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                                                 Úvod  
                                   
 

Prehľad vývoja pôvodcu fondu 

 

Právne zakotvenie národných výborov určil ústavný dekrét prezidenta čs. republiky 

o národných výboroch a Dočasnom národnom zhromaždení č. 18 zo 4. decembra 1944. 

Nariadením Predsedníctva SNR č. 26 Zb. nariadení SNR zo 7. 4. 1945 vznikli národné výbory 

ako miestne orgány jednotnej štátnej moci a správy. Boli stanovené zásady, podľa ktorých sa 

pre každú obec vytvoril národný výbor a zrušili sa obecné a obvodné notárske úrady. 

 Pôsobnosť MNV bola stanovená:   

1. dočasným organizačným poriadkom – výnos Povereníctva 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, 

2. dočasným rokovacím poriadkom – Výnos povereníctva pre veci vnútorné z 10. 12. 1945 č. 

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

3. dočasným kancelárskym poriadkom – výnos Povereníctva pre veci vnútorné z 12. 12. 1945 

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

 Obvodný úrad MNV bol výkonným orgánom miestnych národných výborov. 

V medziach platných predpisov vykonával všetky práce miestnych  národných výborov, 

podával posudky a návrhy v odborných veciach. Vykonával uznesenia a opatrenia orgánov 

miestneho národného výboru, príkazy, nariadenia a dožiadania dozorných orgánov a vyšších 

úradov. 

 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. Obvodné úrady MNV boli zrušené vládnym nariadením č. 14/1950 Zb. 

a MNV boli ustanovené ako vykonávatelia štátnej moci a správy.  

 Obec Čaňa bola sídlom obvodného úradu MNV. Do jeho obvodu patrili obce Gyňov, 

Trstené pri Hornáde (Nádošť), Skároš a Ždaňa. Celý obvod mal rozlohu 72 km
2
.                                              

 

 

Vývoj a dejiny archívneho 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 1/1-55.6-6/8-1953 a vyhláška Ministerstva vnútra číslo 62/1953Ú1.1 zverejnené 

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

uplatňovalo vládne nariadenie č. 30/1958 Zb. z. a príslušná vyhláška. Zároveň boli v platnosti 

osobitné smernice Štátneho archívu Košice vydané pre vnútorné vyraďovanie písomností 

notárskych úradov (platné aj pre obvodné úrady MNV 1945 – 1950) č. Ar-178/1966 z 28. 

marca 1966. Obvodný úrad viedol centralizovanú správu registratúry. Do registratúrnych 

denníkov sa zaznamenávali všetky potrebné údaje – číslo spisu, predmet podania, spôsob 

a dátum vybavenia. Spisy boli označené 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 1. novembra 1958. Fond 

má 11 škatúľ. Fyzicky stav fondu je dobrý, v nepoškodenom stave. V archívnom fonde ObÚ 

MNV v Čani sa zachovali len protokoly a indexy administratívnych spisov, prezidiálne spisy, 

administratívne spisy a účtovný materiál. Registratúrne pomôcky sú členené na protokoly 

a indexy prezidiálnych spisov a protokoly a indexy administratívnych spisov. Archívny fond 

si zachoval diplomaticko-chronologickú schému usporiadania s uplatnením provenienčneho 

princípu. Použitá štruktúra usporiadania umožňuje pohotové získanie informácií a jednoduché 

vyhľadávanie pre archivára i bádateľa. Vyraďovali sa písomnosti bez trvalej archívnej 

a historicko-dokumentárnej hodnoty. Z multiplikátov bol ponechaný jeden exemplár.  

Štruktúra fondu je nasledovná:  

1. Spisový materiál 

1.1. Registratúrne pomôcky (protokoly a indexy administratívnych spisov) 

1.2. Spisy 

a. prezidiálne spisy    

b. administratívne spisy 

2. Účtovný materiál 

 

Pri knihách (protokoly a indexy administratívnych spisov) je inventárnou jednotkou jedna 

kniha. Spisový materiál bol usporiadaný chronologicko-numericky. Inventárnou jednotkou je 

jeden ročník a spisy v rámci jedného ročníka sú uložené podľa čísla spisu. Účtovný materiál 

tvoria účtovné písomnosti, pri ktorých inventárnou jednotkou je jeden ročník účtovných 

písomnosti. Zvolený spôsob inventarizácie spĺňa metodický pokyn č. SVS-OAR1-

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

novodobých archívnych dokumentov zachovaných vo forme spisov, a to v prípade, ak sa 

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

záznam obsahuje inventárne číslo, rok, obsah inventárnej jednotky a číslo škatule. 

