9 - 11 

Protektorát Čechy a Morava - 6, 7 

 

R 

Revúca - 11 

 

S 

Spišská Nová Ves - 11, 16 

Stará Ľubovňa - 11 

Strážske - 10 

Svidník - 11 

Šarišské Bohdanovce, o. Prešov - 6 
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Z 

Zakarpatská Ukrajina - 6 

ZSSR - 7 
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REGISTER KORPORÁCIÍ 

 

 

B 

Baťa (podnik) - 15/11 

 

C 

Civilná protiletecká ochrana - 6-9  

 

H 

Hlinkova garda - 6-9, 10, 12 

Hlinkova mládež - 7-10 

Hlinkova slovenská ľudová strana – 7, 9-11, 15/10 

 

K 

Košický sporiteľský spolok - 15/11 

Krajský súd v Prešove - 6 

 

M 

Maďarská strana - 9, 10 

Matica slovenská - 16 

Müller a spol. (firma) - 16 

 

O 

Okresný úrad v Prešove - 9-11 

Ostrihomský seminár - 15/10 

 

P 

Pasienkové spoločenstvo v Rozhanovciach - 14 

Pasienkové spoločenstvo vo Vajkovciach - 16 

Potravinové družstvo v Nižnom Olčvari - 12 

Potravinové družstvo v Rozhanovciach - 12, 13 

Potravinové družstvo vo Vyšnom Olčvari - 12 

 

S 

Slovenský Červený kríž – 9, 12, 15/10 

Spolok pre starostlivosť o nevidomých na Slovensku - 13 

Šarišsko-zemplínska župa – 9, 11 

Školský inšpektorát v Prešove - 7 

 

U 

Úrad propagandy - 10 

Ústredňa Židov v Bratislave - 8 

 

W 

Waffen SS - 9 

 

Z 

Župný úrad v Prešove - 7 
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REGISTER VECNÝ 

 

A 

abstinencia - 6 

akcia osivová - 9 

akcia SČK - 15/10 

akcia štátna - stravovacia - 12 

akcia za obnovenie ČSR - 6 

akcia zimná pomoc - 7, 9, 11 

akcia - vyslobodenie z tábora - 6 

asistentka pôrodná v Rozhanovciach - 16 

asociáli - odvod - 10 

 

B 

balóny - prelet cez Slovensko - 9 

balóny - zneškodňovanie - 9 

bicykle - súpis - 14 

bohoslužby maďarské - 7, 10 

bohoslužby rusínske - 7 

bohoslužby slovenské - 10 

bojové činy - 11 

bomby zápalné - zneškodňovanie - 8, 9 

branci – 12, 15/11 

branná pohotovosť štátu - 8, 11 

branná výchova – 10, 16 

 

C 

ceny liehových nápojov - 13 

cesta Bohdanovce  – Vajkovce - 16 

cesta štátna zborovská - 6, 15/10, 15/11 

cestovné obecných funkcionárov - doplnenie štatútu - 14 

cesty verejné - 7, 14 

Cigáni - 9, 10 

cintoríny - oprava - 10 

cintoríny židovské - určenie správcu - 15/10 

cirkev československá - zapisovanie do matriky - 15/10 

cirkev rímskokatolícka - úprava majetkových pomerov - 6 

cirkev pravoslávna - 7 

cirkevné obrady v NÚ - 13 

č.d. okresného súdu - 15/10, 15/11 

Červený kríž - pátranie - 12 

Česi - 6 

čistiaca stanica osiva - 13, 14, 15/10 

 

D 

daňový denník - 15/11 

dávka z nájomného - 20 - 31, 34, 36 

dávka z prírastku hodnoty nehnuteľností - 20 

dedičský spis - 15/10, 15/11 

Deň zahraničných Slovákov - 6 

denník kaucií a depozít - 36 
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denník obecných poplatkov - 20 - 22, 24 - 31, 33, 34, 36, 38 

dobytok - 16 

dočasná správa - odvolanie - 14 

domovský list - 17 

dražba hnuteľností - 15/11 

drevo - vyhláška o rúbaní a odpredaji - 14 

 

