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ÚVOD 
 

Prehľad vývoja pôvodcu fondu 

 

Nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 26/1945 Zb. n. o národných výboroch 

zo 7. apríla 1945 boli národné výbory ustanovené ako miestne orgány štátnej moci a správy, 

čím sa definitívne zrušili župné úrady a obecné úrady. Na miestne národné výbory prešla 

pôsobnosť miestnej samosprávy. Okresné národné výbory prebrali kompetencie okresných 

úradov a čiastočne aj župných úradov. Miestne národné výbory (MNV) podliehali okresným 

národným výborom, a tie Slovenskej národnej rade. 

 Po roku 1945 národné výbory predstavovali orgány štátnej moci a správy 

zastupiteľského charakteru, pomocou ktorých sa mali občania zúčastňovať na riadení a správe 

štátu. Boli stanovené zásady, že pre každú obec sa vytvorí  národný výbor a zrušia sa obecné 

a obvodné notárske úrady. Úradníkov zrušených notárskych úradov bolo možné preradiť do 

národných výborov, ak boli politicky a národne spoľahliví. Úrady národných výborov svojou 

organizačnou formou nadväzovali na zrušené notárske úrady. Prvé riadne voľby sa 

uskutočnili v júni – júli 1945. Pôsobnosť MNV bola stanovená: 

– dočasným organizačným poriadkom – výnos Povereníka pre veci vnútorné z 15. 11. 1945 č. 

6633/2-II, ktorý bol uverejnený v úradnom vestníku pod č. 315/1945 a doplnok pod č. 

636/1945, 

– dočasným rokovacím poriadkom – výnos Povereníka pre veci vnútorné z 10. 12. 1945 č. 

7117/1-II/1, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku pod. č. 362/1945, 

– dočasným kancelárskym poriadkom – výnos Povereníka pre veci vnútorné z 12. 12. 1945 č. 

2153/1-II/1, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku pod. č. 370/1945.  

Vo februári 1948 boli ustanovené na návrh miestnych akčných výborov Slovenského 

národného frontu dočasné správne komisie, ktoré pracovali do mája 1949 a nahradili správny 

aparát MNV. Vládnym nariadením č. 72/1949 Zb. bola vytvorená funkcia obvodného 

tajomníka MNV a MNV si vybavovali svoju agendu sami. Táto funkcia bola zrušená vládnym 

nariadením č. 111/1951 Zb. a MNV si ustanovili vlastných tajomníkov. 

 Obvodné úrady MNV nahradili obvodné notárske úrady. Ich úlohou bola najmä 

koordinácia činnosti jednotlivých MNV v obvode. Obvodné úrady MNV boli zrušené 

vládnym nariadením č. 14/1950 Zb. a MNV boli ustanovené ako vykonávatelia štátnej moci  

a správy. Orgánmi NV boli plénum, rada, komisie a aparát. Voľby do NV sa uskutočňovali 

každé štyri roky. MNV boli základným stupňom v trojstupňovej organizácii NV – MNV, 

MsNV, ONV (KNV). 

 Do obvodu Obvodného úradu miestnych národných výborov v Bohdanovciach patrili 

obce Blažice, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Rákoš a Vyšná Myšľa. Obvodný úrad MNV nahradil 

činnosť zrušeného obvodného notárskeho úradu. Jeho úlohou bola koordinačná činnosť 

jednotlivých MNV v obvode. Základnou úlohou  národných výborov v povojnovom období 

bolo odstrániť, resp. nahradiť vzniknuté škody. Ako kompenzácia mal poslúžiť i majetok 

skonfiškovaný „zradcom a kolaborantom“. Plánovala sa rekonštrukcia ciest, mostov, 

poskytovanie finančných príspevkov občanom na úhradu vojnových škôd, prideľovanie 

stavebného materiálu na stavbu domov a ich opravu. Bolo potrebné zabezpečiť zásobovanie 

obyvateľstva materiálom a potravinami, prebiehalo pátranie po zločincoch a kolaborantoch, 

začalo sa rozvíjať súkromné podnikanie. Obvodný úrad MNV v Bohdanovciach  ukončil 

svoju činnosť v roku 1950.   

         

 

Vývoj a dejiny fondu 



 

 

 

Spisová manipulácia sa vykonávala podľa smerníc pre spisový materiál bývalých notárskych 

úradov, aplikovaných v celom rozsahu aj na komplexnú agendu obvodných úradov miestnych 

národných výborov. Spisy boli podľa povahy členené na prezidiálne a administratívne.  