 

 

Rozbor obsahu fondu 

Archívny fond ObÚ MNV v Čani je zdrojom informácií pre výskum dejín strediskovej obce 

a pridružených obcí v druhej polovici 40. rokov 20. storočia. Nachádzame v nich aj pramene 

k štúdiu každodenného života občanov. Písomnosti obsahujú materiál týkajúci sa dedičských 

konaní, konfiškácií majetku, elektrifikácie obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Zoznam použitých skratiek 

 

ČSR – Československá republika 

KSČ – Komunistická strana Československa    

MNV – miestny národný výbor 

NB – národná bezpečnosť 

ObÚ MNV – obvodný úrad miestnych národných výborov   

ONV – Okresný národný výbor 

SNR – Slovenská národná rada 

Zb. – zbierka 

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolárny záznam o vypracovaní inventára 
       

Archívny fond Obvodný úrad MNV v Čani 1945 – 1950 usporiadala, vnútorné vyraďovanie 

a inventarizáciu vykonala Gizela Soltészová.  

 
 

 

 

 

 



1. Spisový materiál 

1.1  Registratúrne pomôcky (protokoly a indexy administratívnych spisov) 

 

Inv. č.       Rok                                Číslo spisu                                                      Číslo škatule                                            

 

1.            1946                                                                                                                              1 

Protokol        

 

2.            1947                                                                                                                              1 

Index   

 

3.            1949  – 1950                                                                                                                 2 

Protokol 

 

1.2 Spisy 

a. prezidiálne spisy 

 

4.            1945                                    (8 – 99)                                                                             3                               

Výkaz domov zničených vojnou a dreva na ich opravu (8), mobilizácia ročníkov 1910 až 

1926 (4), privítanie  prezidenta Edvarda Beneša (5), zistenie hrobov čs. štátnych príslušníkov 

(9), zriadenie expozitúr Povereníctva SNR pre veci vnútorné (11), prijímanie zamestnancov 

hospodárskej školy do štátnych služieb (13), hlásenie zamínovanej a odmínovanej plochy 

(15), zadelenie odmínovacích skupín (16), úradné dni a úradné hodiny na ONV (17), zistenie 

politickej spoľahlivosti štátnych zamestnancov (18), výkaz zamestnancov ObÚ MNV v Čani 

(19), zoznam osôb, ktoré boli zaistené a deportované Červenou armádou (23), pokyny na 

vydávanie svedectiev o štátnom občianstve (24), podmienky na prijímanie uchádzačov do 

služieb NB (28), určenie úradných hodín v štátnych úradoch (30), vyžiadanie rádioprijímača 

pre potreby Obvodného úradu MNV v Čani (33), kurzy pre úradníkov (35), vydanie rádio 

prijímačov pre veliteľstvá a stanice NB (37), zachovávanie mlčanlivosti v úradných 

záležitostiach (39), očista Slovenska od maďarských okupantov a fašistov (40), zoznam 

členov MNV v Čani, Ždani, Skároši, Trstenej pri Hornáde a Gyňove (41), úprava 

Povereníctva SNR o platoch duchovných na Slovensku (42), preverenie obecných 

a okresných samosprávnych zamestnancov (44), dotazníky pre podniky v okrese, ktoré 

zamestnávajú najmenej štyridsať zamestnancov (46), Margita Mihájfalviová – prijatie do 

služieb ObÚ MNV v Čani (47), národná správa na majetkoch Nemcov, Maďarov, zradcov 

a kolaborantov v okrese a národná správa na Potravinové družstvo Hangya v obci Čaňa (48), 

národná správa na Potravné družstvo Hangya v Ždani (49), Štefan Golodsey – prijatie do 

služieb Obvodného úradu MNV v Čani (50), uvalenie národnej správy na Ondreja Vegha 

v obci Ždaňa (53), evidencia nemeckých, maďarských a arizovaných podnikov (54), odsun 

príslušníkov Červenej armády (57), zriadenie ObÚ MNV so sídlom v Čani (59), prevzatie 

Štefana Vaľka za kancelárskeho pomocníka v ObÚ MNV v Čani (61), pokyny na vydávanie 

osvedčení o národnej a politickej spoľahlivosti (62), zrušenie vydávania cestovných povolení 

na území Slovenska (64), preverovanie štátnych a samosprávnych zamestnancov (67), sabotáž 

pomocou zápalných tyčiniek (71), doplnky k nariadeniu č. 43.005/1945 z 31. 6. 1945 

o zrušení verejných protileteckých krytov (74), národné povstanie – zbieranie materiálu do 

kroniky (87), evidencia nespoľahlivých osôb (88), dotazníky k prevereniu duchovných (91), 

vydávanie železničných preukazov pre štátnych zamestnancov a ich rodinných príslušníkov 

(92), pokyny pre vydávanie potvrdenie o národnej a politickej spoľahlivosti pre horárov 

a lesných hájnikov (93), zaistenie materiálov protileteckej ochrany (97), predpisy 



o hospodárení s mlynskými výrobkami v rokoch 1945 – 1946 (98), zoznam štátnych 

zamestnancov Povereníctva pre vnútro pôsobiacich na prinavrátenom území (99).              

