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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 vo Všechsvätých (Koksó-Mindszenti körjegyzőség, 

Koksómindszenti körjegyzőség, Kassamindszenti körjegyzőség) obstarával úradnú agendu 

okrem sídelnej obce Všechsvätých aj pre ďalších šesť obvodových obcí, t. j. Barca, 

Bernátovce, Buzice, Geča, Kokšov-Bakša a Košťany. Verejnoprávne postavenie obvodného 

notára vo Všechsvätých, jeho právny pomer k obci, práva, služobné povinnosti a kompetencie 

vymedzoval predovšetkým zák. čl. XXII/1886 o obciach. Obvodný notársky úrad vo 

Všechsvätých 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 vo Všechsvätých prináležali od konca 19. st. do Slúžnovského 

úradu Košice so sídlom v Košiciach 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 vo Všechsvätých pred zavedením zákona o štátnych matrikách 

(zák. čl. XXXIII/1894) neexistoval. Obce Všechsvätých, Bernátovce, Buzice, Geča, Kokšov-

Bakša a Košťany patrili vtedy do obvodu notárskeho úradu v Čani a obec Barca prináležala 

do Obvodného notárskeho úradu v Haniske. V októbri 1895 bol v obci Barca na základe 

vyššie spomínané zákona o štátnych matrikách zriadený Matričný obvod v Barci (Barczai 

anyakönyvi kerület), do ktorého pripadli obce Barca, Bernátovce, Buzice, Geča, Kokšov-

Bakša, Košťany a Všechsvätých. V nasledujúcom roku,1896 sa sídlom Matričného obvodu v 

Barci stala obec Všechsvätých, ktorá sa v uvedenom roku stala aj sídlom novozriadeného 

notárskeho úradu vo Všechsvätých. Do jeho notárskeho obvodu pripadli všetky obce, ktoré 

patrili do Matričného obvodu v Barci, čím sa matričný a notársky obvod stali totožnými. 

Matričný obvod v Barci so sídlom vo Všechsvätých oficiálne existoval do roku 1903. V roku 

1904 bol zriadený Matričný obvod  vo Všechsvätých (Koksómindszenti anyakönyvi kerület, 

Kassamindszenti anyakönyvi kerület), ktorý sa stal právnym nástupcom Matričného obvodu 

v Barci. V nasledujúcich rokoch sa zloženie matričného a notárskeho úradu vo Všechsvätých 

nezmenilo. V stabilnej zostave vyššie uvedených siedmych obcí existoval až do Viedenskej 

arbitráže v novembri 1938. V období monarchie patril Obvodný notársky úrad vo 

Všechsvätých  počtom združených obcí (7) a počtom obyvateľstva žijúceho v jeho obvode k 

najväčším notárskym úradom košického okresu, pričom viac ako 1000 obyvateľov žilo iba 

v obci Barca. V roku 1896 žilo v Barci 1098 obyvateľov a  v roku 1925 sa ich počet zvýšil na 

1353. V  sídelnej obci Všechsvätých (po roku 1918 dobovo nazývanej Micent, alebo Košicky 

Micent) žilo v roku 1896 251 obyvateľov a v roku 1925 sa ich počet zvýšil na 305. Obce 

Všechsvätých, Buzice, Bernátovce a Košťany sa v roku 1960 zlúčili do jednej obce s názvom 

Valaliky, pričom o takéto zlúčenie usilovali tieto obce už v roku 1903. Celkový počet 
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obyvateľov žijúcich v obciach notárskeho obvodu vo Všechsvätých, ktoré bolo prevažne 

slovenského pôvodu, bol v roku 1896 2847 obyvateľov, v roku 1929 3356  a v roku 1932 

4057 obyvateľov. 

      Prvým štátnym matrikárom v Matričnom obvode v Barci so sídlom vo Všechsvätých bol 

obvodný notár v Čani Jozef Ekerd ml. (Eckerdt) (narodený 21. 7. 1899 v Gagy Bátor). Po 

zriadení Obvodného notárskeho úradu vo Všechsvätých v priebehu roku 1896 ho vo funkcii 

štátneho matrikára v Matričnom obvode v Barci so sídlom vo Všechsvätých vystriedal vedúci 

notár  Augustín Polák Lendel (Polyák Lengyel) (1896 –1925). Bol to prvý a zároveň najdlhšie 

pôsobiaci obvodný notár v tomto obvode, ktorý ostal pôsobiť na svojom poste vo 

Všechsvätých aj po vzniku prvej ČSR. Ako tamojší vedúci notár bol vymenovaný  ministrom 

vnútra na návrh ministra  s plnou mocou pre správu Slovenska  za administratívneho úradníka 

v systematizovanom stave obecných a obvodných notárov na Slovensku v hod. triedy VIII, 

stupeň 1, s platnosťou od 1. 8. 1920 dočasne, s podmienkou, že do 31. 12. 1921 preukáže  

znalosť slovenčiny. V roku 1925 ho na poste vedúceho notára vystriedal Peter Turčák 

(narodený 14. 9. 1896). Po necelých troch rokoch ho v septembri 1928 vymenil obvodný 

notár Ján Sikula (narodený 30. 4. 1884 v Banskej Štiavnici), ktorý bol do úradu menovaný  na 

základe nariadenia Krajinského úradu v Bratislave č. 8102/28 prez. z 28. 8. 1928. Ján Sikula 

zložil notársku skúšku 19. 6. 1923 v Turčianskom sv. Martine a do Všechsvätých bol 

preložený z predchádzajúceho pôsobiska na Mestskom notárskom úrade v Prešove. Peter 

Turčák ostal vo Všechsvätých pôsobiť aj naďalej avšak vo funkcii prideleného notára. Vedúci 

notár Ján Sikula mal v notárskom obvode okrem svojej predpísanej práce na starosti aj 

organizovanie národných slávností a zhromaždení, bol členom pobočky Matice slovenskej 

v Košiciach, pobočiek Slovenskej ligy, Masarykovej leteckej ligy, Československého 

Červeného kríža, bol členom výboru Okresnej hasičskej jednoty a obvodným dozorcom 

hasičského obvodu vo Všechsvätých. Vo Všechsvätých pôsobil 9 rokov až do svojej smrti 

v auguste 1937. Na jeho miesto bol vymenovaný obvodný notár Arpád Roman (narodený 15. 

2. 1900), ktorý v obvode pôsobil do prijatia Viedenskej arbitráže.  