E 

evakuácia - 11 

evidencia hluchonemých detí - 15/10 

evidencia maďarských bohoslužieb - 7 

evidencia rusínskych bohoslužieb - 7 

exekučná záležitosť - 15/11 

 

F 

farári – 7, 13 

farské úrady - hlásenie údajov - 7 

finančná stráž - stavba strážnice - 6 

fond pre správu poľnohospod. majetkov - 18 

fond zlatého pokladu Slovenského štátu – 6 

 

G 

gr. kat. farár v Kráľovciach - 7 

gr. kat. ľudová škola v Kráľovciach - 14 

gréckokatolíci – 8, 10 

 

H 

hasiči - 7, 8, 10, 15/11 

hluchonemé deti - evidencia - 15/10 

hrady - konzervovanie - 15/10 

hymna štátna - 7, 8 

 

CH 

chlieb - výkaz distributérov - 13 

 

I 

informačná služba - 9 

intabulácia - č.d. - 15/10, 15/11 

inventár kníh - 25 

inventár pozostalosti - 15/11 

investičné práce - 6, 7, 10 

 

K 

klasifikácia koní - 15/10 

kniha kaucií a depozít - 21 - 31, 33, 34 

knihovník vo Vyšnom Olčvari - 15/10 

komisári vládni v obciach – 7, 9, 10 

komisia finančná - vymenovanie členov - 12 

komunisti - sabotážne činy - 8 

koncentračné tábory - 6 

kone - 15/10, 16 
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kostol reformovaný - obec Vajkovce - 11 

kováči - 9, 15/10 

kúpnopredajná zmluva - 15/10, 15/11 

 

L 

légie česko-slovenské - 6 

legitimácie s fotkou - zavedenie - 11 

lekár obvodný v Rozhanovciach - 7, 9-12 

lekár obvodný - zabratie bytu a ordinácie - 15/11 

letecké nálety na Prešov – 6, 11 

liečebné výdaje - 7 

liehové nápoje - zákaz výčapu - 8 

 

M 

Maďari - prechod cez pohraničie - 8 

maďarské bohoslužby v obciach - 7 

maďarské knihy - reklama - 11 

maďarské spolky - 9 

manifestácia katolícka - 7 

manifestácie - opatrenia - 8 

matričné úrady - úradné označenie - 8 

matričný obvod v Rozhanovciach - 13, 16 

mlieko – 12, 16 

mlyn vo Vyšnom Olčvari - 15/11, 16 

mobilizácia - zásobovanie obyvateľstva - 6 

motorové vozidlá - výkaz majiteľov - 8, 15/10 

mŕtvoly - identifikácia a presun - 16 

múka – 13, 14 

 

N 

náboženské sekty - 10 

náboženské vierovyznanie - zmena - 15/11, 16 

nápisy - odstraňovanie - 10 

národnostné menšiny - 10 

Nemci - 6, 9 

nemecké vojsko - 6, 8 

nezamestnaní - 11 

notár obvodný - 7, 9, 15/11, 16 

notárske úrady - 6-9 

notársky praktikant - nástup do služby - 7 

notársky úrad v Budimíre - 8 

notársky úrad v Rozhanovciach 6, 7, 9-12, 15/10, 20 

 

O 

obce – 7, 9, 11, 16 

občianstvo slovenské - žiadosť - 13 

obec Beniakovce - Cigáni - 10 

obec Beniakovce - obecné svedectvo - 18 

obec Beniakovce - revízia hospodárenia - 10 

obec Beniakovce - škola obecná ľudová - 16 

obec Beniakovce - zápisnice MNV - 2 
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obec Beniakovce - zápisnice obecného zastupiteľstva - 2 