 

5.            1946                                           (1 – 181)                                                                    4 

Durčinský (Štalter) Gejza – vyšetrovanie politickej spoľahlivosti (1), preverovanie obecných 

zamestnancov (2), situačná správa o politických pomerov v obvode (3), žiadosť Pavla Kékeša 

o vydanie osvedčenia o národnej spoľahlivosti (6), žiadosť Pavla Tomaška o vydanie 

osvedčenia o národnej spoľahlivosti (7), žiadosť Andreja Šárošiho o vydanie osvedčenia 

o národnej spoľahlivosti (8), poukázanie platu Bohdana Ostrohu, prednostu ObÚ MNV (9), 

žiadosť Ladislava Vlasatého o duplikát svedectva o národnej a politickej spoľahlivosti (10), 

žiadosť Ondreja Šuberta o preverenie politickej spoľahlivosti (13), žiadosť Michala Goreja 

o vydanie osvedčenia o národnej spoľahlivosti (14), žiadosť Anny Stančíkovej o preverenie 

politickej spoľahlivosti (16), žiadosť Michala Blaška o  preverenie  politickej   spoľahlivosti  

(17),  žiadosť  Jána Leška o preverenie politickej spoľahlivosti (18), žiadosť Jána Alberta 

o preverenie politickej spoľahlivosti (19), žiadosť Jána Halušku o preverenie politickej 

spoľahlivosti (20), žiadosť Alžbety Takáčovej o preverenie politickej spoľahlivosti (22), 

rozvrh práce ONV v Košiciach na rok 1946 (23), obsadzovanie úradných a vedúcich miest na 

prinavrátenom území národne a politicky spoľahlivými osobami (25), zaistenie hraníc (26), 

zriaďovanie pracovných táborov (27), voľby do ONV v Košiciach (30), nedostatok 

pracovných síl na ObÚ MNV v Čani (31), vyhotovenie zoznamov na odsun Nemcov z ČSR 

(32), nariadenie Povereníctva vnútra o súpise obyvateľstva pre osídľovaciu akciu (36), 

výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom (39, 49, 125), odcudzovanie zariadení a iné 

pustošenie vojenských objektov v pohraničí (40), ničenie elektrických zariadení v domoch 

opustených Nemcami (44), bezpečnostné opatrenie k mínovým poliam (48), prijatie do štátnej 

služby Vojtecha Bernáta (55), vrátenie zaisteného majetku Helene Kovátsovej v Čani (64), 

poukaz príjmov z konfiškovaných majetkov (65), vymenovanie Ladislava Füša za správcu 

rodičovského domu (66), povolenie na konanie verejných zhromaždení (69), odvedenie 

príjmov zo skonfiškovaných pôdohospodárskych majetkov (72), využívanie konfiškovaných 

kaštieľov (73), zoznam osôb navrhnutých za znalcov okresného súdu (76), žiadosť Ivana 

Ondreja o prijatie do štátnej služby (77), pomoc vojakov pri žatve na území Slovenska (84), 

reorganizácia ONV a MNV (87), usporiadanie Týždňa detskej radosti (88), pokyny na 

zachovávanie služobného tajomstva pre úradníkov (89), výkaz štátnych zamestnancov (106), 

preverenie lekárnikov (107), prevádzanie dohody o výmene hnuteľného majetku Maďarov 

(115), pašovanie potravín (119), príkaz na urýchlené vybavovanie žiadostí o milosť (131), 

konfiškácia majetku Maďarov a Nemcov na základe rozhodnutia ľudových súdov (141), 

dvojročný budovateľský plán (143), vyžiadanie zoznamov  občanov popravených za bývalého 

Slovenského štátu (146), hradenie výdavkov pri exhumácii padlých príslušníkov ČA (149), 

dvojročný investičný plán obce (153), neprístojnosti pri konfiškácii nepriateľského majetku 

(156), vyhláška Povereníctva vnútra o zákaze ukrývania osôb určených na odsun (161), 

zavedenie používania služobného odznaku bezpečnostnej služby (169), správa o stave 

bývalého mlyna v Čani (170), smernica pre používanie štátnej vlajky pri slávnostiach (176), 

Jozef Nagy – obecné svedectvo (179), Ondrej Ivan – obecné svedectvo (181).              