 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 vo Všechsvätých nasledujúci pomocní notári, 

resp. po vzniku ČSR pridelení notári, ktorí zároveň zastupovali vedúceho notára vo vedení 

štátnych matrík: Vojtech Kaifer (Keifer) (1899 – 1903), Jozef Čontoš (Csontos) (1904), 

Abrahám Pasternák (Paszternák), notársky praktikant (1904 – 1905), Ján Jenei (1906), 

Bernard Kirovič (Kirovits) (1908 – 1914), Peter Turčák (1929 – 1931), v rokoch 1932 – 1936 

nepôsobil v obvode pridelený notár. Po vzniku ČSR pôsobili v kancelárii notárskeho úradu vo 

Všechsvätých vo funkcii pomocnej kancelárskej sily: Jaroslav Zmátlo (1929), Alexander 

Rauchman (1931 – 1932), Ján Stanovszký (1935), Vojtech László (1935). 

      O notárskom dome v sídelnej obci Všechsvätých nemáme veľa informácii. Z revíznych 

zápisníc notárskeho úradu  z obdobia prvej ČSR je zrejmé, že do roku 1929 vlastnila notársky 

dom obec Všechsvätých. Bola v ňom umiestnená notárska kancelária spolu s bytom notára, 

avšak stav domu bol už v uvedenom roku pre vysokú vlhkosť nevyhovujúci. V roku 1932 

bola notárska kancelária umiestnená s najväčšou pravdepodobnosťou už v inej budove, ktorá 

patrila do majetku všetkých obcí notárskeho úradu. Výnimkou bola obec Barca, ktorá z tohto 

dôvodu musela prispievať zvýšeným nájomným na notársku budovu. Ani táto budova však 

nespĺňala dobové hygienické štandardy, nakoľko v notárskej kancelárii chýbala ešte jedna 

samostatná miestnosť a predizba. Úradné hodiny v notárskej kancelárii boli v bežný deň 

stanovené od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 18.00 hod.  V nedeľu a počas 

sviatkov od 8. 00 hod. do 11.00 hod. Oficiálny rozvrh práce na úrade nebol zavedený. Podľa 



 

 

3 

 

zvyklosti mal vedúci notár 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 toto 

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. Pomocný notár obvykle viedol aj matričnú agendu a mal na 

starosti záležitosti obecných dávok a poplatkov a s vedúcim notárom spolupracoval aj pri 

daňovej agende.   
 
 

Vývoj a dejiny archívneho fondu 

 
Písomnosti pôvodcu boli nájdené pri odbornej archívnej prehliadke registratúry Miestneho 

národného výboru (MNV) vo Všechsvätých vykonanej 10. mája 1956 vtedajším archivárom 

Okresného národného výboru v Košiciach. Materiál Obvodného notárskeho úradu vo 

Všechsvätých a matričné písomnosti boli rozhádzané spolu s písomnosťami bývalého 

Obvodného úradu miestnych národných výborov vo Všechsvätých  z obdobia  1945 – 1949 

v drevárni MNV na dvore, čím došlo k čiastočnému zničeniu písomnosti. Materiál 

Obvodného notárskeho úradu vo Všechsvätých do roku 1945 bol  prevzatý do košického 

okresného archívu 21. novembra 1958 a do evidenčného listu archívneho fondu bol zapísaný 

pod prírastkovým číslom 19. Následne bol dňa 24. októbra 1961 zaradený do tohto fondu 

prírastok, ktorý bol zapísaný pod  prírastkovým číslom 37. Tento archívny fond bol v 60. 

rokoch 20. st. 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. Dňa 15. mája 2012  bol do tohto fondu zaradený prírastok od Obecného úradu vo 

Valalikoch, ktorý tvorilo 6 kusov matričných kníh, t. j. matrika rodná, sobášna a úmrtná 

z obdobia 1895 – 1906. Ich pôvodcom bol Matričný obvod v Barci a jeho právny nástupca 

Matričný úrad vo Všechsvätých, ktorý sídlil v mieste notárskeho úradu. Do evidenčného listu 

archívneho fondu bol tento prírastok zaevidovaný pod číslom 1174. Matričné knihy sú 

uložené osobitne v budove Štátneho archívu v Košiciach na Bačíkovej č. 1. 

 

Archívna charakteristika fondu 

 

Fyzický stav fondu v rozsahu 1,240 bm, t. j. 5 škatúľ a matričné knihy je dobrý, nepoškodený. 

Archívny fond Obvodný notársky úrad vo Všechsvätých  je usporiadaný podľa nasledujúcej 

chronologicko-numerickej štruktúry:             

1. Úradné  

A/Správne 

B/Matričné    

    a/rodná matrika 

    b/sobášna matrika 

    c/úmrtná matrika 

C/Evidenčné 

2. Spisový materiál 

A/Spisy 

    a/administratívne 

3. Účtovný materiál 
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               obec Všechsvätých 

               obec Barca 

               obec Bernátovce 

               obec Buzice 

               obec Kokšov Bakša 

               obec Košťany 

 

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 účtovných písomností tvorí jednu inventárnu jednotku jeden ročník 

účtovných písomností v rámci jednotlivých obcí notárskeho úradu zoradených podľa abecedy, 

pričom prvá v poradí je sídelná obec notárskeho úradu.  

Pri inventarizácii fondu v roku 2021 boli vzhľadom na fyzický stav zachovania fondu 

vyradené len duplikáty a multiplikáty 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). Inventárny záznam pozostáva z inventárneho čísla, ročníka, číselného rozpätia 

dokumentov a čísla škatule. Za týmito údajmi nasleduje obsah  archívnych dokumentov, pri 

spisoch  s uvedením ich spisového čísla v zátvorke. Osobný, miestny, vecný register a register 

korporácií odkazujú na inventárne čísla. Pri vyžiadaní dokumentov na štúdium musí bádateľ 

uviesť názov fondu, inventárne číslo, číslo spisu, alebo názov dokumentu a číslo škatule. 

Časový presah do roku 1942 súvisí so zápismi v jedinej zachovanej evidenčnej knihe, ktorá 

bola vedená súvisle od roku 1921. 

 

              

Rozbor obsahu fondu 

 
Archívne dokumenty fondu ponúkajú informácie o hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom 

vývoji obcí patriacich do Obvodného notárskeho úradu vo Všechsvätých. Z obdobia 

monarchie sa nezachovali okrem matrík žiadne písomnosti. Najviac informácií o obciach 

patriacich do notárskeho úradu ponúkajú zachované úradné správne knihy fondu. Nachádzajú 

sa v nich informácie o vývoji obecného školstva, majetkových pomerov obcí, o obecných 

dlhoch a pôžičkách, podnikoch, obecných zamestnancoch, ľudovej knižnici, elektrifikácii, 

telefonizácii a obecnom hasičstve. Osobné údaje obyvateľov obcí notárskeho úradu zapísané 

v jedinej zachovanej evidenčnej knihe môžu poslúžiť pri genealogickom pátraní. Pre 

porovnanie stavu zachovanosti administratívneho  spisového materiálu fondu môžeme na 

základe zachovaných revíznych zápisníc uviesť, že v roku 1934 bolo v registratúrnom 

denníku notárskeho úradu zaevidovaných 6492 záznamov, pričom  z uvedeného ročníka sa 

nezachoval jediný spis. V malom množstve zachovaných spisov možno nájsť údaje 

predovšetkým súkromnoprávneho charakteru týkajúce sa obyvateľstva notárskeho obvodu,  

t. j. najmä kúpnopredajné a exekučné zmluvy, ďalej písomnosti týkajúce sa nezamestnanosti 

a taktiež dokumenty o miestnych školách. Mená a počty obyvateľov či domov v najväčšej 

obci notárskeho obvodu Barci sa nachádzajú v zachovanom súpise obyvateľstva alebo v 

kmeňových hárkoch domovej dane. Účtovný materiál fondu sa zachoval taktiež zlomkovito.  
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Protokolárny záznam o vypracovaní inventára 

 

Archívny fond usporiadala, vnútorné vyraďovanie a inventarizovanie vykonala pracovníčka 

Štátneho archívu v Košiciach Mgr. Diana Kunderová v rokoch 2020 – 2021. 

