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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. 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 Haniske patrili obce  

Bočiar, Haniska a Sokoľany. 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 Haniske ukončil svoju 

činnosť v roku 1950.   

         

 
Vývoj a dejiny fondu 

 

Správa registratúry 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 vládne 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. 

Materiály pôvodcu boli prevzaté košickým okresným archívom 1. novembra 1958 (prír. č. 

13). 

 

 

Archívna charakteristika fondu 

 

Archívny materiál bol do archívu prevzatý v neusporiadanom stave. Obsahuje zápisnice rady 

a pléna, administratívne protokoly a indexy, prezidiálne a administratívne  spisy, účtovný 

materiál. Fyzická zachovalosť dokumentov je dobrá. Časové rozpätie archívneho fondu 

Obvodný úrad MNV v Haniske obdobie  1945 – 1950. Štruktúra archívneho fondu po 

usporiadaní a sprístupnení: 

1. Úradné knihy 

A. Správne 

B. Evidenčné 

2. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky  

B. Spisy 

a. prezidiálne 

b. administratívne  

3. Účtovný materiál 

 Úradné knihy obsahujú zápisnice pléna, rady a rôzne evidencie. 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, ktoré sú ešte rozdelené podľa 

jednotlivých obcí obvodného úradu, keďže každá obec mala svoj samostatný rozpočet. 

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

inventárne číslo. Archívny fond Obvodný úrad MNV v Haniske je usporiadaný v 11 

škatuliach a meria 1,20 bm. 

 

 

Rozbor obsahu fondu 

 

 Písomnosti pôvodcu obsahujú materiály, týkajúce sa rôznych akcií na zveľaďovanie obcí, 

spolkovej činnosti, plánov rozvoja, prevodov nehnuteľností, stavebných  a iných rozhodnutí. 

           



 

Protokolárny záznam o vypracovaní inventára 

 

Archívny fond Obvodný úrad MNV v Haniske  usporiadala, vnútorné vyraďovanie vykonala 

a zinventarizovala Ľubica Konšťáková v roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKRATKY 

 

 

ČSČK  Československý červený kríž 

ČSR  Československá republika 

ha  hektár     

MĽS  miestna ľudová komisia 

MNV  miestny národný výbor  

MSK  miestna správna komisia 

NZ  Národné zhromaždenie        

ObÚ MNV obvodný úrad miestnych národných výborov 

PPPR  Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy  

ŠM           štátny majetok 

UNRRA Správa Spojených národov pre pomoc a obnovu   

             (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 

ZSSR  Zväz sovietskych socialistických republík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Úradné knihy 

A. Správne 

 
Inv. č.            Časový rozsah                                    Číslo spisu                           Číslo škatule 

 

1                    1946                                                                                                                  1 

                      Zápisnice rady 

 

2                    1947                                                                                                                  1 

                      Zápisnice rady 

 

3                    1948                                                                                                                  1 

                      Zápisnice rady 

 

4                    1947                                                                                                                  1 

                      Zápisnice pléna 

 

5                    1948                                                                                                                  1 

                      Zápisnice pléna 

 

B. Evidenčné 

               

6                   1945 – 1948                                                                                                            2 

                     Evidencia domovských listov 

 

7                   1945 – 1950                                                                                                           2 

                     Evidencia evidencií 

 

8                   1947 – 1948                                                                                                           2 

                     Evidencia opustených detí 

 

9                   1947 – 1948                                                                                                            2 

                     Evidencia osôb so stratou domovského práva  

 

10                 1948                                                                                                                        2 

                     Evidencia osôb prijatých do zväzku obce 

 

11                 1945 – 1950                                                                                                            2 

                     Evidencia pozostalostí 

 

12                 1947 – 1948                                                                                                            2 

                     Evidencia požiarov 

 

13                 1947 – 1950                                                                                                            2 

                     Evidencia preddavkov na dôchodok vojnových poškodencov 

 

14                 1948                                                                                                                        2 

                     Evidencia reslovakizačných osvedčení 

 

15                 1946 – 1950                                                                                                            2 



                     Evidencia stavebných povolení 

 

16                 1945 – 1950                                                                                                            2 

                     Evidencia trestaných osôb 

 

17                 1945 – 1950                                                                                                            2 

                     Evidencia vyživovacích príspevkov 

 

18                 1945 – 1947                                                                                                            2 

                     Evidencia vyživovacích príspevkov 

 