 Pre vyraďovanie písomností obvodných úradov MNV sa využívala smernica 

Povereníctva vnútra číslo I/1-55.6-6/8-1953 a vyhláška Ministerstva vnútra číslo 62/1953Úl.1 

zverejnené v zbierke obežníkov pre KNV č. 407/1953. Pre vyraďovanie účtovných 

písomností sa uplatňovalo vl. nariadenie č. 30/1958 Zb. z. a príslušná vyhláška. Zároveň boli 

v platnosti osobitné smernice Štátneho archívu Košice vydané pre vnútornú skartáciu 

písomností notárskych úradov (platné aj pre obvodné úrady MNV 1945 – 1950) zo dňa 28. 3. 

1966 č.j. Ar-178/1966. 

            Spisy boli podľa povahy členené na prezidiálne a administratívne. Obvodný úrad 

viedol centralizovanú správu registratúry. Do registratúrnych denníkov sa zaznamenávali 

všetky potrebné údaje –  číslo spisu,  predmet podania, spôsob a dátum vybavenia. Spisy boli 

označované prezentačnou pečiatkou s dátumom a číslom podania. Spisy a spisové obaly sa 

však nevytvárali. Každé podanie, aj v tej istej veci, sa evidovalo osobitne. Spisy sa 

odovzdávali do registratúrneho strediska bez označenia a bez preberacích zoznamov 

 

Archívna charakteristika fondu 

 

Archívny materiál bol do archívu prevzatý v neusporiadanom stave. Obsahuje 

zápisnice  pléna a komisií,   administratívne protokoly a indexy, prezidiálne a administratívne  

spisy, účtovný materiál. Fyzická zachovalosť dokumentov je dobrá. Časové rozpätie 

archívneho fondu Obvodný úrad MNV v Bohdanovciach je  obdobie  1945 – 1950. Štruktúra 

archívneho fondu po usporiadaní a sprístupnení:  

1. Úradné knihy 

A. Správne 

2. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky  

B. Spisy 

        a. prezidiálne 

        b. administratívne  

3. Účtovný materiál 

 

Úradné knihy obsahujú zápisnice pléna a komisií, inventárnou jednotkou je jedna kniha 

(zväzok). Spisový materiál je usporiadaný chronologicko-numericky. Inventárnou jednotkou 

je jeden ročník a spisy v rámci jedného ročníka sú uložené podľa čísla spisu. Súčasťou 

spisového materiálu sú administratívne protokoly a indexy, pri ktorých inventárnou jednotkou 

je jedna kniha. Účtovný materiál tvoria účtovné písomnosti, pri ktorých je inventárnou 

jednotkou ročník účtovných písomností. 

         Register osôb, miestny a vecný register a register korporácii sa odvolávajú na inventárne 

číslo. Archívny fond Obvodný úrad MNV v Bohdanovciach je usporiadaný v 6 škatuliach 

a meria 0,75 bm. 

 

Rozbor obsahu fondu 

 

Písomnosti obsahujú materiál týkajúci sa rôznych akcií na zveľaďovanie obcí, zakladania 

spolkov, plánov rozvoja, prevodov nehnuteľností, stavebných a iných rozhodnutí.       

 

 



 

 

 

Protokolárny záznam o vypracovaní inventára 

 

Archívny fond Obvodný úrad MNV v Bohdanovciach  usporiadala, vnútorné vyraďovanie 

vykonala a zinventarizovala Ľubica Konšťáková v roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRATKY 
 

 

 

ČSR  Československá republika 

MNV  miestny národný výbor  

NV                  národný výbor 

ONV  okresný národný výbor 

KNV  krajský národný výbor 

SNP  Slovenské národné povstanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Úradné knihy 

A. Správne 

 

 
Inv. č.            Časový rozsah                                    Číslo spisu                           Číslo škatule 

 

1                    1947                                                                                                                  1 

                      Zápisnice pléna 

 

2                    1948                                                                                                                  1 

                      Zápisnice pléna 

 

3                    1949                                                                                                                  1 

                      Zápisnice pléna 

 

4                    1947                                                                                                                  1 

                      Zápisnice miestnej správnej komisie 

 

5                    1947                                                                                                                  1 

                      Zápisnice miestnej roľníckej komisie 

 

6                    1948                                                                                                                  1 

                      Zápisnice miestnej správnej komisie      

 

7                    1948                                                                                                                  1 

                      Zápisnice miestnej vyživovacej komisie 

 

8                    1948                                                                                                                  1 

                      Zápisnice miestnej zásobovacej komisie 

 

2. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky 

 

9                   1945 – 1946                                                                                                

                      Administratívny  protokol 

 

10                  1946 – 1947 

                      Administratívny  protokol     

                         

11                  1948 

                      Administratívny  protokol     

                         

12                  1949 

                      Administratívny  protokol     

                         

13                  1950 

                      Administratívny  protokol     

                         

14                  1945 –1946 



 

 

                      Administratívny  index    

                         

15                  1947 

                      Administratívny  index    

 

16                  1948 

                      Administratívny  index    

 

17                  1949 

                      Administratívny  index    

 

18                  1950 

                      Administratívny  index    

                        

 

B Spisy 

a. prezidiálne 

 

 

19               1945                                                     75 – 1571                                                     1 

 

Vyhláška o výmene peňazí (75). Smernice pre vytvorenie obvodného úradu (142). Zápisnice 

z odovzdania obecných úradov v obvode – Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Rákoš, Blažice (167). 