Zoznam použitých skratiek 

 

b. č. bez čísla 

B. M. belügyminiszter  

bm bežný meter 

BV branná výchova 

CPO civilná protiletecká ochrana 

č. číslo 

č. d.  číslo denníka okresného súdu    

čs.  československý 

ČSR  Československá republika 

k. ú. katastrálne územie 

mal. maloletý 

manž. manželka 

MNV miestny národný výbor 

MNO ministerstvo národnej obrany 

NÚ notársky úrad 

resp. respektíve 

r. kat. rímskokatolícky 

rod. rodená 

SNR Slovenská národná rada 

st.  storočie 

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

          I. Úradné knihy 

A/Správne 
 

   

1 18. 07. 1932 – 16. 09. 1937       škat. č. 1 

Zápisnice obecného zastupiteľského zboru obce Všechsvätých 

slovenský 

 

2 12.10. 1935 – 27. 05. 1938        škat. č. 1 

            Zápisnice obecnej rady a obecnej finančnej komisie obce 

Všechsvätých                                                                                        

slovenský 

 

3 24. 10. 1933 – 15. 06. 1937       škat. č. 1 

Výpisy zo zápisníc obecného zastupiteľského zboru, obecnej rady                              

a obecnej finančnej komisie obce Bernátovce 

voľné listy 

slovenský 

 

4 22. 06. 1930 –  15. 06. 1937         škat. č. 1 

Výpisy zo zápisníc obecného zastupiteľského zboru, obecnej rady                               

a obecnej finančnej komisie obce Buzice 

voľné listy  

slovenský 

 

B/Matričné 

a/ rodná matrika 

 

5 1. 10. 1895 – 21. 9. 1899 

Matričný úrad vo Všechsvätých, zväzok I.                         

maďarský 

 

6    21. 9. 1899 – 6. 12. 1903 

Matričný úrad vo Všechsvätých, zväzok II.                         

maďarský 

 

7   6. 12. 1903 – 31. 12. 1906 

 Matričný úrad vo Všechsvätých, zväzok III.                         

 maďarský 

 

b/ sobášna matrika 

 

8           1. 10. 1895 – 31. 12. 1906 

Matričný úrad vo Všechsvätých                        
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maďarský 

 

c/ úmrtná matrika 

 

9  1. 10. 1895 – 28. 8. 1902 

  Matričný úrad vo Všechsvätých, zväzok I.                        

  maďarský 

 

10 28. 8. 1902 – 31. 12. 1906 

Matričný úrad vo Všechsvätých, zväzok II.                        

maďarský 

 

C/Evidenčné 

 
11 1921 – 1942         škat. č. 1 

Evidencia vydaných domovských listov v obvode NÚ 

slovenský 

II. Spisový materiál 

A/Spisy 

a/administratívne 

 
12 1920        bez čísla  škat. č. 2 

Usmernenia MNO v záležitostiach: prípravné práce na odvod  

brancov (b. č.), odklad prezenčnej vojenskej služby pre železničný personál  

(b. č.), dobrovoľný vstup do čs. brannej moci podľa branného zákona (b. č.) 

slovenský 

 

13 1922       bez čísla  škat. č. 2 

Okresy čs. konzulátov v USA (b. č.), prepustenie vojenských  gážistov v zálohe z čs.  

brannej moci (b. č.), pokyny pre odvod brancov (b. č.), usmernenie pre četníkov v  

záležitosti potvrdzovania súkromných telegramov (b. č.) 

slovenský 

 

14 1923       bez čísla  škat.č.2 

Usmernenia MNO v záležitostiach: predkladanie žiadostí mužstva  

v zálohe o začatie superarbitrácie (b. č.), podávanie preukazov na poskytovanie  

výhod  pri plnení brannej povinnosti (b. č.), doručovanie korešpondencie vojenských  

veliteľstiev súkromným osobám (b. č.), úľavy pre poslucháčov vysokých škôl pri  

pri plnení brannej povinnosti (b. č.) 

slovenský 

 

15 1925       bez čísla  škat. č. 2 

Usmernenia MNO v záležitostiach: žiadosti vojenských osôb mimo činnej  

vojenskej služby o povolenie  vstupu do cudzích vojenských služieb (b. č.), odklad  
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nastúpenia do prezenčnej vojenskej služby pre poslúcháčov verejnej rabínskej 

školy v Bratislave (Jeschibah) (b. č.), oslobodenie štátnych zamestnancov od  

vojenských  cvičení (b. č.) 

slovenský 

 

16 1926     1306  – 2007,  bez čísla  škat. č.  2 

Kúpnopredajné zmluvy, intabulácia (č. d.), priznaná dávka z hodnoty  

prírastku nehnuteľností: Katarína Sedláková, rod. Kováčová, Filip Moškovič a manž.  

Fany, rod. Lefkovičová – č. d. 2541/1926 k. ú. Barca  (1306), Alexander Sedlák,   

 Mária Sedláková, rod. Ujobáďová, Filip Moškovič a manž. Fany, rod. Lefkovičová  –  

č. d. 2450/1926 k. ú Barca (1307), Ilona Zičiová, rod. Karáčoniová, Vojtech Kiš  

(1316), Štefan Sedlák, a manž. Zuzana, rod. Ujobáďová, Juraj Sedlák a manž. Zuzana  

Breznaiová – č. d. 1935/1926 k. ú. Barca (2007), František Varga, Mária Sedláková,  

Jozef Varga, Barbora Kobezdová, rod. Vargová, Andrej Varga a manž. Katarína, rod.  

Šümegová, Anna Vargová, rod. Vargová – č. d. 4035/1926 k. ú. Barca (b. č.) 

slovenský, maďarský 

 

17 1927     48 – 1442, bez čísla   škat. č. 2 

Intabulácia (č. d.), priznaná dávka z hodnoty prírastku nehnuteľností:  

Imrich Mačuga a manž. Katarína, rod. Šárošiová, Pavol Virostko – č. d. 6203/1926 

k. ú. Barca (48), Žofia, Krčmeryová, rod. Kusá, Ján Lukáč  a manž. Barbora, rod.  