 

6.            1947                                        (1 – 214)                                                                       5     

Výkaz prác a zostatkov v administratívnej agende a v agende obecných dávok a poplatkov 

(2), konfiškácia majetku Jozefa Nagya (3), výmer o zrušení národnej správy na opustené 

domové majetky v Čani (4), oprava poštovej budovy v Čani (7), podávanie žiadostí 

o pridelenie konfiškovaných domov (17), umiestnenie presídlencov z Maďarska do obecnej 

správy (25), vyplatenie vyživovacích príspevkov (26), Ľudovít Fekete – obecné svedectvo 

(30), Juraj Štipka – úmrtný list (31), menoslov národných správcov (32), prevádzanie dohody 



medzi ČSR a ZSSR (42), Bohdan Ostroha – vyšetrovanie priestupku (45), zistenie 

cezhraničných pôdohospodárskych majetkov (47), poskytnutie existenčného minima pre 

bývalých čs. verejných zamestnancov maďarskej národnosti (60), zaistenie hnuteľného 

majetku štátne nespoľahlivým osobám (77), opatrenia pri výmene obyvateľstva medzi ČSR 

a Maďarskom (80, 87), zistenie majetku maďarských firiem (82), májové oslavy Národnej 

revolúcie a Dňa víťazstva (83), zákaz užívania maďarského jazyka v úradoch (85), 

reorganizácia miestnych roľníckych komisií v obvode (86), prijatie pracovníka pre agendu 

verejného zásobovania (93), obnova československej verejnej správy na Slovensku (94), 

zákaz dobytčích trhov v niektorých okresoch (95), porušovanie úradného tajomstva 

zamestnancami ONV a MNV (96), označovanie štátnych úradov a ústavov (98), zákaz účasti 

štátnych zamestnancov na protištátnej činnosti (99), úplatkárstvo v štátnom aparáte (107), 

oslavy 30. výročia Októbrovej revolúcie (108), zahájenie činnosti reslovakizačnej komisie 

v Bratislave (110), zaraďovanie asociálnych osôb do pracovných táborov (114), zákaz 

povolenia manifestácie proti jednotnej štátnej škole (115), zrušenie národnej správy podľa 

rozhodnutia československo-maďarskej zmiešanej komisie (116), zrušenie sovietskeho 

repatriačného strediska v Košiciach (118), povolenie pre konanie trhov v Košiciach pre 

domáce úžitkové zvieratá (120), odstránenie nevhodných nápisov o pomenovaní ulíc 

a verejných miest (121), zamedzenie návratu osôb nemeckej alebo maďarskej národnosti 

(124), obrana štátu v pohraničnom pásme (130), revízia MNV v Čani (132), boj proti 

banderovcom (138, 161), úradný styk so súkromnými osobami v cudzine (139), vydávanie 

cestovných pasov (140), výstavba závodu na suchú destiláciu dreva (143), majetkovoprávne 

pomery dy presídlencov podľa rozhodnutia Československo-maďarskej zmiešanej komisie 

pre výmenu obyvateľstva (144), odstránenie  znakov  Slovenského  štátu  (149), nedovolená 

činnosť maďarského zmocnenca Františka Wagnera (150), prideľovanie skonfiškovaných 

lesných majetkov (152), Vojtech Ozorovský – obecné svedectvo (155), opatrenie na 

zamedzenie protištátnej činnosti štátnych a verejných zamestnancov (162), výkaz o stave 

zamestnancov ObÚ MNV v Čani (169), zápisnica o odovzdaní a odvoze hnuteľného majetku 

Roberta Langscha do Maďarska (171), odcudzenie úradnej pečiatky „Povereníctvo vnútra 23“ 

(174), Viera Ozorovská – obecné svedectvo (176), opatrenia na zamedzenie protištátnej 

činnosti (179), pomníky a pamätníky na území ČSR (182), premiestnenie zamestnancov 

z južného pohraničia Slovenska (184), menovanie prezidenta čs. republiky čestným občanom 

obcí (187), pokyny na vydávanie potvrdenia o národnosti (191), zákaz používania pier Sagitta 

Pellet v štátnych úradoch (196), žiadosť Jozefa Uličného o osídľovací príspevok (198), 

zoznam súdnych porotcov pre rok 1947 (199), existenčné zaistenie účastníkov národného 

odboja (202), štatistika zamestnancov samosprávy (214).  