obec Beniakovce - záverečný účet - 15/10 

obec Budimír - odškodnenie za vyvlastnenie nehnuteľností - 15/10 

obec Hrašovík - inventár kníh - 25 

obec Hrašovík - obecná ľudová škola - 15/10 

obec Hrašovík - zápisnice MNV - 3 

obec Hrašovík - zápisnice obecného zastupiteľstva - 3 

obec Hrašovík - záverečný účet - 15/10 

obec Chrastné - likvidácia mäsiarskeho podniku - 15/10 

obec Chrastné - obecná ľudová škola - 15/10 

obec Chrastné - obecné svedectvo - 18 

obec Chrastné - plat obecných funkcionárov - 15/11 

obec Košické Oľšany - súvaha hospodárenia - 38 

obec Kráľovce - č.d. obyvateľov obce - 15/10 

obec Kráľovce - obecné svedectvo - 18 

obec Kráľovce - obecné zastupiteľstvo - 6 

obec Kráľovce - odstránenie trigonometrickej veže - 12 

obec Kráľovce - otázka notárskeho úradu - 6, 7 

obec Kráľovce - povolenie na hasičský sklad - 13 

obec Kráľovce - revízia hospodárenia - 10 

obec Kráľovce - škola gr. kat. ľudová - 14 

obec Kráľovce - škola rím. kat. a gr. kat - 15/10 

obec Kráľovce - škola rím. kat. ľudová - 14 

obec Kráľovce - štátna ľudová škola - 12 

obec Kráľovce - výkaz kmeňového majetku - 30 

obec Kráľovce - zápisnice MNV - 4 

obec Kráľovce - zápisnice obecného zastupiteľstva - 4 

obec Kráľovce - záverečný účet obce - 15/11 

obec Nižný Olčvar - denník daní - 15/11 

obec Nižný Olčvar - kontrola obecnej pokladne - 12 

obec Nižný Olčvar - odvodnenie pozemkov - 15/10 

obec Nižný Olčvar - písomný názov obce - 12 

obec Nižný Olčvar - pomery obyvateľstva - 7 

obec Nižný Olčvar - potravinové družstvo - 12 

obec Nižný Olčvar - pripojenie k prešovskému okresu - 12 

obec Nižný Olčvar - záverečný účet - 15/10 

obec Nižný Olčvar - zlúčenie s Vyšným Olčvarom - 9, 11, 16 

obec Ploské - začlenenie do notárskeho úradu - 6 

obec Rozhanovce - likvidácia židovského majetku - 15/11 

obec Rozhanovce - ľudová hospodárska škola - 15/11 

obec Rozhanovce - matričný obvod - 16 

obec Rozhanovce - obecná ľudová škola - 15/10 

obec Rozhanovce - obecné svedectvo - 18 

obec Rozhanovce - obvodný lekár - 7 

obec Rozhanovce - odvodnenie pozemkov - 14, 15/10 

obec Rozhanovce - pasienková spoločnosť - 14 

obec Rozhanovce - plat obecných funkcionárov - 15/11 

obec Rozhanovce - poburovanie - 6 

obec Rozhanovce - pomocná kancelárska sila - 16 

obec Rozhanovce - potravinové družstvo - 12, 13 

obec Rozhanovce - pôrodná asistentka - 16 



42 

 

