
 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Štátny archív v Košiciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach 

 
1895 – 1938 (1940) 

 

 

 

 

 

 

INVENTÁR 
 

 

 

 

 

Spracovala 

  Mgr. Diana Kunderová 

 

 

 

 

 

 

Košice 2016 



 

 

 

 

         Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Štátny archív v Košiciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach 
 

1895 – 1938 (1940) 

  

 

 

 

 

INVENTÁR 
 

 

 

 

 

Spracovala 

 Mgr. Diana Kunderová 
 

 

Košice 2016 

 

 
© MINISTERSTVO VNÚTRA SR, ŠTÁTNY ARCHÍV V KOŠICIACH



 

 

1 

 

ÚVOD 

 

      

Prehľad vývoja pôvodcu fondu 

 
Inštitúcia obecných a obvodných  notárov ako systematizovaného správneho orgánu obce sa 

v Uhorsku vyvíjala dlhodobo a postupne. Do vzniku prvej ČSR reprezentovali autonómne orgány 

obecnej samosprávy,  ktoré obstarávali obecnú agendu a obecné hospodárenie a zároveň boli 

sprostredkujúcim výkonným orgánom prenesenej štátnej správy na najnižšom stupni. Hlavným 

úradníkom obecného, obvodného notárskeho úradu bol obecný, obvodný notár. Obvodný notársky 

úrad v Rozhanovciach (Rozgonyi körjegyzőség) obstarával úradnú agendu okrem sídelnej obce aj 

pre ďalšie obvodové obce, t. j. Chrastné, Kráľovce, Nižný Olčvar, Vajkovce, Vyšný Olčvar a pre 

obec Ploské v rokoch 1923 – 1935. Verejnoprávne postavenie obvodného notára v Rozhanovciach, 

jeho právny pomer k obci, práva, služobné povinnosti a kompetencie vymedzoval predovšetkým 

zák. čl. XXII/1886 o obciach. Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach vykonával správu 

registratúry podľa kancelárskeho poriadku pre obce, obecných a obvodných notárov č. 

126.000/1902 BM. Jeho pôsobnosť sa delila na vlastnú a prenesenú. Ako výkonný orgán bol 

povinný byť nápomocný príslušnému slúžnovskému úradu pri uplatňovaní zákonov a nariadení v 

rôznych odboroch správy.  

            Obce patriace do Obvodného notárskeho úradu v Rozhanovciach prináležali koncom 19. 

storočia do slúžnovského okresu Košice v Abovsko-turnianskej župe. Na základe vládneho 

nariadenia č. 280/1922 Zb. z. a n. z 21. septembra 1922 pripadli do Hlavnoslúžnovského okresu 

Košice v novozriadenej Košickej župe. Na základe zákona č. 210/1920 Zb. z. a n. a vládneho 

nariadenia č. 378/1922 Zb. z. a n. patrili s účinnosťou od 1. januára 1923 pod správu Okresného 

úradu v Košiciach, okres Košice v Košickej župe. 

Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach existoval už pred zavedením zákona o štátnych matrikách 

(zák. čl. XXXIII/1894). Koncom 19. storočia bol počtom združených obcí a počtom obyvateľstva 

žijúceho v jeho obvode najväčším notárskym úradom košického okresu. V tomto období patrilo do 

jeho obvodu až deväť obcí, pričom v dvoch z nich, t. j. v  Rozhanovciach a Ťahanovciach, žilo viac 

ako 1 000 obyvateľov.   

V októbri 1895 bol v Rozhanovciach zriadený Matričný obvod v Rozhanovciach (Rozgonyi 

anyakönyvi kerület). Matričný obvod a notársky obvod neboli spočiatku totožné. Do Matričného 

obvodu v Rozhanovciach pripadli obce Rozhanovce, Beniakovce, Chrastné, Kráľovce, Hrašovík 

a Vajkovce. Obce Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar, ktoré patrili do notárskeho obvodu 

v Rozhanovciach pripadli do Matričného obvodu v Nižnom Olčvari. Obec Ťahanovce, ktorá taktiež 

v roku 1895 patrila do notárskeho obvodu v Rozhanovciach bola začlenená do Matričného obvodu 

Košice-vidiek. Praktické požiadavky obyvateľstva si onedlho vyžiadali novú zmenu matričných 

obvodov. S účinnosťou od 1. decembra 1896 bol na základe nariadenia ministra vnútra č. 94165/IV 

zo dňa 11. novembra 1896 zrušený Matričný obvod Košice-vidiek a Matričný obvod v Nižnom 

Olčvari. Zároveň bol týmto nariadením zriadený Matričný obvod v Košickej Novej Vsi, do ktorého 

pripadli dve obce z rozhanovského matričného obvodu, t. j. Beniakovce a Hrašovík a obec 

Ťahanovce, ktorá bola vyčlenená zo zrušeného Matričného obvodu  Košice-vidiek. S účinnosťou od 

1. januára 1897 bol zriadený aj Obvodný notársky úrad v Košickej Novej Vsi, pričom do jeho 

obvodu pripadli tri obce z rozhanovského notárskeho obvodu, t. j. Beniakovce, Hrašovík 

a Ťahanovce.  Následne ostalo  v obvode notárskeho úradu v Rozhanovciach združených šesť obcí. 

Obce Nižný Olčvar a Vyšný Olčvar, ktoré  pripadli  s účinnosťou od 1. decembra 1896 do 

Matričného obvodu v Krásnej (Krásna nad Hornádom) naďalej zotrvávali v notárskom obvode so 

sídlom v Rozhanovciach. K ďalšej zmene v  zložení notárskeho úradu v Rozhanovciach došlo až  
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po vzniku prvej ČSR. S účinnosťou od 1. januára 1923 na základe vládneho nariadenia č. 378/1922 

Z. z. zo dňa 21. septembra 1922 bola obec Ploské vylúčená zo slúžnovského okresu v Lemešanoch 

a pričlenená do slúžnovského okresu Košice a zároveň bola vyčlenená z obvodu notárskeho úradu 

v Šarišských Bohdanovciach a pričlenená do obvodu notárskeho úradu v Rozhanovciach. Do 

rozhanovského obvodu patrila obec Ploské následne 12 rokov. V zmysle vyhlášky Krajinského 

úradu v Bratislave č. 59 984/1935prez zo dňa 19. októbra 1935 bola vylúčená z rozhanovského 

notárskeho obvodu a pričlenená do obvodu notárskeho úradu v Kostoľanoch nad Hornádom. Po 

vylúčení obce Ploské sa zloženie notárskeho úradu v Rozhanovciach až do prijatia Viedenskej 

arbitráže v novembri 1938 nezmenilo. 

        Obyvateľstvo žijúce v obciach notárskeho obvodu v Rozhanovciach bolo slovenského pôvodu. 

Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach patril počas obdobia monarchie a aj v období ČSR 

k najväčším notárskym úradom košického okresu. Najviac obyvateľov žilo v obci Rozhanovce. V 

roku 1930 tam žilo  

1 133 obyvateľov. 

      V časovom rozpätí  fondu  spravovali Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach nasledujúci 

obvodní notári: Imrich Tót (Toth) (koncom 19. storočia), Jozef Haindrich (Heindrich) (1895 – 

1912), Abrahám Pasternák (Paszternák) (1914 – júl 1923), Jozef Karkoška (Karkoska) (koniec roka 

1923 – 1938). V notárskom úrade pôsobil za monarchie v kancelárii popri obvodnom notárovi 

sporadicky aj pomocný notár. Za prvej ČSR to bol pridelený notár a pomocná kancelárska sila, 

podľa potreby jedna alebo dve osoby. Pomocné kancelárske sily boli zamestnancami pridružených 

obcí, ktoré hradili z obecných rozpočtov ich plat a poistenie. V časovom rozpätí fondu úradovali v 

Obvodnom notárskom úrade v Rozhanovciach nasledujúci pomocní notári, resp. po vzniku ČSR 

pridelení notári: Ján Šiner (Schiner) (1902), Bartolomej Lehnert (jún 1903 – 1906), Viliam Grós 

(Grósz) (1907 – október 1918), Abrahám Pasternák (Paszternák) (zastupujúci notár v priebehu roka 

1912 – október 1912), Bartolomej Kivovič (Kivovits, aj Kirovits) (zastupujúci notár v období 

november 1912 – február 1914), Juraj Račica (1925), Dionýz Langš (Langsch) (1929), Gejza 

Harman (1930), Vavrinec Mihálik (22. 02.1931 – leto 1931), Ján Molnár (15. 09. 1931 – 1. 10. 