                    

7.            1948                                      (3 – 252)                                                                         6 

Prevádzanie mierovej zmluvy s Maďarskom (3, 6, 22), smernice pre prevádzanie dozorných 

prehliadok a revízií MNV (5, 21), podávanie mesačných situačných správ (12), 

odmaďarčovanie miest a dedín na Slovensku (15), povolanie bývalých odbojových zložiek 

proti banderovcom (18), revízia národných správ (19), kompetencie Oblastnej úradovne 

Osídľovacieho úradu pre Slovensko (20), protest roľníkov z Trstenej pri Hornáde proti 

odobratiu pridelenej pôdy (27), vládna kríza a chod verejnej správy (31), zrušenie nájomnej 

zmluvy štátne nespoľahlivým osobám (35), existenčné zaistenie príslušníkov odbojových 

zložiek (36), doručovanie reslovakizačných dekrétov (37), premiestnenie nespoľahlivých 

štátnych zamestnancov z juhu Slovenska (38), nariadenie SNR o zriaďovaní pracovných 

útvarov (65), národnostné dáta obyvateľov obce (69), štatistika zamestnancov samosprávy 

(72), zistenie majetku osôb odsúdených Národným súdom (77), Bartolomej Rajkovič – trestný 

čin proti verejnému zásobovaniu (80), stravovanie a ubytovanie maďarského personálu 

pracujúceho pri výmene obyvateľstva (83), rozdelenie zdravotnej agendy v Košickom okrese 



(85), preskúmanie návrhov na menovanie štátnych zamestnancov (91), zásahy akčných 

výborov do osídľovacích záležitostí (96), branná povinnosť osôb prihlásených k 

reslovakizácií (97), branná povinnosť reemigrantov (98), zákaz prijímania nových 

pracovníkov do územnej samosprávy (107), návrhy na zaraďovanie osôb do pracovných 

útvarov (108), návrh uznesenia Zboru povereníkov o vyvesení zástavy na verejných budovách 

(114), stanovenie samozásobiteľskej dávky pre rímskokatolíckeho farára Michala Ruska 

(117), štatistika zamestnancov samosprávy (125), vyhláška o mimoriadnych opatreniach 

v niektorých okresoch (126), vianočný príspevok pre samosprávnych zamestnancov (136), 

spolupráca národných výborov pri brannej výchove (144), malý pohraničný styk 

s Maďarskom (147), prevádzanie zákona o prevedení národnej mobilizácie pracovných síl 

(151), prijímanie nových pracovných síl do služieb verejnej správy (153), účasť štátnych 

a verejných zamestnancov na stavbe Trate mládeže (170, 209), prijímanie presídlencov do 

štátnych a verejných služieb (171), školenie tajomníkov MNV (172), kontrolné opatrenia 

počas žatvy, mlatby a výkupu obilia (173), úprava československo-maďarskej štátnej hranice 

(174), štatistika zamestnancov samosprávy (176), pokyny pre úpravu čistopisu vo verejnej 

správe (181), započítanie vojenskej služby v bývalej slovenskej armáde do platových 

výmerov (182), vydávanie svedectva zachovalosti reemigrantom (183), osídľovací príspevok 

podľa zákona č. 250/46 Zb. (220), distribúcia odevov pomocou odberných poukážok (233), 

Vojtech Gažík – domovský list (236), vyvesovanie štátnych vlajok na verejných budovách 

počas sviatkov (241), nedovolená výroba výbušnín a ich používanie (243), doručovanie 

reslovakizačných dekrétov osobám určeným na výmenu (247), vianočný príspevok štátnym 

a verejným zamestnancom v roku 1948 (249), osídľovací príspevok podľa zákona č. 250/46 

Zb. (252).          

 

8.            1949                                        (2 – 81)                                                                         6 

Pokyny pre obce na udeľovanie čestného občianstvo prezidentovi republiky (2), menoslov 

navrhovaných osôb na funkciu sudcov z ľudu z obcí obvodu (8), vykonávanie vládneho 

nariadenia č. 210/47 Sb. o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov (20), 

započítanie vojenskej služby v niektorých služobných pomeroch (23),  zmena pracovného  

času  v úradoch (24), uvoľnenie verejných zamestnancov do výrobných odborov (36), úprava 

platových pomerov štátnych zamestnancov v individuálnom zmluvnom služobnom pomere na 

Slovensku (39), reorganizácia ONV (47), prevedenie výzdoby a názornej agitácie 

v zjazdovom týždni KSČ (49), preddavky na prechodnú platovú úpravu štátnych a verejných 

zamestnancov (51), zákaz vydávania plánov priemyselných objektov (52), zákon č. 63/49 Sb. 

o úprave právnych pomerov niektorých verejných zamestnancov (55), prehľad o druhoch 

práce zatriedených do jednotlivých pracovných tried (56), zriadenie šekových účtov pre 

miestne národné výbory (73), zaradenie Ľudovíta Kollárika do tábora nútenej práce cieľom 

prevýchovy na dobu 12 mesiacov (75), úprava platu zamestnancov úradu (79), matričný 

obvod v Čani - ustanovenie matrikárov (81).    