19                 1945 – 1949                                                                                                            2 

                     Evidencia živnostníkov a obchodníkov 

 

20                 1946 – 1948                                                                                                            2 

                     Evidencia preddavkov na vojnové škody obce Bočiar 

 

21                 1948                                                                                                                        2 

                     Evidencia reslovakizačných osvedčení obce Bočiar 

 

22                 1945                                                                                                                        2 

                     Evidencia vyživovacích príspevkov obce Bočiar 

 

23                 1946 – 1948                                                                                                            2 

                     Evidencia preddavkov na vojnové škody obce Sokoľany  

 

24                 1948                                                                                                                        2 

                     Evidencia reslovakizačných osvedčení obce Sokoľany 

 

25                 1945 – 1950                                                                                                            2 

                     Evidencia vyživovacích príspevkov obce Sokoľany 

 

2. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky 

 

26                 1946                                                                                               

                      Administratívny  protokol 

 

27                  1947 

                      Administratívny  protokol     

                         

28                  1948 

                      Administratívny  protokol     

 

29                    1949 

                      Administratívny  protokol     

                         

30                  1950 

                      Administratívny  protokol     

                         



31                  1948 

                      Administratívny  index                         

 

32                  1949 

                      Administratívny  index 

                         

 

33                  1950 

                      Administratívny  index    

                         

B. Spisy 

a. prezidiálne 

 

34               1945                                                              19 – 80                                               3 

Zriadenie Obvodného úradu MNV v Haniske (19). Zvolenie Pavla Ďurča za námestníka MNV 

(80). 

 

35               1946                                                                                                                          3 

Žiadosť obce Bočiar o podporu na obnovu vojnou zničeného kostola (bez č.). 

 

36               1947                                                              5 – 155                                                3 

Obežník Povereníctva vnútra o poskytovaní podpôr na obnovu vojnou  poškodených objektov 

(5).  Obežník Povereníctva vnútra o vystavovaní cestovných pasov za účelom vysťahovania 

do cudziny (6). Umiestnenie prisťahovalcov z Maďarska (10). Štátny cestovný paušál pre 

vedúcich úradov NV (11). Regína Šántová – pracovná zmluva (14). Vykonávanie dohody 

medzi ČSR a ZSSR (20). Prihlášky súpisu „nepriateľského“ majetku (77). Vyvlastnenie 

pozemkov na stavbu cesty (43). Zistenie majetku maďarských firiem (51). Nariadenie o 

užívaní slovenského jazyka v úradoch (52). Zákaz prijímania výpomocných síl pre 

zásobovaciu agendu (58). Obnova československej správy na Slovensku (60). Zrušenie 

národných správ na majetkoch presídlencov (64). Zákaz konania manifestácií proti jednotnej 

štátnej škole (80). Hlavný zoznam porotcov krajských súdov (84). Opatrenie proti 

banderovcom (115). Žiadosť obce Sokoľany o pridelenie pasienkov (142). Rozhodnutie 

pracovnej komisie PPPR o konfiškácií pôdohospodárskeho majetku (149). Vyhláška o 

vianočnom príspevku zamestnancom (155). 

 

37               1948                                                              45 – 200                                              3 

Národnostné dáta obcí ObÚ MNV (45). Revízia ObÚ MNV (46). Anna Horváthová – 

rozviazanie pracovného pomeru (84). Súpis repatriantov (101). Zoznam prijímateľov 

vianočného príspevku (102). Revízia ObÚ MNV (114). Porada zásobovacej komisie (138). 

Čestné občianstvo prezidentovi Klementovi Gottwaldovi (200). 

 

38               1949                                                              7– 34                                                   3 

Evidencia zamestnancov (7). Reorganizácia miestnej správnej komisie (21). Smernice pre 

ustanovenie zmluvných platov (24). Štefan Pálfy – menovanie za predsedu MSK (28). Nábor 

obvodných tajomníkov (34). 

 

39               1950                                                              10 – 11                                                3 

Organizácia MNV (10).  Alexander Iván – prijatie za zmluvného kancelárskeho pracovníka 

(11). 

 



 

b. administratívne     

 

40               1945                                                              37 – 1582                                           4 

Odovzdanie obecnej pokladne (37). Zápisnica z prevzatia úradu obce Bočiar (38). Zápisnica 

z prevzatia úradu obce Sokoľany (39). Súpis zásob poľnohospodárskych produktov (44). 