Situačná správa – periodické hlásenie (208). Zriadenie ľudových súdov, návrh na menovanie 

členov (324). Voľby do obecného národného výboru (349). Prekladanie úradníkov obvodných 

úradov (442). Pokyny k zaisteniu archívov národných výborov (465). Smernice pre výkon 

mlatieb v roku 1945 (468). Vyšetrovanie národnej a politickej spoľahlivosti (570, 571, 687). 

Kancelársky poriadok (607). Smernice na prípravu osláv SNP (629). Dotazník pre zistenie 

stavu štátnych matrík (641). Opatrenie k druhopisom matrík (678). Propagační a tlačoví 

referenti pri MNV (698). Usmernenie k štátnemu občianstvu (709). Zriadenie Obvodného 

úradu MNV v Bohdanovciach (965). Zoznam výmerov o uvalení národných správ (1220). 

Smernice k štátnemu občianstvu (1535, 1544). Usmernenie ku konfiškácii majetku (1571). 

Evidenčný list úradov NV (bez. č.) 

 
20 1946                                               215 – 2444                                                       1 

 

Schválenie rozpočtu (215). Výmery na zriadenie miestnych ľudových súdov (427). Sumárny 

súpis voličov (471). Zápisnica volebnej komisie (549). Reorganizácia MNV – zápisnica 

(746). Výkaz mravne a politicky zachovalých členov MNV (1015). Nahlásenie mien 

a zamestnaní predsedov MNV patriacich k Obvodnému úradu MNV v Bohdanovciach (1406). 

Kandidátne listiny na obnovu NV (1671). Oznámenie o výsledku volieb (1705). Výkaz 

zamestnancov územnej samosprávy (2248). Výkaz o štátnych matrikách (2338). Mimoriadne 

opatrenia hospodárenia s obilím (2444).  

 

21 1947                                                               17 – 1906                                         2  

 

Situačná správa z obvodu MNV (17). Revízia obecného hospodárenie (49). Zoznam farských 

úradov (74). Zápisnica z prevzatia úradu MNV v Bohdanovciach (104). Schválenie 

záverečných účtov (289). Výkazy o daniach (664). Národná súťaž vo výstavbe republiky 

(720). Výkaz zadlženia obcí (786). Založenie obecných pamätných kníh (805 – 807). Hlásenie 



 

 

o volebných nákladoch (974). Vyhláška o pozemkovoknižných vložkách (1355). Dvojročný 

budovateľský plán (1430). Miestne roľnícke komisie (402). Vydanie pamätnej knihy 

o národných výboroch (1738). Výňatok z rozhodnutia zmiešanej komisie pre výmenu 

obyvateľstva (1906). 

 

22                  1948                                                           50 – 3373                                            2  

 

Zápisnica akčného výboru MNV (50). Revízia obvodného úradu (71). Prihlásenie majetku 

odvlečeného z územia ČSR do Maďarska (115 – 286). Kontrola pracovného výkonu NV 

(135). Zjednotenie predpisov pre vedenie matriky (157). Voľby do Národného zhromaždenia 

(330). Rezolúcia zjazdu zástupcov roľníckych komisií (1002). Povinnosť zadováženia štátnej 

zástavy (1082). Vymenovanie dočasných miestnych správnych komisií v obciach obvodu 

(1326 – 1330). Výnos Ministerstva poľnohospodárstva o poskytnutí príspevku  na nákup 

hospodárskych strojov (1575). Smernice na úhradu škôd po živelných pohromách (1597). 

Oznámenie k súpisu cirkevného majetku (2615). Zhodnotenie výsledkov budovateľskej 

činnosti (2910). Dotazník investícií dvojročného plánu (3373). Dotazník k plneniu úloh (bez 

č.). 

 

23                  1949                                                           5 – 2092                                              2  

 

Zoznam sudcov z ľudu (5). Príspevky k rozpočtom obcí (19). Nariadenie na výzdobu 

obchodov a krčiem (38). Reorganizácia miestnej správnej komisie (74). Výkaz príjmov 

a výdavkov (560). Nariadenie inšpektorátu k povinnej školskej dochádzke (1841). Hlásenie 

ku dňu československo-sovietskeho priateľstva (2092). Zápisnica z revízie zásobovacích 

lístkov (bez č.). Zápisnica z odovzdania obecného majetku novému pokladníkovi (bez č.). 

Výkaz upomienok (bez č.). Výdavky základnej roľníckej školy v Bohdanovciach (bez č.).   