 

 

b. administratívne spisy 

 

9.              1945                                                                                                                            7      

Súpis vojnových škôd Ladislava Bartka. 

 

10            1946                              (1475 – 4658)                                                                        7 

Peter Ivan – dodatočný matričný zápis o úmrtí) (1475), zisťovanie vojnových škôd (1569, 

2204), vrátenie spisového materiálu z Maďarska (3824), súpis poľnohospodárskych 

robotníkov (4320), denník o splácaní príspevkov na úrazové poistenie poľnohospodárskych 



robotníkov (4431), žiadosť Jána Ivanka o hostinskú a výčapnú koncesiu (4484), zbúranie 

Štátnej ľudovej školy v Gyňove (4658), hospodárenie na pasienku bývalých urbarialistov 

obce Čaňa.      

 

11            1947                              (512 – 814)                                                                            7 

Žiadosť o povolenie pobytu Ondreja Buróciho (512), denník o splácaní príspevkov na úrazové 

poistenie hospodárskych robotníkov (814),  

 

12            1948                             (67 – 4707)                                                                             7   

Overovanie úradných listín pre potrebu používania v zahraničí (67), výťah z pozostalostnej 

zápisnice po Márii Bogušovej (257), výťah z pozostalostnej zápisnice po Jánovi Kadukovi 

(259), výťah z pozostalostnej zápisnice po Jánovi Horváthovi (260), denník o splácaní 

príspevkov na úrazové poistenie hospodárskych robotníkov (439), cirkevné majetky na 

Slovensku – doplnenie dočasnej národnej správy (2373), zaradenie obecnej cesty do siete 

vicinálnych ciest (4707), výťah z pozostalostnej zápisnice po Štefanovi Marcinkovi, 

distribúcia mäsa, zápisnica o odovzdaní skonfiškovaných nehnuteľností Gejzu Kováča a spol. 

v kat. území Trstené pri Hornáde, návrh prídelového plánu zo skonfiškovaných 

pôdohospodárskych majetkov, dodávky dobytka pre zásobovanie. 

 

13            1949                             (97 – 6136)                                                                             8 

Plnenie dodávok poľnohospodárskych produktov (97), distribúcia textilu a obuvi a kontrola 

vydávania odberných lístkov (647), dedičské konanie po Alžbete Feketeovej (1657), 

pridelenie bytu pre Jozefa Timuľáka (3191), konfiškácia majetku Lóranta Kováča (3400), 

konfiškácia majetku Aranky Kováčovej (3401), Ondrej Szilágyi – dedičské konanie (3450), 

Štefan Slivka – dedičské konanie (3452), Jozef Krupáš – dedičské konanie (3481), Imrich 

Karafa – dedičské konanie (5449), Mária Bindová – dedičské konanie (5473), Irena 

Friedmanová – dedičské konanie (5474), Martin Tamáš – dedičské konanie (5524), Mária 

Bakšiová – dedičské konanie (5590), Zuzana Bargerová – dedičské konanie (5598), Jozef 

Dorov – dedičské konanie (5600), Michal Soták – dedičské konanie (5601), Alžbeta Tóthová 

– dedičské konanie (5602), Katarína Vargová – dedičské konanie (5639), Andrej Bartko – 

dedičské konanie (5640), Štefan Varga – dedičské konanie (5662), Imrich Jesenský – vklad 

vlastníckeho práva (6130), Ján Vereš a Mária Horváthová – vklad vlastníckeho práva (6135), 

Jozef Moravič a Verona Moravičová – vklad vlastníckeho práva (6136), Ján Varga – dedičské 

konanie.   

 

14            1950                                         ( 211)                                                                          8 

Kolaudácia elektrifikácie Trstenej pri Hornáde (211).    

 

2. Účtovný materiál 

 

Čaňa 

 

15            1945                                                                                                                             9 

Záverečný účet, pokladničný denník. 