Brečka, k. ú. Bernátovce (694), Alžbeta Sedláková, rod. Kišová, Štefan Sedlák, Juraj  

Sedlák, Jozef Sedlák – č. d. 7890/1927 k. ú. Barca (1442), Gabriel Berzevici, Lujza  

Anna Berzeviciová, Štefan Sedlák Jakub – obecné svedectvo, platobný príkaz pri  

prevode nehnuteľnosti (b. č.) 

slovenský 

 

18 1929     888 – 2972, bez čísla   škat. č. 2 

Kúpnopredajné zmluvy, intabulácia (č. d.), priznaná  dávka z hodnoty  

prírastku nehnuteľností: Ján Mrázko, Ján Takáč a manž. Katarína, rod. Mikulová – č.d.  

1474/1928 k. ú. Barca (888), Jozef Kmec, Karol Orth – č. d.8631/1928 k. ú. Barca  

(1258), Mária Gothilfova, rod. Márkusova, Gabriel Márkus, Adolf Ciner, Helena  

Miľová, rod.  Kmecová, Jozef Kmec (1759), Ján Mrázko, Šalamún Klausner (2898),  

Helena Zičiová, rod. Karáčoniová, Štefan Sedlák k. ú. Barca (2953), Šalamún 

Klausner  a manž. Mária, rod. Reichová, Elena Klingerová, rod. Klausnerová, Anna 

Šchönová, rod. Klausnerová, Filip Moškovič a manž. Fany, rod. Lefkovičová – č. d. 

9597/1929 k. ú. Barca (2972), Michal Fedor a manž. Verona, rod. Tótová, Ján 

Majerník  – exekučná zápisnica (b. č.), sumárny kmeňový hárok  katastra dane 

domovej obce Košťany a kmeňové hárky katastra dane domovej obce Košťany 

jednotlivo podľa domov (neúplné) (b. č.)  

          slovenský 

 

19 1930       24 – 2392, bez čísla  škat. č. 2 

Exekučné zápisnice, intabulácia (č. d.), priznaná dávka z hodnoty  

prírastku nehnuteľností:  Ernest Tišler, Andrej Begáni a manž. Mária, rod. Tótová –  

č.d. 1327/1927 k. ú. Barca (24), Imrich Makó, František Vrenský (28), Katarína 

Bencová, rod. Dziaková, Pavol Dziak  a manž. Alžbeta, rod. Vargová – č. d. 

4977/1929 (37), Anna Sedláková, Imrich Sedlák, Tomáš Sedlák mal., Elena Sedláková 

mal., František Varga a manž. Mária, rod. Vyšnická, Jozef Varga a manž. Júlia, rod. 

Baranová – č. d. 8279/1929 k. ú. Barca (359), Helena Zičiová, rod.  Karáčoniová,  
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Rozália Bayernová, rod. Zimermanová k. ú. Barca (2392), Ján Sedlák, Ján Timko, k. 

ú. Barca   

(b. č.) 

slovenský 

 

20 1931      413 – 1703    škat. č. 2 

Kúpnopredajné zmluvy, intabulácia (č. d.), priznananá dávka z hodnoty   

prírastku nehnuteľností:  Helena Zičiová, rod. Karáčoniová, Alžbeta Lendacká, rod.  

Štorcová, k. ú. Barca (413), Mária Šubová, rod. Nováková, Imrich Šuba, Mária  

Lörincová, rod. Šubová, Štefan Hodermarský a manž. Verona Podracká (766), Vojtech  

Kis a manž. Katarína, rod. Semanová, Anna Kisová, rod. Beluščáková (1251), Štefan  

Kupec a manž. Mária, rod. Vašková, Jozef Tót a manž. Barbora, rod. Vašková, Ján  

Janočkár a manž. Katarína, rod. Vojakovičová a Pavol Bobaľ a manž. Verona, rod.  

Vargová, k. ú. Barca (1703) 

 slovenský 

 

21 1932       bez čísla  škat. č. 2 

Majetok štátnej ľudovej školy v Barci a záväzné povinnosti obce Barca voči škole  

(b. č.) 

slovenský 

 

22 1933       1962   škat. č. 2 

Jozef Tót, Barca – užívacie povolenie a oslobodenie od domovej  dane (962) 

   slovenský 

 

23 1935       3815, bez čísla  škat. č. 2 

Ján Šároši a manž. Júlia, rod. Sedláková – odvolanie k priznanej dávke  

z hodnoty prírastku nehnuteľností (3815), pozemkovoknižné hárky majetku obce  

Bernátovce (b. č.), pozemkovoknižné hárky majetku obce Buzice (b. č.) 

slovenský 

 

24 1936      41, bez čísla   škat. č. 2 

Plány CPO v obciach NÚ (41), pôžička obce Barca na úhradu obecných 

potrieb (b. č.), súpis kníh obecnej knižnice v Barci (b. č.) 

slovenský 

 

25/2 1938        257 – 3352   škat. č. 2 

Štátna ľudová škola Buzice-Bernátovce – postupné triedy, majetok školy, výkazy  

žiakov (257), výpisy z rodných matrík mužov z obvodu NÚ narodených v roku 1919  

(388), komunálna pôžička obcí Buzice a Bernátovce s dlžobným úpisom (540),  

vyúčtovanie prideleného osiva repky a kukurice v obvode NÚ (1708), vyúčtovanie  

dopravy prideleného cukru v obvode NÚ v rámci núdzovej zimnej výpomoci pre  

nezamestnaných (2010), sprostredkovanie práce pre nezamestnaných – najímanie  

nádenníkov z obvodu NÚ na stavbu cesty v banskobystrickom okrese (2632), Ján   

Čiripi, Barca – žiadosť o pridelenie štátneho vyživovacieho príspevku s osobnými  

údajmi (2735), Ján Vasily, Všechsvätých – žiadosť o prijatie do zväzku mesta Košice  

(2853), Štefánikova astronomická spoločnosť slovenská v Bratislave  – správa                  

o činnosti a žiadosť o podporu na výstavbu Štefánikovej ľudovej hvezdárne (3014),  

prijímanie  a umiestňovanie chorých osôb z vidieka do štátnej nemocnice v Košiciach  

– usmernenie (3034), pokyny o platení dane z mäsa na obecnom úrade (3040), Jozef  
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Babják z Barce – povolenie miestnej tanečnej zábavy (3041), Štefan Sviatko a manž.  