obec Rozhanovce - pripojenie k prešovskému okresu - 12 

obec Rozhanovce - reorganizovanie potrieb obce - 12 

obec Rozhanovce - správca synagógy - 15/10 

obec Rozhanovce - veľkostatok Weinerovcov - 9 

obec Rozhanovce - vládny komisár - 10 

obec Rozhanovce - vlastníctvo nehnuteľností - 15/11 

obec Rozhanovce - vnútená správa veľkostatku - 6, 7 

obec Rozhanovce - vyvlastnenie pozemkov - 15/11 

obec Rozhanovce - zabratie bytu obvodného lekára - 15/11 

obec Rozhanovce - zápisnice MNV - 1 

obec Rozhanovce - zápisnice obecného zastupiteľstva - 1 

obec Rozhanovce - záverečný účet - 15/11 

obec Rozhanovce - zdravotný obvod - 15/11 

obec Rozhanovce - židovské veľkostatky - 9 

obec Vajkovce - členovia zastupiteľstva - 6 

obec Vajkovce - likvidácia židovského podniku - 15/11 

obec Vajkovce - maďarské bohoslužby - 7, 10 

obec Vajkovce - obecné svedectvo - 18 

obec Vajkovce - obecný rozpočet - 15/10 

obec Vajkovce - odvodnenie pozemkov - 15/10 

obec Vajkovce - pasienkové spoločenstvo - 16 

obec Vajkovce - plat obecných funkcionárov - 15/11 

obec Vajkovce - reformovaný cirkevný zbor - 8 

obec Vajkovce - reformovaný kostol - 11 

obec Vajkovce - sťažnosť na miestnu HG - 7, 12 

obec Vajkovce - škola obecná ľudová - 16 

obec Vajkovce - vicinálna cesta - 16 

obec Vajkovce - vládny komisár - 9 

obec Vajkovce - vyvlastnenie pozemkov - 15/11 

obec Vyšný Olčvar - bývalí urbarialisti - 15/10 

obec Vyšný Olčvar - finančná strážnica - 16 

obec Vyšný Olčvar - kontrola obecnej pokladne - 12 

obec Vyšný Olčvar - mlyn - 15/11, 16 

obec Vyšný Olčvar - názov obce - 12 

obec Vyšný Olčvar - pomery obyvateľstva - 7 

obec Vyšný Olčvar - potravinové družstvo - 12 

obec Vyšný Olčvar - pripojenie k prešovskému okresu - 12 

obec Vyšný Olčvar - r. kat. farár - 7 

obec Vyšný Olčvar - r. kat. ľudová škola - 12, 15/10, 16 

obec Vyšný Olčvar - r. kat. patronátny fond - 15/10 

obec Vyšný Olčvar - vymenovanie knihovníka - 15/10 

obec Vyšný Olčvar - zápisnice MNV - 5 

obec Vyšný Olčvar - zápisnice obecného zastupiteľstva - 5 

obec Vyšný Olčvar - zlúčenie s Nižným Olčvarom - 9, 11, 16 

obecná cesta Čižatice - Vajkovce - 12 

obecné svedectvo - 18 

obecní zamestnanci - 6, 16 

obecný rozpočet - 15/10, 19, 20, 23, 26, 29, 31 - 33, 35, 37 

obecný záverečný účet - 20 - 31, 33, 34, 36 

obilie - výkup - 10 

obrana štátu – 6, 7 
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obrazy - odstraňovanie - 10 

obvodný lekár v Rozhanovciach - 7, 9 - 12 

obvodný lekár - zabratie bytu a ordinácie - 15/11 

očkovanie proti záškrtu - 15/11 

odstraňovanie obrazov - 7 

odvod brancov - 12, 15/11 

odvod vojakov - 11 

odvodnenie pozemkov - 15/10 

okres Prešov - začleňovanie obcí - 6, 12 

okresná starostlivosť o mládež - žiadosť o podporu - 10 

opatrenia bezpečnostné - vyhláška - 11 

opevňovacie práce - 11 

osivo-čistenie - 15/10, 16 

oslavy - 1. máj - 8 

oslavy - 14. marec - 7, 8, 11 

oslavy - pietne k úmrtiu Andreja Hlinku - 6 

oslavy - Pribinove - 10 

oslavy - samostatnosti Slovenska - 6 

oslavy - vojenské v Prešove - 6 

oslavy - výročia autonómie - 6 

osvetová činnosť - 7 

 

P 

pamiatky národné - hlásenie - 16 

parašutisti 8, 11 

pasienkové konto - uzávierka - 16 

pátranie Červeného kríža - 12 

peniaze československé - 11 

pohraničie - 6-9, 11, 12, 15/11 

poistenie úrazové sluhov - 15/10 

pokladničný denník - 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 36 

poľnohospodárska produkcia - 10 

pomocná kancelárska sila - 16 

potraviny - obmedzenie vývozu a výkupu - 14 

potvrdenie o nežidovskom pôvode - 15/11 

povolenie na divadelné predstavenie - 15/11 

povolenie stavebné - 15/11, 16 

povolenie užívacie - 12, 15/10, 15/11 

povolenie užívacie - hasičský sklad v Kráľovciach - 13 

povolenie vodoprávne - obec Rozhanovce - 14, 15/10 

pozdrav Na stráž - používanie - 7 

pozemková reforma - výkaz nehnuteľností Židov - 8 

požiare lesné - 10, 11 

požiarna pohotovosť - 11 

požiarní inšpektori - 11 

pôrodné asistentky – 15/10, 16 

pôžička na obrodu štátu - 6 

pracovná povinnosť - 9-11 

pracovné útvary - zrušenie a zriadenie - 11 

pracovný tábor - 10 

pracovný útvar - v Bystrom - 10 
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pracovný útvar - v Ilave - 11 