1935), Jozef Škultéty (jeseň 1935 – 15. 06. 1937), Michal Ivanko (1938 – október 1938). 

      Sídelná obec Rozhanovce vlastnila notársky byt a notársku kanceláriu už pred rokom 1912. 

V roku 1912 schválilo obecné zastupiteľstvo pôžičku 12 000 korún na opravu notárskeho bytu, 

notárskej kancelárie a bytu pre četníkov. Podľa zachovanej správy vedúceho notára Jozefa 

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

a postavená bola ešte v roku 1782. Od 1. apríla 1933 bola  notárska kancelária, ktorá mala dovtedy 

len jednu miestnosť, 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. Pomocný 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 (MNV) 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 Obvodného notárskeho úradu 
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v Rozhanovciach bol od MNV v Rozhanovciach prevzatý do košického okresného archívu 13. mája 

1963. Do evidenčného listu archívneho fondu bol zaevidovaný pod 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. Písomnosti pôvodcu fondu  prvýkrát  čiastočne usporiadal pracovník Okresného archívu 

v Košiciach JUDr. Jozef Kirst. V roku 2016 dokončila ich usporiadanie, vykonala vnútorné 

vyraďovanie a následne  inventarizovanie pracovníčka Štátneho archívu v Košiciach Diana 

Kunderová. Dňa 20. júna 2012 bol do tohto fondu prevzatý prírastok od Obecného úradu 

v Rozhanovciach, ktorý tvorilo 7 kusov matričných kníh, t. j. matrika rodná, sobášna a úmrtná 

z obdobia 1895 – 1906. Ich pôvodcom bol Matričný obvod v Rozhanovciach, ktorý sídlil v mieste 

notárskeho úradu. Do evidenčného listu archívneho fondu bol tento prírastok zaevidovaný pod 

číslom 1181. Matričné knihy sú uložené osobitne v Štátnom archíve v Košiciach, v budove na 

Bačíkovej č. 1. 

 

 
Archívna charakteristika fondu 

 

Fyzický stav fondu v rozsahu 1,4 bm, t. j. 8 škatúľ a 3 obaly (matričné knihy) je dobrý, 

nepoškodený. Archívny fond Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach  je usporiadaný podľa 

následnej chronologicko-numerickej štruktúry.             

1. Úradné knihy 

    A. Správne  

         a. obec Rozhanovce 

         b. obec Ploské 

         c. obec Vyšný Olčvar     

B. Matričné 

         a. rodná matrika 

         b. sobášna matrika 

         c. úmrtná matrika 

2. Spisový materiál 

    A. Spisy 

         a. prezidiálne 

         b. administratívne 

         c. civilná ochrana obyvateľstva  (CPO) 

         d. pozemková kniha 

V skupine úradných správnych kníh tvorí jednu inventárnu jednotku jedna úradná kniha. V skupine 

matričných kníh tvorí inventárnu jednotku jedna kniha – matrika. V skupine spisov tvorí jednu 

inventárnu jednotku skupina spisov za jeden kalendárny rok, t. j. jeden ročník spisov. V skupine 

spisov civilnej protileteckej ochrany – CPO tvorí jednu inventárnu jednotku jeden ročník 

zachovaných spisov tohto charakteru. V skupine pozemková kniha tvorí jednu inventárnu jednotku 

pozemková kniha jednej obce, t. j. súbor pozemkovoknižných hárkov jednej obce.   

       Prvé vyraďovanie materiálov pôvodcu fondu sa uskutočnilo  v máji 1956 na MNV, kedy boli 

pod odborným dohľadom okresného archivára vyradené písomnosti z rokov 1927 – 1938: obežníky, 

smernice okresného úradu a spisy, ktorým uplynula lehota uloženia. Pri usporadúvaní fondu v roku 

2016 boli vyradené duplikáty a multiplikáty písomností a ďalšie spisy bez trvalej archívnej a 

historickej hodnoty. Zvolený spôsob inventarizácie spĺňa metodický pokyn č. SVS-OAR1-
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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 

 
Archívne dokumenty fondu ponúkajú informácie o hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom 

vývoji obcí patriacich do Obvodného notárskeho úradu v Rozhanovciach. Jediné písomnosti, ktoré 

sa zachovali z obdobia monarchie sú dve úradné správne knihy a pozemkové knihy obcí obvodu. 

Zachované úradné správne knihy fondu poskytujú informácie o vývoji obecného školstva, 

majetkových pomerov obcí, o stavbách a budovách, podnikoch, obecných zamestnancoch, o 

ľudovej knižnici, elektrifikácii, telefonizácii, hasičstve a cestných sieťach. V spisovom materiáli 

prezidiálneho charakteru možno nájsť údaje predovšetkým o úradníkoch notárskeho 

úradu, obecných starostoch, pokynoch v prípade mobilizácie, oslavách štátnych sviatkoch 

a prezidentských narodenín, údaje o nezamestnanosti, o maďarských revizionistických snahách, o 

verejných zhromaždeniach politických strán a komunistických aktivitách. Spisový materiál 

administratívneho charakteru sa zachoval len v zlomkoch. Osobitnú skupinu spisov tvoria spisy 

o civilnej protileteckej ochrane obyvateľstva. O stave vlastníctva nehnuteľného majetku obyvateľov 

obcí obvodu a samotných obcí vypovedajú zachované pozemkové knihy obcí. 

 
Zoznam použitých skratiek 

b. č. bez čísla 

B. M. belügyminiszter 

Bm bežný meter 

CPO Civilná protiletecká ochrana 

č. číslo 

č.d. číslo denníka okresného súdu 

čs. československý 

ČSR  Československá republika      

ČSČK Československý Červený kríž 

Dr. doktor 

ev. a. v. evanjelický augsburského vyznania 

gr. kat. gréckokatolícky 

HSĽS Hlinkova slovenská ľudová strana 

KSČ Komunistická strana Československa 

k. ú. katastrálne územie 

mal. maloletý 

manž. manželka 

MNV miestny národný výbor 

NÚ notársky úrad 

rím. kat. rímskokatolícky 

rod. rodená 

SNR Slovenská národná rada 

SVS-OAR1 sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr 

t. j. to jest 

zák. čl. zákonný článok 

Z. z. Zbierka zákonov 
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 1.Úradné knihy 

 A. Správne knihy 

 a. obec Rozhanovce 

 

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

 1 13. 02. 1912 – 05. 07. 1927  šk. č. 1 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru 

 maďarský, slovenský 

 2 20. 09. 1927 – 12. 05. 1933  šk. č. 1 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru 

 slovenský 

 3 17. 10. 1933 – 27. 06. 1940  šk. č. 1 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru 

 slovenský 

 

 b. obec Ploské 

 4 01. 06. 1923 – 19. 10. 1933  šk. č. 2 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru 

 slovenský 

 

 c. obec Vyšný Olčvar 

 5 27. 03. 1903 – 05. 04. 1924  šk. č. 2 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru 

 maďarský, slovenský 

 6 23. 04. 1925 – 10. 06. 1937  šk. č. 2 

 Zápisnice obecného zastupiteľského zboru 

 slovenský 

 