Mária, rod. Špišáková, Košťany – štátne občianstvo a domovská príslušnosť (3047),   

otvorenie Výstavy východu ČSR – sprievodná  cyklistická štafeta  usporiadaná  

Československým dorastovým zborom pre Slovensko v Bratislave  s dojazdom v  

Košiciach (3050), Jozef Muľar, Barca – štátne občianstvo a domovská  príslušnosť  

(3068), Jozef Fusek a manž. Mária, rod. Špišáková – poberanie štátnej  starobnej  

podpory (3069), oslavy 20. výročia vzniku ČSR – návrh spoločnosti  Slovenské  

umenie aj s vyobrazením na vyhotovenie a stavbu pomníkov, pamätníkov a tabúľ pre  

záujemcov (3081), Ondrej Oláh, Katarína Oláhová, rod. Pačútová, Klára  

Haluščáková, rod. Pačútová – č. d. 17551/1937, k. ú. Barca (3110),   

Ján Timko, Imrich Timko, Alžbeta Vyrostková, rod. Timková, Mária Drotárová, rod.  

Timková, Helena Timková mal., Margita Timková mal., Katarína Timková, rod.  

Tomášová –  č. d 5435/1937, k. ú. Buzice a Barca (3111), výkaz podnikateľov  

v obvode NÚ nahlásených pre úrazové poistenie zamestnancov (3149), Júlia Vargová,  

Barca – svedectvo o chudobe (3174), Katarína Levandovská, Barca –  domovská  

príslušnosť (3187), Anna Kotíková, Barca – svedectvo o chudobe (3193), Bartolomej  

Šidelský, Barca – zisťovanie pobytu (3200), Michal Pirický a manž. Zuzana Mitrová,  

Pavel Mitro, Barca  – obecné úradné svedectvo o prevode nehnuteľnosti (3204),   

žiadosť obcí obvodu NÚ o podporu na elektrifikáciu (3205), štátne občianstvo  

a domovská príslušnosť: Štefan Kuchár (3224), Mária Bérešová, rod. Podracká,  

Buzice (3225), Jozef Moňok, Geča (3226), vymáhanie licenčných poplatkov za chov  

plemenníkov v obciach Barca a Všechsvätých (3229 – 3230), výkaz veliteľov   

v strediskách BV v košickom okrese (3231), utajovanie dislokácie armády pri  

cirkevných sobášnych ohláškach vojenských osôb (3232), Šarlota Móricova, Barca –  

obecné úradné svedectvo v pozemkovoknižnej záležitosti (3235), Móric Švarc,  

Všechsvätých – žiadosť o milosť v trestnom konaní (3237), Anton Šifer, r. kat.  

učiteľ v Košťanoch – zrieknutie sa funkcie kronikára  pre obce Košťany a Geča  

3259), vymáhanie licenčných poplatkov za chov plemenníkov v obciach Buzice  

a Všechsvätých (3274 – 3275),  hlásenie notára o voliteľnosti  členov         

novozvolených  obecných zastupiteľstiev v obciach obvodu NÚ a súpis voličov,  

ktorí sa nedostavili k voľbe v Kokšov-Bakši (3289), podpora na opravu r. kat.  

kostola vo Všechsvätých (3304), potvrdenie o absolvovaní kurzu CPO v obvode NÚ  

(3331), Jozef Ricko, Buzice – výmer štátnej starobnej podpory  s osobnými údajmi  

(3333), štátna stravovacia akcia pre nezamestnaných a pracujúcich 

 s obmedzenou činnosťou (3352) 

slovenský 

 

25/3 1938      3382 – 3993, bez čísla škat. č. 3 

Florián Gaži, Bernátovce – obecné úradné svedectvo o chudobe (3382), voľba 

starostu,  členov obecných komisií a členov obecnej rady obce Bernátovce (3385), 

Štefan Sabol, Všechsvätých – obecné úradné svedectvo o chudobe (3408), štátna 

ľudová škola Buzice-Bernátovce – zmena 3. a 4. postupnej dočasnej triedy na 

definitívnu (3414), Bernard  Friš, Bernátovce  – rozšírenie hostinskej a výčapníckej 

koncesie (3450), obecné úradné  svedectvo o chudobe: Júlia Vejšická, Barca (3451), 

Helena Sopková, Barca (3452), Augustín Sirmai, Barca – žiadosť o podporu 

z Masarykovej dobročinnej nadácie (3482), obecné úradné svedectvo o chudobe:  

Ján Capák, Barca (3489), Štefan Lukáč, Všechsvätých (3494), štátna ľudová škola 

v Barci – zmena 5. a 6. postupnej dočasnej triedy na definitívnu (3528), hospodársky 

liehovar v Barci – úradné svedectvo v majetkovej záležitosti (3529), obecné úradné 

svedectvo o chudobe: Ján Kiseľ, Barca (3531), Ján  Onofer, Bernátovce (3561), 
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ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva, voľba starostu, námestníka, členov 

obecnej rady a komisií obce Barca a námietky proti voľbe  obecného starostu (3575), 

obežník o usporiadaní hasičského zjazdu v Košiciach (3596), Barbora Capáková, rod. 

Ondiková, Barca – úradné svedectvo k žiadosti o priznanie práva chudoby (3598), 

monografia mesta Trnavy a jeho okolia – propagácia publikácie (3600), Mária Cecília 

Gundelfingerová a spol., Michal Tkáč a manž. Helena, rod. Sepešiová, Michal Bakši 

a manž. Katarína, rod. Hudiová, Jozef Seman a manž Mária, rod. Stanová, Pavol 

Klučár a manž. Anna, rod. Majorošová, Buzice – č. d. 2618/36 (3608), bezpečnostné  

upozornenie na kosenie trávy na letisku v Barci (3611), Mikuláš Papcuna mal., 

Alžbeta Papcunová mal., Buzice – umiestnenie v Štátnom detskom domove 

v Košiciach (3621), Jozef Pracko, Barca – obecné úradné svedectvo o chudobe (3636), 

žiadosť o udelenie podpory pre r. kat. ľudovú školu vo Všechsvätých (3680), Jakub 

Švarc, Všechsvätých obecné úradné svedectvo o chudobe (3653), Pavel Haluška, 

Barca – stavebné povolenie (3694), Andrej Gujdán, Barca – povolenie miestnej 

tanečnej zábavy (3696), zoznam psov prihlásených na očkovanie proti besnote 

v obvode NÚ (3709), žiadosť obce Barca o vyradenie zo všeobecnej povinnosti k dani 

z nájomného  (3746), Štefan Tarnóci, Barca – užívacie povolenie novostavby (3767), 

stavebné povolenie: Anton Štofko, Barca (3797), Štefan Mikloš, Barca (3798), Tomáš 

Sviatko, Buzice (3799), Ladislav Tordai, Barca (3817), Andrej Majoroš, Geča – 

odvolanie proti domovej  dani (3819), výkaz vecných bežných potrieb štátnej ľudovej 