Inventár úradných spisov a majetku bývalého notárskeho úradu (87). Menoslov členov MNV 

v Haniske (101). Evidencia remeselníkov a živnostníkov (112). Národnostné dáta z obcí 

obvodu (136). Súpis vojnových škôd (158). Návrh na menovanie prísediacich do ľudového 

súdu (326). Zriadenie MĽS (434). Zápisnica z prevzatia úradu obce Haniska (470). František 

Kováč – revízia živnostenského oprávnenia (531). Reorganizácia MNV Haniska (834). 

Určenie národných správcov poľovných revírov (875). Výstavba budovy štátnej ľudovej 

školy v Haniske (1056). Súpis osôb telesne poškodených následkom vojny (1269). Jozef 

Balog – menovanie za správcu majetku Maxa Bergera (1582). Prenájom poľnohospodárskeho 

revíru v obci Sokoľany (bez č.). Zoznam Rómov v Sokoľanoch (bez č.). Dotazníky o 

občanoch z obcí obvodu (bez č.). 

 

41               1946                                                              68 – 3373                                           5 

Výkaz zamestnancov ObÚ MNV (68). Ustanovenie Štefana Sedláka za dočasného správcu 

mlyna (149). Revízia živnostenského oprávnenia Jozefa Turčániho (151). Obnova obcí 

z prostriedkov UNRRA (331). Ustanovenie odmien obecných funkcionárov a zamestnancov 

(349). Voľby do NZ (632). Odvodnenie pozemkov  a úprava potoka v Sokoľanoch (880). 

Najímanie robotníkov na práce do Česka (1946). Stavebné povolenie pre Pavla Zajaca (2480). 

Ideový náčrt dvojročného budovateľského plánu NV (2880). Zoznam zverolekárov (3135). 

Reorganizácia MNV v Haniske (3373). 

 

42               1947                                                               5 – 2711                                           6 

Výkaz o prevedených prevodoch vlastníckeho práva (5). Obecné svedectvo o užívaní 

pozemkov (171). Schválenie MPK pasienkovej spoločnosti Haniska a Bočiar (384). Sokoľany 

– odvodnenie pozemkov, úprava potoka (434). Valné zhromaždenie Pasienkovej spoločnosti 

Haniska (606). Zoznam obetí 2. československého odboja (642). Schválenie záverečného účtu 

obcí v obvode (657). Výrobný plán poľnohospodárskej výroby (754). Stavba hospodárskych 

vodných nádrží (776). Súpis Rómov (826). Žiadosť o zriadenie továrne v priestoroch kaštieľa 

grófa Zichyho (1104). Zriadenie miestnych kontrolných komisií (1193). Výkaz o stave 

obecných knižníc (1345). Preddavky na náhradu vojnových škôd (1397). Zoznam prác 

vykonaných do dvojročného plánu (1472). Distribúcia mydla (1562). Revízia majetku 

vlastníka Maxa Bergera (1628). František Lefkovič – ustanovenie za správcu majetku 

Ferdinanda Kleina (1751). Zrušenie národnej správy na mlyn Vojtecha Müllera (1872). 

Rozpredaj majetku bývalého majiteľa Maxa Bergera (2074). Zloženie sľubu hájnika Jozefa 

Sedláka (2608). Žiadosť MNV o preddavok na náhradu vojnovej škody (2711). 

 

43               1948                                                             129 – 3785                                           7 

Vyúčtovanie hospodárskych výkazov (129). Mimoriadna podpora roľníkom postihnutým 

suchom (378). Správa o počte zapísaných voličov (700). Živnostenský list Imricha Fűlűpa 

(1041). Konfiškácia majetku Jozefa Nahaja (1074). Počet nahlásených voličov v obvode 

(1434). Schvaľovanie funkcionárov Potravinárskeho družstva Sokoľany (1504). Hlásenie o 

správcoch mlyna (1602). Milan Paholko, Ján Paholko – udelenie štátneho občianstva (1635). 

Revízia živnostenského oprávnenia Jozefa Turčániho (2047). Záznam z obhliadky mokrých 

pozemkov v chotári obce Sokoľany (2417). Ján Jenney, Alžbeta Kolárová – konfiškácia 

majetku (2420). Povolenie na vyhotovenie melioračného projektu odvodnenia pozemkov 



v Sokoľanoch (2670). Súpis pôdy podľa zákona o novej pozemkovej reforme (3010). 