 

24                  1950                                                           67 – 1163                                            2  

 

Vyúčtovanie dlžoby obce Bohdanovce (67). Voličské zoznamy (152). Výkazy plnenia plánu 

a záväzkov (763). Výstavba kultúrneho domu (1163). Evidenčný  list pre stavebné investície 

(bez č.). Zápisnica z premiestnenia potravinového družstva (bez č.).Výmer na výkup pôdy 

Evanjelickej reformovanej cirkvi Bohdanovce (bez č.). 

 

 

b. administratívne 

 

 

25                  1945                                                                 4 – 1261                                        3 

 

Výkaz o stave mlynov (4). Zoznam osôb podľa mobilizačnej vyhlášky (15). Opatrenia 

k živnostenským legitimáciám (17). Výkaz daňových nedoplatkov (78). Výkaz vdov (89). 

Sociálna výpomoc (96, 105). Domovský list Františka Sokola (110). Vyplácanie štátnych 

vyživovacích príspevkov (93). Zriadenie staníc sociálnej výpomoci (107). Súpis obyvateľov 

(240). Výkaz poľnohospodárskych majetkov (241). Platby a správa depozitov (242). Výkaz 

poľovných revírov (243). Zaistenie dopravných prostriedkov (249). Štatistické hlásenie 

o majetku a hospodárení obcí (280). Úprava pre vydanie cestovných povolení a pasov (283). 

Osvedčenie národnosti Jána Molitorisa  (329). Súpis hospodárskych zvierat (382). Revízia 

okresných  a obecných verejných knižníc (436). Ťažba lesov na obnovu poškodených budov 

(453). Pridelenie koncesií – Liebmanová Hildegarda, Mihaliková Jolana, Schvarcová Mária 



 

 

(466, 706, 707). Súpis repatriantov (537). Obecné svedectvo Anny Bodnárovej (558). 

Pridelenie zbrojnej legitimácie (574). Prídel koní (636). Prídel šatstva (649). Kataster 

domovej dane (655). Hlásenie o potrebe ozimného osiva (661). Prídel dreva na výstavbu 

vojnou poškodených budov (672). Prídel koloniálneho tovaru (712). Súpis plemenných kobýl 

(720). Hlásenie o orientačných tabuliach (755). Prídel cukru (768). Hlásenie o stave osôb 

postihnutých rasovou perzekúciou (769). Zoznam dôstojníkov v zálohe (774). Súpis 

pracovných síl pridelených na lesné práce (782). Výrub príspevkov na správu lesov (785). 

Súpis vojenských poškodencov (796). Výkup obilia (847). Inventarizácia pozostalosti Zuzany 

Horváthovej (960). Výkaz chovateľov kráv a majiteľov oráčin (1173). Dotazník o preverovaní 

duchovných (1240). Vojnové škody (1261). 

 

26                  1946                                                                 48 – 2476                                      3 

 

Zoznam obyvateľov k povinnej dodávke mlieka (48). Výkaz plôch na osev (73). Zoznam 

prebytkov obilia (107). Údaje o výške odberu potravín (183). Podpory na výstavbu vojnou 

zničeného majetku (184). Prídel šatstva obyvateľom (255). Revízie živnostenských oprávnení 

(269 – 693). Domovské listy ( 365 – 455). Obnova chovu dobytka (472). Obecné svedectvá 

(715). Pridelenie občianstva Jozefovi Adamíkovi (797). Evidencia prehliadačov mŕtvol 

(1109). Výkaz hospodáriacich roľníkov (1133). Zoznam hospodárskych výkazov (1290). 

Výmery na ceny tovarov (1293). Zisťovanie vojnových škôd (1296). Povinná dodávka obilia 

(1323). Výkup dobytka (1330). Platenie nájomného v bytoch po kolaborantoch (1384). 

Zápisnica k revízii vyúčtovania potravín (1403). Žiadosť Červenému krížu na pridelenie 

detských výbavičiek (1410). Zisťovanie prebytkov obilia v obvode (1498). Konfiškačné 

rozhodnutie rodiny Kissovej (1552). Konfiškačné rozhodnutie rodiny Waldbothovej (1558). 

Zoznam nezvestných obyvateľov (1627). Súpis osôb s povinnou účasťou na brannej výchove 

(1782). Súpis domácností na prídel petroleja (1796). Výkaz úrody obilia (1853). Zoznam 

držiteľov hospodárskych výkazov (1809). Uznesenie súdu na vklad vlastníckeho práva v obci 

Nižný Čaj (1986). Hlásenia obcí o bojoch v 2. svetovej vojne (1977). Menovanie Andreja 

Zehera za národného správcu (2086). Živnosti pre vojnových invalidov (2152). Predloženie 

výkazov k prenájmu poľovného práva (2156). Osevný plán (2166). Náhrady vojnových škôd 

(2167). Sociálne a bezpečnostné opatrenia proti žobrote a tuláctvu (2206). Výkaz k stavebnej 

obnove budov ( 2228). Verejná zbierka na pamätník padlých partizánov (2321). Súpis 

zamokrených pozemkov (2394). Výkaz úrody obilia (2439). Návrhy pre cestovný poriadok 

(2447). Povolenie na usporiadanie divadelného predstavenia (2454). Povinná kastrácia 

nelicencovaných žrebcov (2456). Vysvedčenie o chudobe pre Štefana Assoňa (2476). Výmery 

k dodávkovej povinnosti obilia pre verejné zásobovanie (bez č.). Živnostenské oprávnenia 

(bez č.).  