 B. Matričné knihy 

   

 a. rodná matrika 

 7 1895 – 1901  

 Matričný úrad v Rozhanovciach, zväzok I 

 maďarský 

 

 8 1901 – 1906  

 Matričný úrad v Rozhanovciach, zväzok II 

 maďarský 

 

 9 1906  

 Matričný úrad v Rozhanovciach, zväzok III 

 maďarský 

 

 b. sobášna matrika 

 10 1895 – 1905  

 Matričný úrad v Rozhanovciach, zväzok I 

 maďarský 

 11 1906  
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 Matričný úrad v Rozhanovciach, zväzok II 

 maďarský 

 

 c. úmrtná matrika 

 12 1895 – 1904  

 Matričný úrad v Rozhanovciach, zväzok I 

 maďarský 

 

 13 1906  

 Matričný úrad v Rozhanovciach, zväzok II 

 maďarský 

 

 2. Spisový materiál 

 A. Spisy 

 a. prezidiálne 

 14 1-6 1926  šk. č.  3 

 Upozornenie na predaj písacích strojov komunistami Strausmanom a Gibiánom  

 (1), počet protokolovaných záznamov na NÚ v rokoch 1923 – 1925 (5), oslavy  

 štátneho sviatku 28. októbra (6)                                                   

 slovenský 

 

 15 3-42, bez čísla  1928  šk. č. 3 

                  Neoprávnené prekročenie hraníc a cestovanie v republike bez dokladov –  

 upozornenie na nesprávny postup notárskeho úradu (3), rezolúcia na zriadenie  

 expozitúry krajinskej správy v Košiciach – upozornenie na neoprávnenosť (4),  

 oslavy narodenín prezidenta ČSR T. G. Masaryka (6), preloženie Leopolda  

 Rosiara, prideleného notára v Rozhanovciach (8), hlásenie o úbytku a vzraste  

 obyvateľstva v obvode NÚ (9), klasifikácia motorových  vozidiel (14), výstava  

 súdobej kultúry ČSR v Brne – odporučenie účasti (15), porušovanie úradného  

 tajomstva (18), úradné dni okresného náčelníka v notárskych úradoch Košického  

 okresu (21), upozornenie na oprávnenosť obvodných notárov vykonávať  

 súkromné práce (24), Masarykova letecká liga – odporučenie (25), ročenka o  

 položení maďarskej menšiny v ČSR – odporučenie spolupráce a zakúpenia  

 ročenky (26), podpora zbierky na pomník P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne  

 (27), výkaz členov obecných osvetových komisií v obciach NÚ (30), oslava  

 decénia republiky v Košickom okrese (32), oslavy štátneho sviatku 28. októbra  

 (33), naradenie o vyvesení zástav v okrese (36), výkaz osobných údajov  

 obecných starostov a obvodného notára (38), oznámenie notára miestnej četníckej 

  stanice o chystanej vzbure proti plateniu určenej dane (42), upozornenie na  

 dodržiavanie úradovania v slovenčine (bez čísla), vykonávanie vojenských prác v  

 župe – výzva na poskytnutie ubytovania, síl a záprahov (b. č.) 

 slovenský 

 

 16 3-45 1929  šk. č. 3 

 Úradné hodiny na Okresnom úrade v Košiciach (3), používanie správnych  

 pomenovaní obcí – usmernenie (4), revízia výplat dôchodkov vojnových  

 poškodencov (9), zbierka na Masarykovu ligu proti tuberkulóze a zbierka na  

 členskú akciu ČSČK (13), propagácia zdravotníckeho časopisu (16), maďarský  
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 vedecký náučný slovník – povolenie dopravy a rozširovania (18), zmeny v  

 lekárskych obvodoch, zrušenie bidovského lekárskeho obvodu a pridelenie obce  

 Chrastné do herlianskeho lekárskeho obvodu – námietka (22), Ján Lacko,  

 pomocná notárska sila – upozornenie na trestné pokračovanie (23), postup pri  

 vydávaní lekárskych svedectiev pre štátnych zamestnancov (28), zákaz  

 poskytovania informácií a vyplňovania rôznych dotazníkov pre súkromne osoby  

 (32), zákaz mimopracovnej zárobkovej činnosti štátnych úradníkov v úradoch aj  

 mimo službu (40), Krajinský pamiatkový výbor mučeníkov národa 1918 – 1919  

 v Budapešti – upozornenie úradov na chystanú akciu (42), odporúčanie  

 zakúpenia knihy o východoslovenských povestiach (43), zákaz poskytovania  

 štatistických hospodárskych údajov finančným úradom (45) 

 slovenský 

 

 17 4-60 1930  šk. č. 3 

 Nedodržanie služobnej cesty a porušovanie úradného tajomstva (4), oznam o  

 schôdzi okresného výboru (9), nezákonný dovoz a rozširovanie zakázaných  

 maďarských publikácií – upozornenie a sprísnená kontrola (10), oslavy 80.  

 narodenín prezidenta ČSR T. G. Masaryka (13), súkromné práce obecných a  

 obvodných notárov – upozornenie (24), úradné pečiatky NÚ v Rozhanovciach a  

 Matričného obvodu v Rozhanovciach (25), návrh na kandidátov do  

 predstavenstva živnostenského spoločenstva okresu Košice (25), uverejňovanie  

 správnych administratívnych písomností v Krajinskom vestníku (29), akcia  

 Maďarského národného zväzu  – pozorovanie (33), posudzovanie súvislostí vo veci   

 sťažnosti na Jozefa Karkošku, obvodného notára (34), akcia Slovenskej ligy pri 

 príležitosti osláv výročia uzavretia Trianonskej mierovej  

 zmluvy (37), odporúčanie ku kúpe publikácie od Andreja Marenčina, obvodného  

 notára v Nižnej Myšli (40), spolupôsobenie četníctva pri nedovolených  

 tanenčných zábavách – nariadenie (44), výkaz o zabezpečení kočišov z NÚ v  

 prípade mobilizácie (52), písanie odvolaní stránkam v NÚ proti uloženiu  

 dôchodkovej dane za rok 1928  –  oznam (54), oslavy štátneho sviatku 28.  

 októbra (60) 

 slovenský 

 

 18 1-75 1931  šk. č. 3 

 Suspendovanie a predbežné disciplinárne vyšetrovanie prideleného notára Gejzu  

 Harmana (1), Vavrinec Mihálik, pridelený notár – nástup do služby v NÚ (12),  

 Jozef Karkoška, obvodný notár  – predbežné disciplinárne vyšetrovanie v  

 stavebnej záležitosti (19), úradné dni v Košickom okrese (23), upozornenie na  

 správanie obvodných notárov mimo úradu (24), elektrifikácia obcí okresu (39),  

 oslavy štátneho sviatku 28. októbra (40), úradné hodiny na notárskych úradoch v  

 okrese  – nariadenie (41), živelné pohromy na Slovensku  – výkaz výsledkov  

 žatvy v obciach NÚ a správa o stave výživy obyvateľstva NÚ (48), žiadosť  

 obvodného notára o pridelenie prideleného notára (54), Ján Molnár, pridelený  

 notár – nástup do služby v NÚ (57), sledovanie trestných činov v dobe volieb do  

 obcí (59), nezamestnanosť a jej dôsledky z hľadiska verejnej bezpečnosti (75) 

 slovenský 

 