 

16            1946                                                                                                                             9 

Peňažný denník, hlavný rozpočet obce, hlavná kniha obce. 

 

17            1947                                                                                                                             9 



Hlavná kniha obce, hlavný rozpočet, pokladničný denník, hlavný pokladničný denník, súpis   

domovej dane, súpis príspevkov na plemenníkov a na hájnikov, súpis hasičských dávok.  

 

18            1948                                                                                                                           10 

Hlavná kniha obce, pokladničný denník, hlavný pokladničný denník, hlavný rozpočet, súpis 

domovej dane. 

 

19            1949                                                                                                                           10 

Hlavná kniha, pokladničný denník, hlavný pokladničný denník, hlavný rozpočet, súpis 

domovej dane, hlavná kniha hasičskej dávky, súpis príspevkov na plemenníkov a na hájnikov. 

 

20            1950                                                                                                                           11 

Hlavná kniha, pokladničný denník, vyrubujúci denník obecných dávok, rozpočet, záverečné 

účty.    

 

Ždaňa  

 

21            1948                                                                                                                           11 

Záverečné účty. 

 

Gyňov 

 

22            1948                                                                                                                           11 

Záverečné účty, register dávky z nápojov. 

 

Trstené pri Hornáde 

 

23            1947                                                                                                                           11 

Záverečné účty. 

 

24            1948                                                                                                                           11 

Hlavný rozpočet.                           

 

25            1949                                                                                                                           11 

Hlavný rozpočet.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  Register osôb 

 

A 

Albert Ján – 5 

 

B 

Bakšiová Mária – 13 

Bargerová Zuzana – 13 

Bartko Andrej – 13 

Bartko Ladislav – 9 

Beneš Edvard – 4 

Bernát Vojtech – 5 

Bindová Mária – 13 

Blaško Michal – 5 

Bogušová Mária – 12 

Buróci Ondrej – 11 

 

D 

Dorov Jozef – 13 

Durčinský (Štalter) Gejza – 5 

 

F 

Fekete Ľudovít – 6 

Feketeová Alžbeta – 13 

Friedmanová Irena – 13 

Füš Ladislav – 5 

 

G 

Gažík Vojtech – 7 

Golodsey Štefan – 4 

Gorej Michal – 5 

 

H 

Haluška Ján – 5 

Horváth Ján – 12 

Horváthová Mária – 13 

 

I 

Ivan Ondrej – 5 

Ivan Peter – 10 

Ivanko Ján – 10 

 

J 

Jesenský Imrich – 13 

 

K 

Kaduk Ján – 12 

Karafa Imrich – 13 



Kékeš Pavol – 5 

Kollárik Ľudovít – 8 

Kováč Gejza – 12 

Kováč Lóránt – 13 

Kováčová Aranka – 13 

Kovátsová Helena – 5 

Krupáš Jozef – 13 

 

L 

Langsch Robert – 6 

Leško Ján – 5 

 

M 

Marcinko Štefan – 12 

Mihájfalviová Margita – 4 

Moravič Jozef – 13 

Moravičová Verona – 13 

 

N 

Nagy Jozef – 5, 6 

 

O 

Ostroha Bohdan – 5, 6 

Ozorovská Viera – 6 

Ozorovský Vojtech – 6 

 

P 

Pomaško Pavol – 5 

 

R 

Rajkovič Bartolomej – 7 

Ruska Michal – 7 

 

S 

Slivka Peter – 13 

Soták Michal – 13 

Stančíková Anna – 5 

Szilágyi Ondrej – 13 

Šároši Andrej – 5 

Štipka Juraj – 6 

Šubert Ondrej – 5 

 

T 

Takáčová Alžbeta – 5 

Tamáš Martin – 13 

Timuľák Jozef – 13 

Tóthová Alžbeta – 13 

 

U 

Uličný Jozef – 6 



 

 

V 

Vaľko Štefan – 4 

Varga Ján – 13 

Varga Štefan – 13 

Vargová Katarína – 13 

Vegh Ondrej – 4 

Vereš Ján – 13 

Vlasatý Ladislav – 5 

 

W 

Wagner František – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                Register korporácií 

 

 

N 

Národný súd – 7 

 

O 

Oblastná úradovňa osídľovacieho úradu pre Slovensko – 7 

 

P 

Potravinové družstvo Hangya – 4 

 

Z 

Zbor povereníkov – 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  Register vecný 

 

A 
administratívna agenda – 6 

agitácia – 8 

armáda – 7 

 

B 

branná výchova – 7 

byt – pridelenie – 13 

 

C 

cesta – obecná – 12 

cestovný pas – 6 

 