 

27                  1947                                                                 75 – 2342                                      4 

                                                                                                                                              

Zápisnica o vydaní poľovného práva (75). Osvedčenia o národnej spoľahlivosti pre Oľgu 

Jánošiovú a Jána Sokoliho (98, 106). Výkazy dlhov (189). Konfiškácia majetku rodiny 

Kissovej (209). Oznámenie o nahradení mlynského kolesa turbínou (259). Elektrifikácia obcí 

Nižný Čaj a Rákoš ( 346, 351). Zbierka na kultúrny dom (364). Zbierka pre navrátených 

Slovákov (482). Súpis hospodárskych zvierat pre Komisiu pre chov hospodárskych zvierat 

v Košiciach (500). Regulácia miestnej bystriny (527). Preloženie poštového úradu (553). 

Konfiškácia majetku družstva v Bohdanovciach (564). Zoznam obuvníkov (621). Hlásenie 

o obetiach 2. čs. odboja (651). Výmery na pôrodné asistentky (759 – 757). Exekučné konanie 

proti MNV Rákoš ( 741). Pripomienky k osvetovej činnosti (837). Povolenie tanečnej zábavy 

(869). Domovský list Vincenta Tótha (884). Úradné svedectvo o majetku Alexandra Blaška 



 

 

(967). Výkaz nemanželských pôrodov (1051). Súpis poľnohospodárskych zvierat (1303). 

Účasť funkcionárov vo Zväze brannosti (1319). Hlásenie o dokončených stavbách rodinných 

domov (1334). Zoznam detských prídelov potravín (1346). Preddavok na opravu vojnových 

škôd (1362). Elektrifikácia obce Bohdanovce (1382). Štatistické dáta o úmrtiach (1393). 

Stavebné povolenia (1404 – 1780). Hlásenie o obecnej knižnici (1446). Vojnoví invalidi 

(1482). Prijatie finančnej hotovosti na vojnové škody (1525). Zoznam detí s nárokom na dar 

k sviatku matiek (1542). Zápisnica z predpisovania prebytkov úrody obilia (1630). 

Konfiškácia majetku (1736). Uzávierka miestnej pasienkovej spoločnosti (1817). Výstavba 

hasičského skladu (1848). Zoznam rozdelenia poukážok pre roľníkov (1911). Súpis 

hospodárskych strojov (2147). Výťah z pozostalostnej zápisnice po Alžbete Tomášovej 

(2187). Výkaz o výkupe zemiakov a odmene pestovateľom (2254). Zoznam chovateľov včiel 

(2342). Uznesenie o zamietnutí kúpi domu Rómom (bez č.). Povolenia na konanie zábav (bez 

č.). Domovské listy (bez č.). 

 

28                  1948                                                                 30 – 3358                                      5 

 

Súpis hostincov a obchodov (30).Výmaz exekučného záložného práva pre obec Bohdanovce 

(67). Zoznam detí na očkovanie proti záškrtu (101). Pozostalostné zápisnice (110).Výmery na 

domovské právo (159). Situačná správa (193). Výkaz o výkupe obilia (212). Zaplatenie 

dlžoby obce Bohdanovce (233). Udelenie výčapníckej licencie Hildagarde Liebmanovej 

(291). Obsadenie miesta pôrodnej asistentky (332). Uznesenie o opravách vojnou zničených 

objektov  (347). Zamedzenie  kúpi  domu  vo Vyšnom Čaji  (356). Vyhlásenie  členov  rodiny 

Roznerovcov za mŕtvych (453). Stavba obecných vzorových studní (556). Konsignácia 

reslovakizačných osvedčení (771). Vypracovanie projektu pre výstavbu cesty (1084). Výmer 

na zbrojný pas pre Ondreja Krajcára (1136). Hlásenie o stave hovädzieho dobytka (1142). 

Elektrifikácia obcí (1152). Škody spôsobené vysokou zverou (1166). Potvrdenia o národnosti 

(1194). Mimoriadna podpora roľníkom postihnutým suchom (1251). Prehľad vojnových škôd 

(1257). Umiestňovanie prisťahovalcov z iných štátov (1281). Obecné svedectvá (1299 – 

2723). Súpis plôch osevu (1350). Oprava cintorína (1355). Jednorazové podpory matkám 

a jubilantom (1362). Zoznam vojnou zničených budov (1549). Výzva na súpis 

poľnohospodárskeho majetku (1613). Výkaz pasienkovej spoločnosti vo Vyšnom Čaji (1619). 