 19 2-68 1932  šk. č. 3 
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 Vyhláška o úradných dňoch v Košickom okrese (2), sťažnosť na notárske úrady  

 na Slovensku pre neprístojnosti pri vyberaní daní a poplatkov – hlásenie notára  

 (3), výstraha pred organizovaním nepokojov, demonštrácií a hladových pochodov 

  – vyhláška (5), návrh členov do okresného osvetového zboru z obcí NÚ (7),  

 oslavy 82. narodenín prezidenta ČSR T. G. Masaryka (9), zrýchlenie a  

 zjednodušenie úradovania politických úradov – obmedzenie úradných ciest (10),  

 chystaná akcia KSČ – štrajk poľnohospodárskych robotníkov – pozorovanie  

 (19), posudzovanie sťažnosti proti notárskemu úradu (23), výkaz uložených  

 obecných peňazí v Roľníckej vzájomnej pokladnici v Košiciach (27), hlásenie vo  

 veci vybavovania pozostalostných záležitostí obvodným notárom (33), hlásenie o 

  škodách na pšenici spôsobených hrdzou (45), výkaz počtu mužov z obcí NÚ z  

 ročníkov narodenia 1882 – 1915 (48), oslavy štátneho sviatku 28. októbra (58),  

 výkaz pomocných notárskych síl v NÚ (68) 

 slovenský 

 

 20 1-75 1933  šk. č. 3 

 Hospodárska situácia na Slovensku – správa o stave výživy obyvateľstva v  

 obvode NÚ (1), upozornenie obecných a obvodných notárov na neznalosť  

 štátneho jazyka (3), nezamestnanosť v Košickom okrese (4), pomocné akcie na  

 zamedzenie hladovania na Slovensku (6), pomocná akcia nezamestnaným (12),  

 preverovanie činnosti reformovaného farára vo Vyšnom Olčvari (17),  

 demonštrácie nezamestnaných pred okresnými a obecnými úradmi –  

 bezpečnostné opatrenia (18), útek nemeckých komunistov do ČSR – opatrenia  

 (20), dobročinná lotéria v prospech nezamestnaných – predaj lósov (23), agitácia  

 KSČ v súvislosti s povinným odvodom brancov – pozorovanie (24), štátna  

 stravovacia akcia pre nezamestnané a obmedzene pracujúce osoby (26),  

 pôsobenie Bohumila Hrachovca, pomocného učiteľa v Kráľovciach (35), hlásenie  

 notára  o propagácii pôžičky práce (39), hlásenie notára o pamätných obecných  

 knihách (42), vypovedanie a útek čs. občanov z Nemecka (44), vyhláška v záujme 

  udržania verejného poriadku a pokoja (45), upozornenie na  prejavy týkajúce sa  

 revízie mierových zmlúv (49), rezolúcia KSČ – upozornenie na akciu KSČ v  

 obecných zastupiteľstvách (51), protirevizionistické prejavy na manifestácii v  

 Košiciach – hlásenie notára (53), schvaľovanie voľby obecných starostov (57),  

 smútočné parte a organizácia pohrebu okresného náčelníka Jozefa Gmitera  

  (66), vyhláška o zákaze používania a rozširovania hákového kríža (68), Nemecká 

  národnosocialistická strana robotnícka a Nemecká národná strana – vyhláška o  

 zákaze činnosti (70),  nepotvrdenie voľby starostu vo Vyšnom Olčvari (74),  

 oslavy štátneho sviatku 28. októbra (75) 

 slovenský 

 

 21 6-73, bez čísla 1934  šk. č 4 

 Žiadosť obvodného notára o pridelenie prideleného notára (6), maďarská  

 propaganda v čs.-maďarskom pohraničí (7), doplňujúce voľby obecného starostu  

 v obci Vyšný Olčvar (13), propaganda spoločnosti pre postavenie sochy  

 spisovateľovi Gejzovi Gárdonyimu v Budapešti – pozorovanie (28), hlásenie  

 notára o  revízia obecného hospodárenia v obci Kráľovce (34), hlásenie notára vo  

 veci zriadenia slovenského kalvínskeho seniorátu (45), úmrtie juhoslovanského  

 kráľa Alexandra – smútočné prejavy (54), Ján Kunc, Juraj Rabatin, Andrej Petro,  
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 Alžbeta Petrová, rod. Hrebová, Juraj Nosáľ – daň z prírastku hodnoty  

 nehnuteľnosti v súvislosti s kúpnopredajnými záležitosťami (55), oslavy  

 štátneho sviatku 28. októbra (58), odporúčanie na zakúpenie publikácie o  

 prezidentovi ČSR T. G. Masarykovi v maďarskom jazyku (66), sťažnosť  

 okresného súdu na notársky úrad v Rozhanovciach pre nedoručenie spisu (68),  

 sťažnosť na notársky úrad v Rozhanovciach v záležitosti daňového spisu (69),  

 dopyt nemeckého konzulátu v ČSR v záležitosti čs. občanov žijúcich v Nemecku  

 – pokyn (70), protidražobná petičná akcia v ČSR – pozorovanie (71), Peter  

 Marendiak, školský inšpektor v Košiciach – menovanie dozorcom nad vedením  

 pamätných kníh v obciach okresu (73), správa o zistených nedostatkoch pri  

 revízii NÚ (b. č.) 

 slovenský 

 

 22 7-89 1935  šk. č. 4 

 Smernice o vedení obecných pamätných kníh (7), oslavy 85. narodenín prezidenta 

  ČSR T. G. Masaryka (9), vypovedanie nezamestnaných čs. štátnych občanov z  

 Maďarska (11), výkaz mužov vo veku 19 – 45 rokov žijúcich v obvode NÚ (12),  

 maďarská propagačná akcia v Budapešti (19), evidencia poľských štátnych  

            príslušníkov – osobné údaje Abraháma Adolfa Cham Goldsteina (20), hlásenie  

 notára o priebehu verejného zhromaždenia KSČ v Rozhanovciach a Vajkovciach  

 (22), žiadosť obvodného notára o nového prideleného notára (66), dotazníkové  

 akcie rôznych nemeckých firiem – upozornenie  na špionážnu činnosť (38),  

 hlásenie notára o priebehu verejného zhromaždenia HSĽS v Kráľovciach,  

 Chrastnom, Rozhanovciach a Ploskom (23, 35, 43), hlásenie notára o priebehu  

 verejného zhromaždenia Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho  

 ľudu v obciach NÚ (27), hlásenie notára o priebehu verejného zhromaždenia  

 Československej sociálnodemokratickej strany v Rozhanovciach (33), vyhláška o 

 ochrane volebnej  slobody (40), návrat slovenských iredentistov Františka Jehličku a 

 Ľudovíta Koreňa – pozorovanie činnosti (49), smernice o vedení cudzineckej agendy 

 (50), zabezpečenie občianskych kováčskych dielní a kováčov v prípade mobilizácie  –  

 výkaz kováčov (51), Slovenská pokladnica pre hospodárskych robotníkov v  

 Bratislave – diplom za vzornú spoluprácu s NÚ (52), upozornenie na petičnú  

 akciu KSČ (53), revízia obecných štatútov (54), upozornenie na rezolúciu  

 Družstva Včela (58), obvodný notár Jozef Karkoška – disciplinárne vyšetrovanie  

 (68), výsledky zbierky Slovenskej ligy na menšinové školy a Národný dom (71),  

 oslavy štátneho sviatku 28. októbra (75), zbierka na postavenie pomníka Ľ. Štúra  

 v Bánovciach nad Bebravou (79), oznam o prechodnom ubytovaní vojska v NÚ  

 (88), prepustenie odvodného ročníka 1933 z prezenčnej vojenskej služby a jeho  

 uvedenie do zamestnania (89) 

 slovenský 

 