pracovný útvar - v Revúcej - 11 

pravoslávna cirkev - 7, 10 

prehliadač mŕtvol - výkaz - 15/11 

prenájom pozemkov - 15/10 

prezident Slovenska – 6, 9 

prídel ľanového semena - 14 

prídel tehál - 16 

prísaha služobná hájnika - 15/11 

príspevky štátne - úhrada rozpočtových schodkov - 16 

 

R 

reformovaný cirkevný zbor - obec Vajkovce - 8 

reformovaný kostol - obec Vajkovce - 11 

revízia hospodárenia - obec Beniakovce - 10 

revízia hospodárenia - obec Kráľovce - 10 

revízia kováčov a podkováčov - 15/10 

revízia názvov obcí a osád v NÚ - 8 

revízia NÚ v Rozhanovciach - 8 

revízia používania štátneho znaku - 15/10 

rím. kat. cirkev vo Vyšnom Olčvari - 12 

rím. kat. farár vo Vyšnom Olčvari - 7 

rím. kat. ľudová škola v Kráľovciach - 14 

rím. kat. ľudová škola v Rozhanovciach - 16 

rím. kat. ľudová škola vo Vyšnom Olčvari - 12, 16 

rím. kat. patronátny fond vo Vyšnom Olčvari - 15/10 

robotníci – 7, 15/10 

robotnícka sociálna poisťovňa - 11 

rozhlas – 7, 15/10 

Rusíni – 7, 10 

rusínska otázka - 9 

ruskí parašutisti - 8 

Rusnáci - nesprávne označovanie - 8 

 

S 

sčítanie ľudu - 7 

sekty náboženské - 10 

Slováci zahraniční - 6 

Slovenské krídla - nábor členov - 7 

slovenský štátny znak - používanie - 15/10 

sobáše sovietskych príslušníkov - 15/11 

sobášny list - 15/10 

správy poplašné - šírenie - 6 

stanné právo - vyhláška - 11 

starostovia - 6 

sťažnosť - na HG - 6, 12 

sťažnosť - na obvodného notára - 9 

sťažnosť - obyvateľstva v pohraničí - 6 

súpis bicyklov - 14 

súpis Židov - 13 

svedectvo mravnostné - 15/11 
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svedectvo o chudobe - 15/11 

svedectvo obecné - 18 

synagóga v Rozhanovciach - správca - 15/10 

škola gr. kat. v Kráľovciach - 14, 15/10 

škola ľudová hospodárska v Rozhanovciach - 15/11 

škola obecná ľudová v Beniakovciach - 16 

škola obecná ľudová v Hrašovíku - 15/10 

škola obecná ľudová v Chrastnom - 15/10 

škola obecná ľudová v Rozhanovciach - 15/10 

škola obecná ľudová vo Vajkovciach - 16 

škola rím. kat. ľudová v Kráľovciach - 14 

škola rím. kat. ľudová vo Vyšnom Olčvari - 12, 14, 15/10, 16 

škola rím. kat. v Kráľovciach - 15/10 

škola rím. kat. v Rozhanovciach - 15/10, 15/11, 16 

škola štátna ľudová v Kráľovciach - vecný náklad - 12 

školy ľudové- odovzdanie nehnuteľností obciam - 15/10 

štatistický výkaz obyvateľstva - 11 

štátna bezpečnosť – 9, 11 

štátna bezpečnostná služba - 7 

štátna cesta zborovská - 6 

štátna hymna - 8 

štátna ľudová škola v Kráľovciach - 12 

štátna stravovacia akcia - prídel poukážok - 12 

štátna tajná polícia - 7 

štátna zástava - vyvesovanie - 11 

štátne občianstvo - 13, 15/11 

štátni zamestnanci – 6, 7, 11 

štátni zamestnanci - prepustenie Čechov - 6 

štátni zamestnanci - prepúšťanie židovských miešancov - 9 

štátny znak úradov - 7, 11 

 