Vklad vlastníckeho práva pre Michala Baltesa (1633). Hlásenie o investičných prácach 

(1653). Domovský list Juraja Zoltána (1787). Elaborát vojnovej škody (1803). Zoznam 

spolkov (1815). Prenájom židovského cintorína v Bohdanovciach (1883). Povinná dodávka 

mlieka (1901). Výmer na výstavbu domu pre Jána Čeplöa (2017). Stav poľnohospodárskych 

strojov (2604). Povinné pestovanie ozimnej repky (2648). Výmer na odovzdávanie sena 

(2686). Opatrenia proti moru hydiny (2719). Povolenie na tanečnú zábavu (2724). Zriadenie 

materskej školy (2726). Hlásenie odborných pracovných síl (2733). Zoznam roľníkov pre 

odber umelých hnojív (2737). Výkaz o počte včelárov (3049). Hlásenie o majetkových 

pomeroch (3069). Zavedenie naturálnych plnení (3100). Elektrifikácia obce Rákoš (3101). 

Zavedenie telefónu v obciach (3104). Podpora na stavbu obecnej cesty (3358). Dodatočné 

zápisy a opravy v matrike (bez č.). Súťaž obcí v poľnohospodárskom sektore (bez č.). 

Opatrenia na odmínovacie práce (bez č.). Sumárny výkaz výkupu obilia (bez č.). Oprava 

cintorína (bez č.). Poistné zmluvy (bez č.). Prihlásenie majetku odvlečeného z obce Rákoš 

(bez č.). Stavba vzorových studní a zavedenie vodovodu (bez č.).  

                                                         

29                  1949                                                                 64 – 2429                                      5 

 

Povolenie na tanečnú zábavu (64). Ochrana poľovníctva a nariadenie na povinné kŕmenie 

zveri (70). Pozostalostné zápisnice (95). Hostinská a výčapnícka koncesia pre Barboru 



 

 

Poprockú a Michala Čorbu (159). Výmery preddavkov na vojnové škody (195). Odvodové 

zoznamy osôb (199). Zriadenie neúplnej strednej školy v Bohdanovciach (388). Obecný 

sumár dobytka (644). Elektrifikácia obcí (789). Výkup zemiakov (853).  Elaborát vojnových 

škôd (877). Očkovanie proti záškrtu (938). Súpis hospodárskych zvierat pre Komisiu pre chov 

hospodárskych zvierat v Košiciach (965). Zoznamy poškodených komínov (989). Výkaz 

matrikárov (1018). Príprava plánu na potrebu pracovných síl (1316). Preddavky na náhradu 

vojnových škôd (1378). Rozpis osevného plánu (1490). Zoznam žiakov základnej roľníckej 

školy (1644).  Mobilizácia pracovných síl (1699). Prideľovacie výmery o povinnosti nástupu 

do práce (1792). Plnenie kontingentov (1983). Plnenie plánu na obnove poškodenej cesty 

1986). Súpis brancov (2019). Hlásenie o pracovných silách (2035). Súpis škôd spôsobených 

živelnou pohromou (2232). Zoznam stavieb za rok 1949 (2259). Výkaz o počte včelárov 

(2308).  Súpis súkromných obchodníkov (2350). Výmer na stavebný pozemok pre Alžbetu 

Tóthovú (2429). Plán výroby a výkup poľnohospodárskych výrobkov (bez č.). Zápisnica o 

náhrade vojnovej škody pre Andreja Sokoliho a Jána Brunáckeho (bez č.). Súpis plôch osevu 

(bez č.). Inventár majetku bývalého notárskeho úradu v Bohdanovciach (bez č.).    

 

30                  1950                                                              47 – 881                                           5 

 

Výkaz obecných poplatkov (47). Finančná náhrada za škody spôsobené živelnou pohromou 

(84). Likvidácia súkromných obchodov (160). Súpis domkárov (245). Zoznam 

nedokončených stavieb (881). Obecný prehľad domov a bytov (bez č.).  

 

 

3. Účtovný  materiál 

       

 

31                  1946                                                                                                                       6 

Hlavný rozpočet. 

 

32                  1947                                                                                                                       6 

Hlavný rozpočet. Pokladničný denník. 

 

33                  1948                                                                                                                       6 

Hlavný rozpočet. Hlavná kniha. Pokladničný denník. 

 

34                  1949                                                                                                                       6 

Hlavný rozpočet. Hlavná kniha. Pokladničný denník. 