 23 7-163, bez čísla  1936  šk. č. 4 

 Upozornenie na protestné akcie a obežníky KSČ a sledovanie jej činnosti (7),  

 oslava 86. narodenín prezidenta ČSR T. G. Masaryka (17), revízia Matričného  

 obvodu v Rozhanovciach (31), jubilejná oslava smrti sv. Štefana v Maďarsku –  

 pozorovanie aktivity slovenského obyvateľstva (24), notársky praktikant Jozef  

 Škultéty – nástup do služby v NÚ (29), zabezpečenie ubytovania pre vojenské  

 účely v prípade mobilizácie v obciach NÚ (52), smernice o prevádzaní obecných  
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 investičných prác (91), zriadenie Kancelárie krajinského prezidenta v Košiciach –  

 začiatok činnosti (120), oslavy štátneho sviatku 28. októbra (146), sťažnosť na  

 obvodného notára Jozefa Karkošku (155), situačný prehľad hospodárskych a  

 sociálnych pomerov v notárstve (147), hlásenie notára v záležitosti nutných  

 opatrení v neštátnych komunikáciách v súvislosti so zákonom o obrane štátu  

 (163), žiadosť obce Chrastné o opätovné pripojenie k rozhanovskému lekárskemu 

  obvodu (b. č.) 

 slovenský 

 

 24 4-181 1937  šk. č. 4 

 Obecní zamestnanci v NÚ – preukaz mravnej zachovalosti a štátoobčianskej  

 spoľahlivosti (4), upozornenie na záujem rakúskych štátnych občanov o  

 skupovanie nehnuteľností na Slovensku (9),upozornenie na akcie a návrhy KSČ a  

 sledovanie činnosti (12), návrh na zmenu sídla Notárskeho úradu v Košickej  

 Novej Vsi – porada notárov (29), interpelácia poslanca Haščíka o zneužívaní  

 štátnych a verejných orgánov činiteľmi Republikánskej strany zemedelského a  

 maloroľníckeho ľudu (35), usmernenie pri zapisovaní záznamov o  opevňovacích  

 prácach do pamätných obecných kníh (43), práva maďarských štátnych občanov  

 vlastniacich nehnuteľnosti v čs. pohraničí – usmernenie (46), upozornenie na  akciu 

  HSĽS za prepustenie Vojtecha Tuku (53), upozornenie na stanovisko KSČ k  

 organizácii CPO (60), preloženie prideleného notára Jozefa Škultétyho (60),  

 zisťovanie údajov o majetku ostrihomského arcibiskupského seminára vo Vyšnom 

  Olčvari a v okrese (63), oslavy narodenín prezidenta ČSR Edvarda Beneša (66),  

 oslavy 20. výročia vzniku ČSR 28. októbra (71), vojenské cvičenie v priestore  

 NÚ – ochranné opatrenia pri cvičení vojska (101), sťažnosť na obvodného notára  

 Jozefa Karkošku (106), vládne smernice menšinovej politiky (107), smrť  

 prezidenta ČSR T. G. Masaryka – hlásenie o smútočných prejavoch v NÚ (107),  

 žiadosť o pridelenie prideleného notára do NÚ (114), rozvrh úradných návštev  

 notára v obciach NÚ (121), hlásenie notára o podpore na investičné stavby v NÚ  

 (124), hlásenie notára o priemyselných podnikoch v NÚ (126), výklad predpisov  

 týkajúcich sa zhromažďovacieho práva na Slovensku (132), odbavovanie  

 bohoslužieb reformovanou cirkvou pri národných slávnostiach a významných  

 dňoch (137), prevádzanie zákona o obrane štátu – výkaz cudzincov, majiteľov  

 nehnuteľností v obciach NÚ (157), revízia obecných štatútov v NÚ (181) 

 slovenský 

 

 25 5-261 1938  šk. č. 4 

 Telefonizácia obcí NÚ (5), oslava 60. narodenín predsedu vlády Dr. Milana  

 Hodžu (14), Margita Molnárová, notárska kancelárska sila – žiadosť o predĺženie  

 služby na notárskom úrade (35), notársky praktikant Michal Ivanko – nástup do  

 služby v NÚ (44), oslavy 20. výročia vzniku ČSR 28. októbra (46), hlásenie o  

 pláne investičných prác v obvode NÚ (47), pozorovanie aktivity Zväzu  

 hornozemských spolkov v Budapešti (59), upozornenie na  odpočúvanie  

 telefonických hovorov a odosielaných telegramov v pohraničí (64), Zjednotená  

 maďarská strana – zastrašovanie maďarského obyvateľstva, príslušníkov iných  

 strán (75), výzva k spravodajskej spolupráci (82), hromadné vyberanie vkladov z  

 peňažných ústavov v pohraničí (86), J. D. Ewans – informačná cesta po ČSR  

 (93), HSĽS – oslava Pittsburskej dohody v Bratislave (99), zisťovanie údajov o   
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 Andrejovi Spišiakovi, komunistovi z Rozhanoviec (112), manifestačný zjazd  

 slovenskej samosprávy v Košiciach (113), ustanovenie britských pozorovateľov  

 (116), stráženie obranných zariadení a iných vojenských objektov – výstraha  

 obyvateľstvu (123), pokyn pre vydávanie osvedčení o odopretí cestovných  

 pasov (136), upozornenie na neprípustnú agitáciu niektorých politických strán  

 (140), výkaz majiteľov domov v obci Chrastné v súvislosti s ubytovaním vojska  

 (153), hlásenie notára o návšteve predsedu vlády Milana Hodžu v Haniske pri  

 Prešove (157), výzva k spravodajskej spolupráci (167), povolenie vstupu na  

 pozemky v okrese pre vojenskú správu (179), návrh na oslobodenie od činnej  

 vojenskej služby obecných, štátnych a verejných funkcionárov v obvode NÚ  

 (180), prípravy na evakuáciu, evakuačný prehľad NÚ v prípade civilnej evakuácie 

  úradu (183), vytvorenie Maďarskej národnej rady na Slovensku (205), zákaz  

 vyvesovania cudzozemských zástav a nosenia cudzích národných farieb (206),  

 hromadné vyprázdňovanie skladov a odvážanie životných potrieb a materiálu zo  

 Slovenska (224), pokyny pre prípad nariadenia evakuácie (209), vyhláška o  

 stannom práve v okresoch Košice a Moldava nad Bodvou a jej zrušenie (212),  

 zákaz držania a nosenia zbraní na území Slovenska (214), vytváranie národných  

 výborov na Slovensku a ich pomer k úradom (221), národné manifestačné  

 zhromaždenia v obciach na Slovensku – správa o manifestačnom zhromaždení vo  

 Vajkovciach (233), vyúčtovanie obcí Košického okresu – schôdza v evakuovanom 

 Okresnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom (234), nová štátna hranica –  

 dočasné sídla politických okresov a štátno-bezpečnostných úradov (235), výkaz  

 zamestnancov finančnej stráže presťahovaných  z obsadenej  obce Trstené pri Hornáde 

 (Nádosť) do obce Vyšný Olčvar a Hrašovík (236), úprava organizácie súdnych obvodov 

 pre zvyšky obvodov okresných súdov so sídlom ležiacim na odstúpenom území (241), 

 zásobovanie obyvateľstva – usmernenie o výkupe obilia v obciach (243), umiestňovanie 

 utečencov z územia odstúpeného Maďarsku (247), Beinrhorm Sie, Rozhanovce – 

 hlásenie o pobyte (250), rozvrh úradných dní a notárskych porád v Prešovskom okrese 

 na rok 1939 (252), hlásenie notára o príprave rozhraničovacích prác (256), úprava 

 notárskych obvodov v Prešovskom okrese, návrh na pričlenenie obcí Hrašovík a 

 Beniakovce do obvodu NÚ (259), štatistický výkaz obyvateľstva žijúceho v obvode NÚ 

 (261) 

 maďarský 

  

 b. administratívne 

 26 2171, 4011, bez čísla  1934  šk. č. 5 

 Príspevky zainteresovaných obcí na stavbu mosta cez Torysu v obci Ploské  

 (2171), výkaz počtu oprávnených voličov z obvodu NÚ (4011), výkaz  

 nedoplatkov školskej dane rím. kat., gr. kat. a reformovaných veriacich v  

 Chrastnom a rozpočet dvojtriednej ľudovej ev. a. v. školy v Chrastnom na rok  

 1934 (b. č.)  