T 

tábor koncentračný - akcia vyslobodenie - 6 

tábory pracovné - smernice o zriaďovaní - 8 

telefón - zriadenie v NÚ - 12 

telefonizácia obcí - 9 

 

U 

učiteľ v NÚ - dôchodky - 13 

účtovná kniha – 23-25, 27-31, 33, 34, 36 

úrazové poistenie sluhov - 15/10 

urbarialisti bývali v Rozhanovciach - 15/11 

urbarialisti bývalí vo Vyšnom Olčvari - 15/11 

urbarialisti bývalí vo Vyšnom Olčvari - 15/10 

utečenci-kancelária na pomoc – 7, 8, 11 

utečenci poľskí – 6, 7, 11 

utečenci ruskí - 11 

utečenci ukrajinskí - 11 

utečenci z Maďarska - 10 

utečenci zo Zakarpatskej Ukrajiny - 6 

utečenci zo ZSSR - 11 
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V 

veľkostatok Weinerovcov - 9 

verejné zásobovanie obyvateľstva - 6, 9, 10 

verejný poriadok - vyhláška - 6 

veterinárna štatistika v NÚ - 13 

vojaci – 9-11 

vojaci demobilizovaní - vyživovací príspevok - 15/11 

vojaci padlí - výmer dôchodkov pre pozostalých - 15/11 

vojaci slovenskí - odovzdanie zbraní - 11 

vojaci v zálohe - 7, 8 

vojenská služba - oslobodenie - 7 

vojenské telefónne vedenie - 7 

vojenské cvičenie - 6 

vojenské operačné pole - vyhlásenie - 11 

vojenské opevňovacie práce - 11 

vojenský veliteľ - opatrenia na území župy - 11 

vojnová zimná pomoc – 10, 15/10 

vojsko - 11 

vojsko maďarské - spolupráca úradov - 11 

vojsko nemecké – 6, 11 

vojsko - armádna skupina Severná Ukrajina - 11 

voľby prezidenta Slovenska - 6 

vyhlásenie za mŕtveho - 15/11 

vyhláška o stannom práve - 11 

vyhláška o záverečnej hodine - 15/10 

výkaz ceny potravín - 16 

výkaz Čechov v NÚ - 6 

výkaz distributérov múky a chleba - 13 

výkaz domových čísel a budov - 7 

výkaz evidenčných údajov o obciach - 6 

výkaz financií na chudobných - 8 

výkaz hospodárskych zvierat - 12, 13 

výkaz investičných prác - 7 

výkaz kováčskych dielní - 9 

výkaz majetku obce Kráľovce - 30 

výkaz majiteľov hospodárskych strojov - 12 

výkaz majiteľov motorových vozidiel - 8, 15/10 

výkaz motocyklov - 11 

výkaz nájomcov rybolovného práva - 13 

výkaz nehnuteľností Židov - 8 

výkaz nespoľahlivých osôb - 11 

výkaz nezamestnaných - 16 

výkaz o výkupe obilia - 9 

výkaz odpredaného obilia - 8 

výkaz osôb odkázaných na zásobovanie - 6 

výkaz osôb pre pracovnú službu - 9 

výkaz platov obecných zamestnancov - 16 

výkaz plochy ozimín - 14 

výkaz počtu Cigánov - 9 

výkaz podnikov - 7 
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výkaz pomerov v NÚ - 9 

výkaz povozníkov v prípade evakuácie - 11 

výkaz prehliadačov mŕtvol - 15/11 

výkaz sčítania obyvateľstva - 7 

výkaz štatistický o obyvateľstve NÚ - 11 

výkaz utečencov a  evakuantov - 8 

výkaz vládnych komisárov - 9, 10 

výkaz vojakov v zálohe - 7 

výkaz výdavkov pre hasičov - 10 

výkaz zásob pšenice, raži a múky - 8 

výkaz zemiakov - 9 

výkaz Židov - 6, 9, 15/11 

výkup obilia - 10 

výkup sena a slamy - 10 

výmena väzňov - 6 

vyvlastnenie pozemkov - 15/10, 15/11 

 