školy v Kokšov-Bakši (3852), stavebné povolenie: Július Lincéni, Barca (3857), 

Štefan Maró, Barca (3858), hlásenie o obecných rozpočtových nedoplatkoch obce 

Všechsvätých  za rok 1937 (3900), Jozef Galavský, Barca – inventár pozostalosti 

(3906), prevádzanie  národnej leteckej zbierky pre výcvik pilotov (3907), Anna 

Tomčejová, rod. Senderová, Barca – obecné úradné  svedectvo  k žiadosti o priznanie 

práva chudoby (3947), Imrich Varga, Barca – povolenie tanečnej zábavy (3977), 

hlásenie štatistiky strihania oviec v obvode NÚ (3993), zoznam všetkých  obyvateľov 

obce Barca (b. č.), kmeňové hárky katastra dane domovej obce Barca jednotlivo podľa 

domov (b. č.), súpis kníh obecnej knižnice  

vo Všechsvätých (b. č.) 

slovenský, maďarský 

III. Účtovný materiál 

  

obec Všechsvätých 

 

 

26 1936           škat. č. 4 

– pokladničný denník fondu kmeňového majetku      

– hlavná kniha fondu kmeňového majetku 

– pokladničný denník fondu chudobných 

– hlavná kniha fondu chudobných 

– depozitný denník           

– hlavná kniha dávky za psov 

– evidencia a hlavná kniha a denník dávky z prírastku hodnoty nehnuteľností – výpis 

– hlavná kniha hasičskej dávky 

– inventár majetku obce            

– vyrubujúci denník poplatkov za užívanie obecnej váhy 

– pokladničný denník poplatkov za užívanie obecnej váhy 
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– vyrubujúci denník poplatkov za užívanie obecných jatiek 

– pokladničný denník poplatkov za užívanie obecných jatiek 

– výkaz obecných dlhov 

– výkaz nedoplatkov obcí  obvodu na spoločných potrebách notárskeho úradu 

– záverečný účet obce s dokladmi 

slovenský 

 

27 1939          škat. č. 4 

– denník na vyberanie daní (1930 – 1939)  

slovenský 

 

obec Barca 

 

28 1936           škat. č. 4 

– hlavná kniha obecného hospodárenia 

– pokladničný denník fondu kmeňového majetku 

– hlavná kniha fondu kmeňového majetku 

– pokladničný denník  fondu chudobných          

– hlavná kniha fondu chudobných 

– depozitný denník 

– evidencia, hlavná kniha a denník dávky z prírastku hodnoty nehnuteľností 

– vyrubujúca kniha a hlavná kniha poplatkov za udržiavanie obecného býka 

– presuny v obecnom rozpočte 

– inventár majetku obce 

– vyrubujúci denník poplatkov za užívanie obecnej váhy 

– pokladničný denník poplatkov za užívanie obecnej váhy 

– vyrubujúci denník poplatkov za užívanie obecných jatiek 

– pokladničný denník poplatkov za užívanie obecných jatiek 

– výkaz obecných dlhov 

– výkaz obecných nedoplatkov spoločných potrieb notárskeho úradu 

– záverečný účet obce s dokladmi  

slovenský 

 

29 1937          škat. č. 4 

 

– pokladničný denník  (1932 – 1937)                                                                    

– hlavná kniha obecného hospodárenia  

slovenský 

 

30 1938          škat. č . 5 

– denník na vyberanie daní  

– vyrubujúci denník poplatkov za používanie obecnej váhy 

slovenský 

 

obec Bernátovce 

 

31 1938          škat. č. 5 

          – denník na vyberanie daní  (1930 – 1938) 
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slovenský 

obec Buzice 

 

32 1938           škat. č. 5 

– denník na vyberanie daní (1930 – 1938)  

slovenský 

obec Kokšov-Bakša 

 

33 1938           škat. č. 5 

– denník na vyberanie daní (1930 – 1938) 

slovenský 

obec Košťany 

 

34 1936           škat. č. 5 

– hlavný pokladničný denník 

– pokladničný denník fondu kmeňového majetku 

– hlavná kniha fondu kmeňového majetku 

– pokladničný denník fondu chudobných 

– hlavná kniha fondu chudobných 

– evidencia a hlavná kniha a denník dávky z prírastku hodnoty nehnuteľností 

– vyrubujúca a hlavná kniha dávky za psov 

– hlavná kniha hasičskej dávky          

– inventár obecného majetku 

– vyúčtovanie obecného školského fondu 

– depozitný denník 

– presuny v obecnom rozpočte 

– výkaz obecných dlhov  

– výkaz o hospodárení s obecnými prirážkami 

– výkaz nedoplatkov obcí  obvodu na spoločných potrebách notárskeho úradu 

– záverečný účet obce s dokladmi   

 slovenský 

 

35 1938          škat. č. 5 

– denník na vyberanie daní (1930 – 1938) 

slovenský 
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Register osôb 

 

 
B 

Babják Jozef – 25/2 

Bakši Michal – 25/3 

Bakšiová Katarína, rod. Hudiová (Hudy) – 25/3 

Bayernová Rozália, rod. Zimermanová (Bayern, rod. Zimmermann) – 19 

Begáni Andrej (Begányi) – 19 

Bencová Katarína, rod. Dziaková –19 

Bérešová Mária, rod. Podracká – 25/2 

Berzevici Gabriel (Berzeviczy) – 17 

Berzeviciová Anna Lujza (Berzeviczy) – 17 

Bobaľ Pavol – 20 

Bobaľová Verona, rod. Vargová – 20 

 

C 

Capák Ján – 25/3 

Capáková Barbora, rod. Ondiková – 25/3 

Ciner Adolf (Czinner, Cinner) – 18 

Čiripi Ján –25/2 

 

D 

Drotárová Mária, rod. Timková – 25/2 

Dziak Pavol – 19 

Dziaková Alžbeta, rod. Vargová – 19 

 

F 

Fany Moškovičová, rod. Lefkovičová – 16 

Fedor Michal – 18 

Fedorová Verona, rod. Tótová (Tóth) – 18 

Friš Bernard (Frisch) – 25/3 

Fusek Jozef – 25/2 

Fuseková Mária, rod. Špišáková – 25/2 
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G 

Galavský Jozef – 25/3 

Gaži Florián – 25/3 

Gothilfová Mária, rod. Kárkusova  (Gotthilf) – 18 

Gujdán Andrej – 25/3 

Gundelfingerová Mária Cecília – 25/3 

 

H 

Haluška Pavel – 25/3 

Halušková Klára, rod. Pačútová – 25/2 

Hodermarská Verona, rod. Podracká – 20 

Hodermarský Štefan – 20 

 

J 

Janočkár Ján – 20 

Janočkárová Katarína, rod. Vojakovičová – 20 

 