 slovenský 

 

 27 24-3881 1935  šk. č. 5 

 Karol Kotas a Anna Kucová, Ploské – matričná záležitosť (24), zbieranie údajov  

 pre vyrubovanie priamych daní za rok 1934 – výkaz dobytčích pasov, výkaz  

 prenajímateľov poľovného práva, výkaz prenajímateľov pôdy, výkaz majiteľov  

 tehelne v Ploskom (31), propagácia cudzineckého a turistického ruchu na  
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 Slovensku (32), Anna Vojtková, rod. Martončíková, Ploské – dedičská záležitosť  

 a č.d. 6492/1911 v kúpnopredajnej záležitosti (60), povolenie ochotníckeho  

 divadelného predstavenia v Rozhanovciach (61), zaťaženie a scudzenie cirkevného 

  majetku – hlásenie notára (72), chlebová akcia pre nezamestnaných (73), Imrich  

 Kováč, mal. – poručnícka záležitosť (86), Juraj Ivan, Imrich Mata a manž. Mária  

 rod. Matová – č. d. 4399/1934, k. ú. Ploské (107), reformovaná ľudová škola vo  

 Vajkovciach – novostavba, výber a schválenie stavebného pozemku (163),  

 stavebné a živnostenské povolenie na strojný mlyn vo Vyšnom Olčvari pre  

 Michala Feldera (164), Ján Mako, Vajkovce – užívacie povolenie (170), Ján  

 Rabatin a manž. Anna, rod. Mazáková, Vajkovce – užívacie povolenie (171),  

 výkaz osôb mužského pohlavia z obce Ploské narodených v roku 1916 (221),  

 Anna Ivanová, Jozef Kohoutek – domovská príslušnosť a sobášna záležitosť  

 (223), Matej Demjančík, Kráľovce – živnostenský list (239), štátna stravovacia  

 akcia pre nezamestnané a obmedzene pracujúce osoby (250, 1555, 1590),  

 štatistika nezamestnaných – mesačné výkazy (267), žiadosť o hostinskú a  

 výčapnú koncesiu pre Potravinové družstvo v Nižnom Olčvari (268), verejné  

 zhromaždenie republikánskej strany v Rozhanovciach (333), Alžbeta Kirájová –  

 domovská príslušnosť (368), žiadosť pasienkového spoločenstva vo Vyšnom  

 Olčvari o zmenu lesnej kultúry na pasienok (398), miestne tabule obcí v okrese  

 (405), hlásenie notára o zabezpečení pracovných príležitostí pre nezamestnaných 

  (418), pridelenie podpory na nákup hasičských potrieb pre obce Nižný a Vyšný  

 Olčvar (419,1759), produktívna starostlivosť o nezamestnaných – prevádzanie  

 núdzových prác (464), výkaz obecných dlhov obcí NÚ (465), Ján Cirbus a Mária 

  Popovičová – sobášna záležitosť (476), verejné zhromaždenie sociálno

 demokratickej strany v Rozhanovciach (480), vrátenia budovy bývalej štátnej  

 opatrovne obci Rozhanovce – opatrenia k odvolaniu (484), Masarykov deň čs.  

 zahraničia (485), poškodenie úrody zemiakov z dôvodu živelnej pohromy v roku  

 1934 – úhrada dopravného pri nákupe zemiakovej sadby (486), vecné nedostatky  

 v budove štátnej ľudovej školy v Rozhanovciach (525), Jozef Zubeľ a manž.-  

 užívacie povolenie a oslobodenie novostavby od domovej dane (575), činžovná  

 daň  – výkaz majiteľov prenajatých domov z obcí NÚ (587), Mária Papáčová,  

 rod. Štofová (Hirková) – štátna a domovská príslušnosť a sobášny list (660),  

 odstraňovanie snehu na úseku štátnej cesty Košice – Zborov (734), úrazové  

 poistenie hospodárskej čeľade – výkaz sluhov z obcí NÚ (812), udelenie  

 podpory z hasičského fondu obci Ploské (814), prídel osiva pre  

 poľnohospodárov z obcí NÚ poškodených v roku 1934 živelnými pohromami  

 (900), odpredaj obecnej budovy s umiestnenou četníckou stanicou a s pozemkom  

 v Rozhanovciach Jánovi Šebestovi (928), Rozália Véčiova, rod. Rudňanská,  

 Teofil Rosenberg – vrátenie dane z prírastku hodnoty nehnuteľnosti (947),  

 príspevok obcí NÚ na plat pomocnej kancelárskej sily (1149), ľudové kurzy pre  

 ženy v obciach NÚ (1201), voľby do Národného zhromaždenia (1211), Mária  

 Balová, Rozhanovce – živnostenská záležitosť (1244),  Alžbeta Škovránková,  

 rod. Lešková – domovské právo (1262), Karol Kotas, mal., Helena Kotasová,  

 Alžbeta Kotasová, Félix Kuca a manž. Mária, rod. Havrilcová – kúpnopredajná  

 zmluva (1345), obce NÚ – schválenie záverečných účtov za rok 1933 (1393- 

 1402), revízia urbárskych účtov urbarialistov obce Vyšný Olčvar (1460), Karol  

 Sowa, Karolína Balušinska, poľskí občania žijúci v Chrastnom – sobášny list  

 (1504), majetkové pomery reformovanej cirkvi vo Vajkovciach (1532), výročná  
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 správa ústrednej správy Slovenskej pokladnice pre hospodárskych robotníkov  

 (1539), výkaz veriacich ev. a. v. v Nižnom a Vyšnom Olčvari košickej kongruálnej 

  cirkevnej obce (1556), odvolanie proti vodoprávnemu povoleniu na zahradenie  

 Chrastného potoka (1613), národná zbierka Motorizáciou k obrane vlasti (1628),  

 žiadosť o hostinskú a výčapnú koncesiu pre Potravinové družstvo v  

 Rozhanovciach (1674), Michal Felder, Nižný Olčvar – obecné svedectvo (1724),  

 Jozef Márton, Michal Cienky, Mikuláš Licholata – otcovstvo (1727), obec  

 Ploské – rím. kat. škola  a obecnoškolský fond – vyšetrovanie majetkových  

 pomerov (1737), Ján Šoltés – domovská príslušnosť (1741),  Anna Žigraiová, rod. 

  Matová, Ploské – prijatie do zväzku mesta Košice (1752), slovenský  

 reformovaný cirkevný zbor v Nižnom a Vyšnom Olčvari – pridelenie podpory na 

  nákup cirkevných spevníkov (1758), Samuel Friedman a manž. Regina, rod.  

 Ditlerová – obecné svedectvo (1801), ceny chleba a pečiva v okrese (1803), nábor  

 študentiek do štátnej gazdinskej školy v Barci (1842), Jozef Mihalik  – stavebné  

 povolenie (1854), Priska Štipáková mal. –  záležitosť poručníctva (1865),  

 prevádzanie rozpočtu na vicinálnu cestu Vyšný Olčvar – Košická Polianka  

 (1871), hospodársky liehovar v Ploskom – obecné svedectvo (1878), žiadosť čs.  

 obchodnej spoločnosti o zníženie nájomného za poľovný revír v Rozhanovciach  

 (1901), Mária Kovaľová mal. – záležitosť poručníctva (1943), Jelčová Helena  

 mal. – umiestnenie dieťaťa  detskom domove (2749), Ján Gábor mal. – záležitosť  

 poručníctva (3015), Andrej Daduľák, Nižný Olčvar – stavebné povolenie (3053),  

  ev. a. v. ľudová škola v Chrastnom – vymáhanie cirkevnej dane (3071), zbierková 

  akcia Detský deň na Slovensku (3131), zmena chovného plemena hovädzieho  

 dobytka v okrese (3154), vojenská knižka a zápis úmrtia Ján Maľučkého (3170),  

 ohrozenie obchodovania s chrenom v obvode NÚ (3171), zbierka na pomník Ľ.  