Z 

zábavy tanečné - dočasný zákaz - 8 

zákaz dovozu kníh - 11 

zákaz držania zbraní - 11 

zákaz pasenia dobytka v pohraničí - 8 

zákaz počúvania nepriateľského rozhlasu - 15/10 

zákaz pohybu v nočnej dobe - 11 

zákaz prijatia nežidovských pomocníc - 8 

zákaz slávností - 7 

zákaz tanečných zábav - 8, 10, 11 

zákaz trampovania - 13 

zákaz ubytovania cudzincom - 8, 10 

zákaz výčapu liehových nápojov - 8, 11 

zákaz vydávania priepustiek Židom - 7 

zápalné prostriedky - 8 

zápisnice MNV - 1-5 

zápisnice obecného zastupiteľstva - 1-5 

zásobovanie obyvateľstva - 6, 10 

zatemnenie - 6, 8-11 

záverečný účet obce - 15/10, 15/11, 20-31, 36 

zbehovia - výzva k návratu - 11 

zbierka pre pohorelcov - 14, 15/10, 15/11 

zbierky pre SČK – 7, 9 

zbrane - odovzdanie - 8 

zmena priezviska - 7 

znak slovenský štátny - používanie - 15/10 

zoznam súdnych porotcov a kmeťov - 6 

žandárske stanice - zaistenie bezpečnosti - 11 

železnica Kysak – Prešov - 11 

železnica Prešov – Strážske - 10 

železničné objekty - stráženie - 11 

žiadosť o finančnú podporu - 16 

žiadosť o odvodnenie pozemkov - 15/10 

žiadosť o podporu - 13, 15/10 
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žiadosť o prepustenie z pracovného tábora - 10 

žiadosť o prepustenie z vojenskej služby - 15/10 

žiadosť o štátne občianstvo - 13 

žiadosť o vodoprávne povolenie - 14 

žiadosť o vyvlastnenie - 14 

žiadosť o zrušenie naturálnych prác - 16 

Židia - bývalé nehnuteľnosti - 15/11 

Židia - cestovanie - 10 

Židia - cestovné povolenia - 15/11 

Židia - dejiny Židov v NÚ - 10 

Židia - hlásenie o pokrstených - 9 

Židia - kompetencia vydávania nariadení - 7 

Židia - kontrola opatrení - 9 

Židia - likvidácia majetku v Rozhanovciach - 15/11 

Židia - likvidácia podniku - 8, 15/11 

Židia - nosenie hviezd - 9 

Židia - obmedzenie cestovania - 8, 9 

Židia - odpredaj poštátnených nehnuteľností - 9 

Židia - označovanie podnikov a obchodov - 6 

Židia - poľnohospod. nehnuteľnosti - 9 

Židia - pracovné tábory - 6 

Židia - právne postavenie - 9 

Židia - prechod cez pohraničie - 8 

Židia - protižidovské opatrenia - 8 

Židia - sľub vnútených správcov v NÚ - 8 

Židia - smernice - 7 

Židia - súpis - 13 

Židia - urbárske a komposesorátne podiely - 15/11 

Židia - veľkostatky v Rozhanovciach - 9 

Židia - vrátenie cestovných pasov - 8 

Židia - vyhláška - 8 

Židia - výkaz - 6, 9 

Židia - výkaz nehnuteľností - 8 

Židia - výkaz zaistených hnuteľností - 14 

Židia - vylúčenie z verejných služieb - 6 

Židia - vylúčenie zo štátnej služby - 8, 9 

Židia - vysťahovanie - 8, 9 

Židia - zadeľovanie štátnych zamestnancov - 8 

Židia - zákaz priepustiek - 7 

Židia - zásobovacie záznamy - 9 

Židia - zastupovanie záujmov - 8 

Židia - zhabanie nožov - 6 

Židia - zväzky s Nežidmi - 14 

Židia - židovské podniky - 7 

židovská synagóga v Rozhanovciach - 15/10 

židovské cintoríny - určenie správcu - 15/10 

živnostenské listy - 14, 15/11, 1 
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