K 

Kis Vojtech (Kiss) – 20 

Kišeľ Ján – 25/3 

Kisová Anna, rod. Beľuščáková (Kiss) – 20 

Kisová Katarína, rod. Semanová – 20 

Kiš Vojtech (Kis) – 16 

Klausner Šalamún – 18 

Klausnerová Mária, rod. Reichová – 18 

Klingerová Elena, rod. Klausnerová –18 

Kľučár Pavol – 25/3 

Kľučárová Anna, rod. Majorošová – 25/3 

Kmec Jozef (Kmetz) – 18  

Kmecová Klára, rod. Kustvanová – 18 

Kobezdová Barbora, rod. Vargová – 16 

Kotiková Anna – 25/2 

Krčmeriová Žofia, rod. Kusá (Krčmery) – 17 

Kuchár Štefan – 25/2 
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Kupcová Mária, rod. Vašková – 20 

Kupec Štefan – 20 

 

L 

Lendacká Alžbeta, rod. Štorcová – 20 

Levandovská Katarína – 25/2 

Lincéni Július – 25/3 

Lörincová Mária, rod. Šubová – 20 

Lukáč Ján – 17 

Lukáč Štefan – 25/3 

Lukáčová Barbora, rod. Brečková – 17 

 

M 

Mačuga Imrich (Macsuga) – 17 

Mačugová Katarína, rod. Šárošiová (Macsuga, rod. Sárosi) –17 

Majerník Ján – 18 

Majoroš Andrej – 25/3 

Makó Imrich – 19 

Márkus Gabriel – 18 

Maró Štefan – 25/3 

Mikloš Štefan – 25/3 

Miľová Helena, rod. Kmecová – 18 

Moňok Jozef – 25/2 

Móricová Šarlota (Móricz) – 25/2 

Moškovič Filip – 16, 18 

Moškovičová Fany, rod. Lefkovičová – 18 

Mrázko Ján – 18 

Mrázková Katarína, rod. Janočková – 18 

Muľar Jozef – 25/2 

 

O 

Oláh Ondrej – 25/2 

Oláhová Katarína, rod. Pačútová – 25/2 

Onofer Ján – 25/3 

Ort Karol (Orth) – 18 
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P 

Papcuna Mikuláš mal. –  25/3 

Papcunová Alžbeta mal. – 25/3  

Pirický Michal – 25/2  

Pracko Jozef – 25/3 

 

R 

Ricko Jozef – 25/2  

 

S 

Sabol Štefan –  25/3 

Sedlák Alexander – 16 

Sedlák Imrich – 19  

Sedlák Ján – 19  

Sedlák Jozef – 17   

Sedlák Juraj –  16 – 17 

Sedlák Štefan –  16 – 18 

Sedlák Štefan Jakub – 17 

Sedlák Tomáš mal. – 19  

Sedláková Alžbeta, rod. Kišová (Kišš) – 17 

Sedláková Anna – 19   

Sedláková Elena mal. – 19  

Sedláková Katarína, rod. Kováčová – 16 

Sedláková Mária – 16  

Sedláková Mária, rod. Ujobáďová (Ujjogágy) – 16   

Sedláková Zuzana, rod. Breznaiová – 16 

Sedláková Zuzana, rod. Ujobáďová (Ujjobágy)  – 16   

Seman Jozef – 25/3 

Semanová Mária, rod. Stanová – 25/3 

Schönová Anna, rod. Klausnerová – 18 

Sirmai Augustín (Szirmay) – 18   

Sopková Helena – 25/3  

Sviatko Štefan – 25/2   

Sviatko Tomáš – 25/3  

Sviatková Mária, rod. Spišáková  – 25/2 
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Šidelský Bartolomej – 25/2 

Šifer Anton (Schiffer) – 25/2 

Štofko Anton – 25/3 

Šuba Imrich – 20  

Šubová Mária, rod. Nováková – 20  

Švarc Jakub (Schwartz) – 25/3 

Švarc Móric (Schwartz) – 25/2 

 

T 

Takáč Ján – 18 

Takáčová Katarína, rod. Mikulová – 18 

Tarnóci Štefan – 25/3 

Timko Imrich – 25/2 

Timko Ján – 19, 25/2 

Timková Helena mal. – 25/2 

Timková Katarína, rod. Tomášová – 25/2 

Timková Margita mal. – 25/2 

Tišler Ernest (Tischler) – 19 

Tkáč Michal – 25/3 

Tkáčová Helena, rod. Sepešiová (Szepesi) – 25/3 

Tomčejová Anna, rod. Sendrejová – 25/3 

Tordai Ladislav – 25/3 

Tót Jozef (Tóth) – 20, 22 

 

V 

Varga Andrej – 16 

Varga František – 16, 19 

Varga Imrich – 25/3 

Varga Jozef – 16, 19 

Vargová Anna, rod. Vargová – 16 

Vargová Júlia – 25/2 

Vargová Júlia, rod.  Baranová – 19 

Vargová Katarína, rod. Šumegová – 16 

Vargová Mária, rod. Vyšnická – 19 
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Vasily Ján (Vaszily) – 25/2 

Vejšická Júlia – 25/3 

Vrenský František – 19 

Výrostková Alžbeta, rod. Timková – 25/2 

 

Z 

Zičiová Helena, rod. Karáčoniová (Zichy, rod. Karátsonyi) – 18 – 20 

Zičiová Ilona, rod. Karáčoniová (Zichy, rod. Karátsonyi) – 16 
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Register miest 
 

 

 

B 

Barca, o. Košice-okolie – 21, 24, 25/3, 28 – 30 

Bernátovce, dnes súčasť obce Valaliky, o. Košice-okolie – 3, 23, 25/2, 25/3, 31 

Bratislava – 25/2 

Buzice, dnes súčasť obce Valaliky, o. Košice-okolie – 4, 23, 25/2, 25/3, 32 

 

G 

Geča, o. Košice-okolie – 25/2 

 

K 

Kokšov-Bakša, o. Košice-okolie – 25/3, 32 

Košice – 25/2, 25/3  

Košťany, dnes súčasť obce Valaliky –  18, 25/2, 33 

 

S 

Spojené štáty americké – 13 

 

T 

Trnava – 25/3 

 

V 

Všechsvätých, dnes súčasť obce Valaliky, o. Košice-okolie – 1, 2, 25/2, 25/3, 26, 28, 29, 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

Register korporácií 
 

 

C 

Československý dorastový zbor pre Slovensko – 25/2 

 
M 

Masarykova dobročinná nadácia – 25/3 

Ministerstvo národnej obrany – 12 

 
S 

Spoločnosť Slovenské umenie – 25/2 

Štátna nemocnica v Košiciach –  25/2 

Štátny detský domov v Košiciach – 25/3 

Štefánikova astronomická spoločnosť slovenská – 25/2 

 
V 

Verejná rabínska škola v Bratislave (Jeschibah) – 15 
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Register vecný 