 

35                  1950                                                                                                                       6 

Pokladničný denník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Register osôb 
 

 

A 

Adamík Jozef – 26 

Assoň Štefan – 26 

 

B 

Baltes Michal – 28 

Blaško Alexander – 27 

Brunácky Ján – 29 

Bodbárová Anna – 25 

 

C 

Čeplö Ján  – 28 

Čorba Michal – 29 

 

H 

Horváthová Zuzana  – 25 

 

J 

Jánošiová Oľga – 27 

 

K 

Kiss – 26, 27 

Krajcár Ondrej – 28 

 

L 

Liebmanová Hildegarda – 25, 28 

 

M 

Mihaliková Jolana – 25 

Molitoris Ján – 25 

 

P 

Poprocká Barbora – 29 

 

R 

Rozner – 28 

 

S 

Schvarcová Mária – 25 

Sokol František – 25 

Sokoli Andrej  – 29 

Sokoli Ján  – 27 

 

T 

Tomášová Alžbeta – 27 

Tóth Vincent – 27 



 

 

Tóthová Alžbeta – 29 

 

W 

Waldboth  – 26 

 

Z 

Zeher Andrej – 26 

Zoltán Juraj – 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Register miestny  
 

 

B 

Blažice, o. Košice-okolie – 19  

 

Č 

Československá republika – 22 

 

M 

Maďarsko – 22 

 

N 

Nižný Čaj, o. Košice-okolie – 19, 26, 27 

 

R 

Rákoš, o. Košice-okolie – 19, 27, 28 

 

V 

Vyšný Čaj, o. Košice-okolie – 19, 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Register vecný 
 

 

A 

archívy – 19 

asistentky – pôrodné – 27-28 

 

B 

branci – 29 

branná výchova – 26 

budovy – poškodené vojnou – 25, 28 

             – obnova – 26    

bystriny – 27 

byty – 26, 30 

 

C 

ceny – 26 

cestovné povolenia – 25 

cestovný poriadok – 26 

cesty – 28, 29 

cintorín – 28 

             – židovský – 28 

cirkev – evanjelická reformovaná – 24 

cukor – 25 

činnosť – budovateľská – 22 

              

D 

dane – 21, 25 

Deň československo-sovietskeho priateľstva – 23 

denníky – pokladničné – 32-35 

depozit – 25 

deti – 26-28 

dlžoby – 21, 24,  27, 28 

dobytok – 26, 29 

              – hovädzí – 28 

dodávky – povinné – 26, 28 

dom – kultúrny – 24, 27 

        – prehľad – 30 

        – rodinný – 27, 28 

domácnosti– 26 

domkári – 30 

domovské listy – 25-28 

dopravné prostriedky – 25 

dôstojníci v zálohe – 25 

drevo – 25 

druhá svetová vojna – 26 

družstvá – 24, 27 

duchovní – 25 � 

 

E 



 

 

elektrifikácia – 27-29 

exekúcie – 27-28 

 

H 

hasiči – 27 

hnojivá – umelé – 28 

hostince – 28-29 

hydina – mor – 28 

 

CH 

chovatelia – 25, 27 

chudoba – 26 

 

I 

invalidi – vojnoví – 26, 27 

inventár – majetku – 29    

investície – stavebné – 24, 28 

 

K 

kancelársky poriadok – 19 

kastrácia – 26 

kniha – pamätná – 21 

knižnice 25, 27 

kobyly – 25 

kolaboranti – 26 

komín– 29 

komisia – miestna správna – 4, 6, 22, 23 

      – miestna roľnícka  – 5, 21, 22 

              – miestna vyživovacia – 7 

      – miestna zásobovacia – 8 

   – pre výmenu obyvateľstva – 21 

             – volebná – 20 

koncesia – 25 

               – hostinská – 29 

               – výčapnícka – 29                 

konfiškácie – 19, 26, 27 

kontingenty – 29 

kone – 25 

kravy – 25 

krčmy – 23 

 

L 

legitimácie – zbrojné – 25 

                   – živnostenské – 25 

lesy – 25 

licencia – výčapnícka – 28 

listina – kandidátna – 20 

 

M 

majetky  – cirkevné – 22  



 

 

               – obecné – 23, 25 

               – odvlečenie – 22, 28 

               – poľnohospodárske – 25, 28 

    – zničené vojnou – 26     

matky – 27-28 

matriky – 19, 20, 22, 28, 29 

mlieko – 26, 28 

mlatba – 19 

mlyny – 25, 27 

 

N 

národná správa – 19, 26 

národné výbory – 19, 22 

národnosti – 28 

 

O 

obce – 28 

         – hospodárenie – 25 

         – poplatky – 30 

         – zadlženie – 21 

občianstvo – 19, 26 

obilie – 20, 25-28 

obchody – 23, 28 

             – likvidácia – 30 

obchodníci – 29 

objekty – poškodené vojnou – 28 

obuvníci – 27 

obyvateľstvo – 21, 25, 26 

očkovanie – 28, 29 

odboj – československý – 27 

odmínovanie – 28 

odvody – 29 

oprávnenia – živnostenské – 26 

oráčiny – 25 

osev – 26, 28-29 

osivo – ozimné – 25  

oslavy – 19 

osvedčenia – o národnosti – 25 

                   – národnej spoľahlivosti – 27  

osveta – 27 

     