Č 

Červená armáda – 4 

 

D 

dedičské konanie – 13 

dekrét – reslovakizačný – 7 

denník – peňažný – 16 

            – pokladničný 15, 17 – 20 

dohoda – 5, 6 

dom – konfiškovaný – 6 

        – rodičovský – 5 

domovský list – 7 

dotazník – 4 

 

E 

elektrické zariadenie – 5 

elektrifikácia obce – kolaudácia – 14 

evidencia – 4 

evidencia podnikov – 4 

exhumácia – 5 

 

F 

farár – rímskokatolícky – 7 

fašista – 4 

 

H 

hlásenie – 4 

hlavná kniha – 16-20 

                      –  hasičskej dávky – 19 

hlavný rozpočet 16 – 20, 24, 25 

horár – 4 

hranica – zaistenie – 5 

hroby – zistenie – 4 



 

I 

index – 2 

 

K 

kancelársky pomocník – 4 

kaštieľ – konfiškovaný – 5 

komisia – reslovakizačná – 6 

              – zmiešaná – 6 

konfiškácia – 5, 6, 13 

kronika – 4 

kurz – 4 

 

L 

lekárnik – 5 

lesný hájnik – 4 

ľudový súd – 5 

 

M 

maďarský jazyk – 6 

majetok – 7 

              – cirkevný – 12 

              – hnuteľný – 5, 6 

              – konfiškovaný – 5, 6, 13 

              – lesný – 6 

              – nepriateľský – 5 

              – pôdohospodársky – 5, 6, 12 

              – zaistený – 5 

matričný zápis o úmrtí – 10 

matrikár – 8 

mlčanlivosť – zachovávanie – 4 

mlyn – 5 

mobilizácia – 4, 7 

 

N 

nápis – odstránenie – 6 

nariadenie – 5, 7, 8 

nehnuteľnosť – 12 

 

O 

obecné svedectvo – 5, 6 

obilie – výkup – 7 

obyvateľ – súpis – 5 

               – výmena – 5 

odberné lístky – 13 

odsun – 5 

okupant – 4 

opatrenie – 5 

osídľovací príspevok – 6, 7 

oslava – 6 



osvedčenie o národnej a politickej spoľahlivosti – 4, 5 

overovanie – 12 

 

P 

pasienok – 10 

plán – budovateľský – 5 

        – prídelový – 12 

        – obce – 5 

        – priemyselného objektu – 8 

plat – 5 

       – úprava – 4, 8 

poistenie – úrazové – 10 – 12 

pokyny – 4 – 8 

pomník – 6 

poštová budova – 6 

potraviny – pašovanie – 5 

povolenie – 5 

pôda – 7 

pracovná sila – 5, 7 

pracovný čas – 8 

pracovný tábor – 6 

presídlenec – 6, 7 

preukaz – železničný – 4 

prezident – 4, 6, 8 

priestupok – 6 

protest – 7 

protiletecká ochrana – 4 

protiletecký kryt – 4 

protokol – 1, 3 

 

R 

rádioprijímač – 4 

reemigrant – 7 

register dávky a nápojov – 22 

reorganizácia – 5, 6, 8 

reslovakizácia – 7 

reslovakizačný dekrét – 7 

revízia – 7 

robotník – hospodársky – 11, 12 

               – poľnohospodársky – 10 

roľník – 7 

 

S  

sabotáž – 4 

samospráva – 7 

služobné tajomstvo – 5 

služobný odznak – 5 

smernica – 5, 7 

spisový materiál – 10 

správca – 5 



sudca – 8 

súd – ľudový – 5  

súpis domovej dane – 17, 19 

                                  – hasičských dávok – 17 

                                  – obyvateľstva – 5 

                                  – poľnohospodárskych robotníkov – 10 

                                  – príspevkov na hájnikov – 17, 19 

                                  – vojnových škôd – 9 

 

Š 

škola – hospodárska – 4 

          – štátna – 6, 10 

          – ľudová – 10 

školenie – 7 

štát – 6 

štátna hranica – 7 

          – služba – 4, 5 

štátne občianstvo – 4 

štatistika – 6, 7 

 

T 

tábor – pracovný – 5 

         – nútenej práce – 8 

tajomník – 7 

 

U 

úmrtný list – 6 

úplatkárstvo – 6 

úradná listina – 12 

úradné dni – 4 

úradné hodiny – 4 

úradné tajomstvo – 6 

úradník – 4, 5 

územie – prinavrátené – 5 

 

V 

verejná správa – 6, 7 

verejné zhromaždenie – 5 

vianočný príspevok – 7 
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