 Štúra v Bánovciach nad Bebravou (3173), vedenie obchodných kníh obchodníkov  

 s dobytkom  (3217), vylúčenie obce Ploské z NÚ v Rozhanovciach a pripojenie  

 ku Notárskemu úradu v Kostoľanoch nad Hornádom (3240), ČSČK – členské a  

 vianočná akcia v prospech chudobných (3251), Imrich Takáč, Nižný Olčvar –  

 obchod s miešaným tovarom (3252), výkaz návrhu členov miestnych volebných  

 komisií v NÚ (3283), zisťovanie majetkových pomerov Pavla Weinera (3294),  

 výkaz oprávnených voličov z obvodu NÚ (3357), smernice na  prevádzanie  

 produktívnej starostlivosti o nezamestnaných (3377), vysťahovalectvo do Iránu – 

  hlásenie notára (3513), zoznam porotcov Krajského súdu v Košiciach (3538),  

 hlásenie notára v záležitosti stavby gr. kat. kostola v Čižaticiach (3615),  

 predkladanie žiadostí obcí o príspevky z hasičského fondu na hasičské potreby  

 (3765), izraelské náboženstvo v obvode, kongrua pre rabína zo Ždane – obecné  

 svedectvo (3771), Róbert Mikó, rím. kat. farár v Ploskom, kongrua – obecné  

 svedectvo (3772), povolenie ochotníckeho divadelného predstavenia pre rím. kat.  

 ľudovú školu v Rozhanovciach (3852), hlásenie notára v záležitosti prevádzanie  

 zákona o obmedzení podávania alkoholických nápojov (3859), štatistický výkaz  

 hospodárskych zvierat chovaných v obvode NÚ (3881) 

 slovenský 

 

 28 bez čísla 1937  šk. č. 5 

 Pravidlá obce Kráľovce o vyberaní poplatku za udelenie domovského práva, pravidlá 

 pre vyberanie obecnej dávky z mäsa v Kráľovciach, pravidlá pre vyberanie  obecnej 

 dávky z nápojov v Kráľovciach (b. č.)        
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 slovenský 

 

 c. Civilná protiletecká ochrana 

 29 18-177 1936  šk. č. 6 

 Velitelia miestnej CPO (18), branná výchova – reč velenia, výchova mládeže (23),  

 organizácia ochrany proti leteckým útokom (26), dočasné smernice pre požiarnu  

 službu, ustanovenie inštruktorov (27), smernice pre poplachovú službu a  

 zatemnenie (34), branná výchova – prehliadka zdatnosti mládeže v obvode NÚ  

 (36), smernice pre samaritánsku službu, organizácia samaritánskej služby (40),  

 prevádzanie zákona č. 82/1935 (51), skúška pohotovosti, zatemnenie (54), úprava 

  a vyčistenie povál domov (56), povolanie k povinnej súčinnosti (90), ochrana  

 proti bojovým látkam (96), smernice pre stavbu úkrytov proti leteckým útokom  

 (99), postup organizácie, návrhy a skúsenosti (104), prehľad stavu výkonných  

 zložiek v obciach (116), plán ochrany v menších obciach (125), prevádzanie  

 ochrany proti leteckým útokom – pokyny (137), dočasná smernica č.1 pre obce  

 (138), cvičenie svojpomocnej služby – správa o výsledku (174), pomer  

 dobrovoľných sestier ČSČK k samaritánskej službe (177) 

 slovenský 

 

 30 6-92 1937  šk. č. 6 

 Ustanovenie veliteľa CPO  a jeho  zástupcu v obci Chrastné (6), návrhy a  

 praktické rady (13), vecná výstroj obcí (18), výcvik svojpomocnej služby  

 obyvateľstva (19), zriadenie ošetrovní v okrese (21), poslucháčske krúžky  

 Radiojournalu (22),  výkaz obcí NÚ o zabezpečení financií na účely CPO (23),  

 Sudetonemecká strana – snahy o získanie plánov protileteckej ochrany (37), výcvik 

 výkonných zložiek pohotovostnej verejnej služby (92) 

 slovenský 

 

 31 6-202 1938  šk. č. 6 

 Ustanovenie veliteľov CPO a zástupcov (6), pomery v organizácii CPO v  

 Chrastnom (7), kurzy pre službu v CPO (23), umiestnenie ošetrovne (79),  

 organizácia poštovej protileteckej ochrany (97), CPO a branná výchova (98),  

 inštruktážna prehliadka CPO a hasičstva – výzva na odstránenie nedostatkov  

 (118), zväčšenie počtu nemocníc, zadováženie liekov, lekárov a nemocničného  

 zariadenia (119), zriaďovanie telefónnych spojov pre účely CPO (120), smernice  

 CPO (129, 131), pokyny pre vybavenie nemajetného obyvateľstva plynovými  

 maskami (142), organizácie CPO v obciach – revízia (155), vyhláška o zatemnení  

 v prípade pohotovosti (173), zriaďovanie úkrytov k ochrane pred leteckými  

 útokmi (187), pokyny pre obyvateľstvo pri leteckých útokoch (192), zriadenie  

 inšpektorátu protileteckej obrany (202) 

 slovenský 

 

 d. pozemková kniha 

 32 1895 – 1936  šk. č. 7 

 Pozemkovoknižné hárky obce Rozhanovce č. 154, 401-500 

 maďarský, slovenský 

 33 1895–1931  šk. č.  8 

 Pozemkovoknižné hárky obce Vajkovce čísla 2-125 
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 maďarský, slovenský 

 

 34 1932–1938  šk. č. 8 

 Pozemkovoknižný hárok obce Kráľovce – iba obecný majetok a majetok  

 urbarialistov číslo 129 

 maďarský, slovenský 
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REGISTER OSÔB 

 

B 

Balová Mária (Ballová) - 27 

Balušinska Karolína - 27 

Beinhorm Sie - 25 

Beneš Edvard - 24 

 

C 

Cienky Michal - 27 

Cirbus Ján - 27 

 

D 

Daduľák Andrej - 27 

Demjančík Matej - 27 

 

F 

Felder Michal - 27 

Fridman Samuel (Friedmann) - 27 

Fridmanová Regina, rod. Ditlerová (Friedmann, rod. Dittler) - 27 

 

G 

Gábor Ján mal. - 27 

Gárdoni Gejza (Gárdonyi) - 21 

Gmiter Jozef - 20 

Goldstein Abrahám Adolf Cham - 22 

 

H 

Harman Gejza - 18 

Hodža Milan - 25 

Hrachovec Bohumil - 20 

Hviezdoslav Pavol Országh - 15 

 

I 

Ivan Juraj - 27 

Ivanko Michal - 25 

Ivanová Anna - 27 

 

J 

Jehlička František - 22 

Jelčová Helena mal. - 27 

 

K 

Karadordević Alexander - 21 

Karkoška Jozef - 17, 18, 22 - 24 

Kirájová Alžbeta (Királyová) - 27 

Kohoutek Jozef - 27 

Koreň Ľudovít - 22 
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Kotas Karol - 27 

Kotas Karol mal. - 27 

Kotasová Alžbeta - 27 

Kotasová Helena - 27 

Kováč Imrich mal. - 27 

Kovaľová Mária mal. - 27 

Kuca Félix - 27 

Kucová Anna - 27 

Kucová Mária, rod. Havrilcová - 27 

Kunc Ján - 21 

 

L 

Lacko Ján - 16 

Licholata Mikuláš - 27 

 