P 

pamätníky – 26 

partizáni – 26 

pasy – 25 

         – zbrojné – 28 

peniaze – 19 

perzekúcia – rasová – 25 

petrolej – 26 

plán  – 24 



 

 

         – dvojročný – 21-22 

         – osevný – 26, 29 

plénum – 1-3 

poľovníctvo  – 25-27, 29 

politická spoľahlivosť – 19 

pomery – majetkové –  28 

poškodenci – vojnoví – 25 

potravinové družstvo – 24 

potraviny – 26, 27 

povolenia – cestovné – 25 

�             – stavebné 27 

pozemky – 26, 29    

pozemkovoknižné vložky – 21 

pozostalosti – 25, 27-29 

pôda 24 

pôrody – 27 

pracovné sily – 25, 28-29 

právo – domovské – 28 

 – poľovné – 26, 27 

  – vlastnícke – 26, 28 

prehliadači – mŕtvol – 26 

príspevky – štátne vyživovacie – 25 

prisťahovalectvo – 28 

 

R 

referenti – MNV – 19 

               – propagační – 19 

               – tlačoví – 19     

repatrianti – 25 

repka ozimná – 28 

reslovakizácia – 28 

revír – poľovný – 25 

revízie – hospodárenia  – 21 

            – knižníc – 25     

            – úradu – 22   

            – vyúčtovania – 26 

            – zásobovania – 23 

            – živností – 26         

roľníci – 26-28 

rozpočty – 20, 23, 31-34 

Rómovia – 23, 27 

 

S 

samospráva – územná – 20 

seno – 28  

Slováci – 27 

Slovenské národné povstanie – 19 

spolky – 28 

spoločnosti – pasienkové – 27, 28 

správca – národný – 26 



 

 

správy – situačné – 19, 21, 28 

stanice sociálnej výpomoci – 25 

stavby – 29-30 

stroje – hospodárske – 22, 27, 28 

studne – 28 

svedectvá – obecné – 25, 26, 28 

sviatky – 27 

súdy – 26 

         – ľudové – 19, 20 

sudcovia – 23 

sucho – 28 

súpis obyvateľov – 25 

súťaž – národná –21 

 

Š   

šatstvo  – 26  

škody – vojnové – 25-29 

školská dochádzka – 23 

školy – materské – 28 

          – roľnícke – 23, 29 

          – stredné – 29 

štátne občianstvo – 19 

 

T 

tabule – orientačné – 25 

telefón – zavedenie – 28 

tovar – 25, 26 

tuláctvo – 26 

turbína – 27 

 

Ť 

ťažba – 25 

 

U 

úmrtia – štatistiky – 27 

upomienky – 23 

úrad – farský – 21 

        – obecný – 19  

        – notársky – 29         

        – obvodný – 19 

        – poštový  – 27 

        – prevzatie – 21 

        – zriadenie – 19 

úradníci – 19  

 

V 

včelárstvo – 27-29 

vdovy – 25 

vodovod – 28 

voľby – 19-22 



 

 

voliči – 20 

voličské zoznamy – 24 

výbory – akčné – 22 

vyhláška – mobilizačná – 25 

výchova – branná – 26 

výkazy – hospodárske – 26 

výkup – 24-29 

výmer – prideľovací – 19, 29 

výpomoc – sociálna – 25 

výrobky – poľnohospodárske – 29 

 

Z 

zábavy – povolenie – 27-29 

zamestnanci – 20 

zásobovanie – 25-26 

zástava –  štátna – 22 

záškrt – 28, 29 

záverečné účty – 21 

zbierky – národné – 27 

     – verejné – 26 

zemiaky – 27, 29 

zjazdy – 22 

zmluvy – poistné – 28 

zver – 28  

zvieratá – hospodárske – 25, 27, 29 

               

Ž 

živelné pohromy – 22, 29-30 

žobrota – 26 

živnostenský list – 25, 26 

žrebce – 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Register korporácií 
 

 

Č 

Červený kríž – 26 

 

E 

Evanjelická reformovaná cirkev Bohdanovce – 24 

 

K 

Komisia pre chov hospodárskych zvierat v Košiciach – 27, 29 

 

M 

Miestny národný výbor v Rákoši – 27 

Ministerstvo poľnohospodárstva – 22 

 

N 

Národné zhromaždenie  – 22 

Notársky úrad v Bohdanovciach – 29 

 

Z 

Základná roľnícka škola v Bohdanovciach – 23, 29 

Zväz brannosti – 27  
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