 
A 

akcia – núdzová zimná výpomoc – 25/2 

armáda – utajovanie dislokácie – 25/2 

 

B      

besnota – očkovanie psov – 25/3 

branci – odvod – 12 – 13 

branná povinnosť  

– preukazy s výhodami – 14 

– úľavy pre vysokoškolákov – 14  

 

C 

CPO  

– kurzy – 25/2 

– plány – 24 

cyklistická štafeta –25/2 

 

D 

daň 

– domová – 25/3 

– z mäsa – 25/2 

– z nájmu 25/3 

  

daňový denník – 27, 30 – 33, 35 

dávka 

– hasičská – 26 

– za psov – 26, 34  

– z prírastku hodnoty nehnuteľností – 16 – 20, 23, 26, 28 

depozitný denník – 28, 34 

domovská príslušnosť – 25/2 

domovské listy – evidencia – 11 

 

E 

elektrifikácia – podpora – 25/2 
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evidencia – domovské listy –11 

exekučná zápisnica – 18 – 19 

 

F 

fond  

– chudobných – 26, 28, 34 

– kmeňového majetku – 26, 28, 34 

– obecný školský – 34 

H 

hasiči – zjazd – 25/3 

 

CH 

chudoba – priznanie práva chudoby – 25/3 

 

I 

intabulácia (č. d.) – 16 – 20, 25/2 – 25/3 

inventár 

– obecného majetku – 28, 34 

– pozostalosti – 25/3 

 

K 

knižnica obecná – 24, 25/3 

koncesia hostinská a výčapná – 25/3 

konzuláty – v USA – 13 

korešpondencia vojenských veliteľstiev – 14 

kostol r. kat. vo Všechsvätých – 25/2  

kroniky – 25/2 

kurzy – 25/2 

 

L 

letisko v Barci – 25/3 

liehovar v Barci – 25/3 

 

M 

matrika 
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– rodná – 5 – 7, 25/2 

– sobášna – 8 

– úmrtná – 9  

– výpisy – 25/2 

N 

nemocnice – 25/2     

nezamestnaní  

– prídel cukru – 25/2 

– sprostredkovanie práce – 25/2 

– štátna stravovacia akcia – 25/2 

 notársky úrad – výkaz spoločných nedoplatkov – 26, 28, 34 

 

O 

obec Barca  

– hospodársky liehovar – 25/3 

– kataster dane domovej – 25/3 

– štátna ľudová škola – 21, 25/3 

– voľba starostu – 25/3 

– voľba zastupiteľstva – 25/3 

– súpis obyvateľov – 25/3 

– súpis kníh knižnice – 24 

obec Bernátovce 

– pozemkovoknižné hárky – 23 

– štátna ľudová škola – 25/2, 25/3 

– voľba starostu – 25/3 

– zápisnice obecného zastupiteľstva – 3 

– zápisnice obecnej finančnej komisie – 3 

– zápisnice obecnej rady – 3 

obec Buzice 

– pozemkovoknižné hárky – 23 

– štátna ľudová škola – 25/2, 25/3 

– zápisnice obecného zastupiteľstva – 4 

– zápisnice obecnej finančnej komisie – 4 

– zápisnice obecnej rady – 4 

obec Kokšov-Bakša – štátna ľudová škola – 25/3 
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obec Košťany  

– daň domová jednotlivo – 18 

– daň domová sumárne – 18 

– kronikár – 25/2 

obec Všechsvätých 

– kostol r. kat. – 25/2 

– súpis kníh obecnej knižnice – 25/3     

– škola r. kat.  – 25/3 

– zápisnice obecného zastupiteľstva – 1 

– zápisnice obecnej finančnej komisie – 2 

– zápisnice obecnej rady – 2 

– obecné hospodárenie – hlavná kniha – 28, 29 

– obecné prirážky – 34 

– obecné úradné svedectvo – 25/2, 25/3 

– obecný záverečný účet – 26, 28, 34 

– očkovanie proti besnote – 25/3 

odvolanie 

– daň domová – 25/3 

– dávka z hodnoty prírastku nehnuteľností – 23 

ovce – strihanie – 25/3 

P 

plány CPO – 24 

plemenníci – vymáhanie poplatkov – 25/2 

podpory  

– elektrifikácia obcí – 25/2 

– oprava kostola – 25/2 

– škola r. kat. – 25/3 

– štátna starobná – 25/2 

poistenie úrazové – 25/2 

pokladničný denník – 29, 34 

poplatky 

– za obecného býka – 28 

– za obecnú váhu –  26, 28, 30 

– za obecné jatky – 26, 28 

povolenia  
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– stavebné – 25/3 

– užívacie – 22, 25/3 

– tanečná zábava – 25/2 

pozemkovoknižné hárky – 23 

pôžička 

– obec Barca – 24 

– obec Bernátovce – 25/2 

– obec Buzice – 25/2 

prídel 

–  cukor – 25/2 

– osivo repky a kukurice – 25/2 

 

R 

r. kat. 

– kostol vo Všechsvätých – 25/2 

– učiteľ v Košťanoch – 25/2 

S 

súpis  

– obyvateľov v Barci – 25/3 

– psov – 25/3 

– voličov – 25/2 

– kníh obecnej knižnice – 24, 25/3 

škola      

– r. kat. vo Všechsvätých – 25/3 

– štátna ľudová v Barci – 21, 25/3 

– štátna ľudová Buzice-Bernátovce – 25/2, 25/3 

– štátna ľudová v Kokšov-Bakši – 25/3 

štátna starobná podpora 

– výmer – 25/2 

– žiadosť – 25/2 

štátne občianstvo – 25/2 

 

U 

usmernenia  

– MNO – 12, 14 – 15 
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– pre četníkov – 13 

užívacie povolenie – 22 

 

V 

vojenská služba  

– odklad – 12, 15 

– prepustenie – 14  

vojenské cvičenia – oslobodenie – 15  

vojenskí gážisti – prepustenie – 13 

voľby  

– obecné zastupiteľstvá – 25/2 – 25/3 

– starostu – 25/3 

 výkaz  

– obecných dlhov – 26, 28, 34 

– plemenníkov –25/2 

– podnikateľov –25/2 

– potrieb školy – 25/3 

– veliteľov BV – 25/2 

– žiakov – 25/2 

Výstava Východu ČSR – 25/2 

 

Z 

zápisnice 

 – exekučné – 18, 19 

– obecného zastupiteľstva – 1, 3 – 4 

– obecnej finančnej komisie – 2 – 4 

– obecnej rady – 2 – 4 

zbierka – národná letecká – 25/3 

zjazd – hasičov – 25/3 

zmluva kúpnopredajná – 16, 18, 20 

žiadosť 

– o milosť – 25/2 

– o podporu na elektrifikáciu – 25/2 

– o vyživovací príspevok – 25/2 

– o prijatie do zväzku mesta – 25/2 
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