M 

Mako Ján - 27 

Maľučký Ján - 27 

Marenčin Anton - 17 

Marendiak Peter - 21 

Márton Jozef - 27 

Masaryk Tomáš Garrique - 15, 17, 19, 21 - 24 

Mata Imrich (Matta) - 27 

Matová Mária, rod. Matová (Matta) - 27 

Mihalik Jozef - 27 

Mihálik Vavrinec - 18 

Mikó Róbert - 27 

Molnár Ján - 18 

Molnárová Margita - 25 

 

N 

Nosáľ Juraj - 21 

 

P 

Papáčová Mária, rod. Štofová - 27 

Petro Andrej - 21 

Petrová Alžbeta,  rod. Hrebová - 21 

Popovičová Mária - 27 

 

R 

Rabatin Juraj - 21, 27 

Rabatinová Anna, rod. Mazáková - 27 

Rosenberg Teofil - 27 

Rosiar Leopold - 15 

 

S 

Sie Beinhorm - 25 

Sowa Karol - 27 
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Spišiak Andrej - 25 

Strausman Sámuel (Strausmann) - 14 

Šebesta Ján - 27 

Škovránková Alžbeta, rod. Lešková - 27 

Škultéty Jozef - 23, 24 

Šoltés Ján - 27 

Štipáková Priska mal. - 27 

Štúr Ľudovít - 22, 27 

 

T 

Takáč Imrich - 27 

Tuka Vojtech - 24 

 

V 

Véčiova Rozália (Vécsy) - 27 

Vojtková Anna, rod. Martončíková - 27 

 

W 

Weiner Pavol - 27 

 

Z 

Zubeľ Jozef - 27 

Žigraiová Anna, rod. Matová (Žigraiová, rod. Mattová) - 27 
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REGISTER MIESTNY 

 

B 

Bánovce nad Bebravou - 22, 27 

Barca, o. Košice-okolie - 27 

Beniakovce, o. Košice-okolie - 25 

Bidovce o. Košice-okolie - 16 

Brno, Česká republika - 15 

Budapešť, Maďarsko - 16, 21, 25 

 

C 

Československo – 15, 20, 21, 24-25 

Čižatice, o. Košice-okolie - 27 

 

D 

Dolný Kubín - 15 

 

H 

Haniska, o. Prešov - 25 

Herľany, o. Košice-okolie - 16 

Hrašovík, o. Košice-okolie - 25 

 

CH 

Chrastný potok - 27 

 

I 

Irán - 27 

 

K 

Kostoľany nad Hornádom, o. Košice-okolie - 25, 27 

Košice - 23, 25, 27 

Košická Nová Ves, o. Košice-okolie - 24 

Košická Polianka, o. Košice-okolie - 27 

 

M 

Maďarsko - 22, 23, 25 

 

N 

Nemecko - 21 

 

T 

Torysa (rieka) - 26 

Trstené pri Hornáde, o. Košice-okolie - 25 

 

Z 

Zborov, o. Bardejov - 27 

Ždaňa, o. Košice-okolie - 27 
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REGISTER KORPORÁCIÍ 
 

C 

Civilná protiletecká ochrana – 24, 29-31 

 

Č 

Československá sociálnodemokratická strana – 22, 27 

Československý Červený kríž – 16, 27, 29 

 

D 

Družstvo Včela - 22 

 

H 

Hlinkova slovenská ľudová strana – 22, 24-25 

 

K 

Komunistická strana Československa – 16, 20, 22-24 

Krajinský pamiatkový výbor mučeníkov národa v Budapešti - 16 

Krajský súd v Košiciach - 27 

 

M 

Maďarská národná rada na Slovensku - 25 

Maďarský národný zväz - 17 

Masarykova liga proti tuberkulóze - 16 

Masarykova letecká liga - 15 

Matričný obvod v Rozhanovciach – 17, 23 

Matričný úrad v Rozhanovciach - 7-13 

 

N 

Národné zhromaždenie - 27 

Nemecká národnosocialistická strana robotnícka - 20 

Nemecká národná strana - 20 

Notársky úrad v Kostoľanoch nad Hornádom - 27 

Notársky úrad v Košickej Novej Vsi - 24 

 

O 

Okresný úrad s dočasným sídlom v Kostoľanoch nad Hornádom - 25 

Okresný úrad v Košiciach - 16 

 

P 

Potravinové družstvo v Nižnom Olčvari - 27 

Potravinové družstvo v Rozhanovciach - 27 

 

R 

Radiojournal - 30 

Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu – 22, 24, 25, 27 

Roľnícka vzájomná pokladnica v Košiciach - 19 
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S 

Slovenská liga – 17, 22 

Slovenská pokladnica pre hospodárskych robotníkov v Bratislave – 22, 27 

Sudetonemecká strana - 30 

 

Z 

Zjednotená maďarská strana - 25 

Zväz hornozemských spolkov v Budapešti - 25 
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REGISTER VECNÝ 

 

A 

agenda cudzinecká - smernice - 22 

akcia dotazníková - špionážna činnosť - 22 

akcia na zamedzenie hladovania - 20 

akcia pre chudobných - 27 

akcia pre nezamestnaných - 20, 27 

akcia protidražobná - 21 

akcia štátna stravovacia pre nezamestnaných - 20, 27 

arcibiskupský seminár - ostrihomský - 24 

 

B 

Briti - 25 

 

C 

ceny - chleba a pečiva - 27 

cesta štátna Košice – Zborov - 27 

cesta Vyšný Olčvar – Košická Polianka - 27 

cirkev ev. a. v. - 27  

cirkev izraelitská - kongrua - 27 

cirkev reformovaná - 20, 24, 27 

cirkev - slovenský kalvínsky seniorát - 21 

cirkev - zaťaženie majetku - 27 

cudzinci - 24 

četnícka stanica v Rozhanovciach - 27 

četníctvo - 17 

 

D 

daň cirkevná - vymáhanie - 27 

demonštrácie - výstraha pred organizovaním - 19 

divadelné predstavenie - 27 

dlhy obecné - 27 

domovská príslušnosť - 27 

domovské právo - 28 

družstvá – 22, 27 

 

E 

elektrifikácia obcí - 18 

evakuácia notárskeho úradu - 25 

 

F 

finančná stráž - 25 

 

H 

hákový kríž - zákaz používania - 20 

hasiči - 27 

hranice - dočasné sídla okresov - 25 
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hranice - neoprávnené prekročenie - 15 

hranice - rozhraničovacie práce - 25 

 

I 

investičné práce - 25 

investičné stavby - 24 

iredenta na Slovensku - 22 

 

K 

kalvínsky slovenský seniorát - zriadenie - 21 

kancelária krajinského prezidenta - 23 

kočiši - 17 

komunisti - útek do ČSR - 20 

kováči - 22 

kráľ juhoslovanský - 21 

kúpnopredajné zmluvy - 27 

kurzy ľudové - pre ženy - 27 

 

L 

lekárske obvody 16, 23 

liehovari - 27 

 

M 

maďarská propaganda v pohraničí - 21 

maďarské publikácie - zákaz dovozu - 17 

maďarský náučný slovník - povolenie rozširovania - 16 

výkaz majiteľov domov – 25, 27 

Masarykov deň zahraničia - 27 

matriky - rodné - 7-9 

matriky - sobášne - 10, 11 

matriky - úmrtné – 12-13 

menšinová politika - 24 

miestne volebné komisie - 27 

mlyny - 27 

mobilizácia – 17, 22, 23 

motorové vozidlá - 15 

muži - výkaz počtu - 19, 22 

 

N 

národné výbory - 25 

nehnuteľnosti - 24 

nezamestnaní – 20, 27 

nezamestnanosť - v obvode - 27 

nezamestnanosť - v okrese - 20 

notár obvodný - 17 

notári pridelený – 15, 18, 21, 22, 24 

notárske pomocné sily - 16, 19, 25, 27 
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