Zvýšenie invalidných zaopatrovacích  dôchodkov (3527). Hlásenie o plnení dvojročného 

plánu (3624). Revízia majetku bývalého statkára Maxa Bergera (3651). Štatistika včelárstva 

(3673). Zoznam živnostníkov (3785).  

 

44               1949                                                              28 – 2611                                           8 

Žiadosť o vyplatenie pohľadávky za kone dodané Sovietskej armáde (28). Popis kňazských 

dôchodkov a výdavkov (39). Nesplnenie odvodnej povinnosti (46). Stanovy Slovenskej ligy 

v Haniske (72). Priznanie štátneho vyživovacieho príspevku (83). Rozhodnutie o vyňatí 

z konfiškácie (151). Zrušenie národných správ uvalených na mlynárske podniky (162). 

Požiarna služba počas žatvy (172). Prípravné práce pre odvody v roku 1950 (206). Preddavky 

na vojnové škody (210). Príspevky z hasičského fondu (297). Výkaz o počte narodených a 

zomrelých detí v rokoch 1938 – 1946 (317). Stavebné povolenie pre Ondreja Mikloša (355). 

Súpis roľníkov vlastniacich nad 20 ha pôdy (381). Zriadenie neúplnej strednej školy 

v Haniske (386). Rozhodnutie o ponechaní majetku Maxa Bergera vo vlastníctve štátnych 

majetkov (462). Súpis poľnohospodárskych strojov (693). Zriadenie obvodných staníc pre 

pôrodné asistentky (756). Jubilejná národná zbierka ČSČK (797). Potravinové družstvo 

Haniska – revízia živnostenského oprávnenia (805). Schválenie uznesenia valného 

zhromaždenia Pasienkovej spoločnosti v Haniske (937). Pasienková spoločnosť Bočiar – 

schválenie záverečného účtu (1007). Verejná zbierka v prospech Masarykovej ligy (1134). 

Zoznam vlastníkov mláťačiek (1224). Štefan Pálfy – menovanie za predsedu MSK Haniska 

(1346). Výkaz neobrobených pozemkov (1409). Správa o požiari železničného mosta Haniska  

– Veľká Ida (1580). Podpora na stavbu studne na pasienkoch v Bočiari (1664). ŠM Turňa nad 

Bodvou – obhospodarovanie pozemkov Maxa Bergera (1818). Kolaudácia elektrického 

zariadenia Sokoľany (2139). Výkaz dokončených a nedokončených stavieb v roku 1949 

(2305). Vykonávanie zákona o prísažných hájnikoch (2328). Stavebné povolenie pre Andreja 

Horvátha (2501). Vydávanie odberných lístkov na potraviny (2611).  

 

45               1950                                                               1 – 1256                                           9 

Prevzatie hasičskej motorovej striekačky (1). Údržba školských budov (13). Zisťovanie 

zdrojov pracovných síl (18). Schválenie záverečného účtu na roky 1947, 1948 (37). 

Nedostatky vo vyplácaní štátnych vyživovacích príspevkov (39). Voličské zoznamy (105). 

Rozpočet škôl na rok 1951 (120). Záverečný účet príjmov za roky 1947, 1948 (140). Súpis 

domkárov (270). Výkaz o počte zomrelých osôb v roku 1948 a 1949 (294). Výmery o zriadení 

pracovného tábora (368). Nábor do kurzu pre pomocné ošetrovateľky (419). Výpisy z 

cirkevných matrík (452). Jozef Nahaj – výkup pôdy podľa novej pozemkovej reformy (611). 

Veľkonočná mierová manifestácia (831).– Stavebné povolenie pre Pavla Hrica (1040). 

Revízia árendy poľovného práva (1124). Hlásenie o čiernych stavbách (1137). Úprava 

obecných ciest a kanálov (1162). Akcia na zveľaďovanie obcí (1183). Súpis brancov (1203). 

Rozpočet na dodávku rozhlasového zariadenia (1256). 

 

3. Účtovný materiál 

       

Obec Haniska 

 

46               1945                                                                                                                        10  

Hlavná kniha. Záverečný účet. Pokladničný denník. 

 

47               1946                                                                                                                        10  

Hlavná kniha. 



 

48               1947                                                                                                                        10  

Záverečný účet. Inventár majetku. 

 

49               1948                                                                                                                        10  

Hlavná kniha.  

 

50               1949                                                                                                                        10  

Hlavná kniha. Pokladničný denník. Inventár majetku. Záverečný účet. 

 

51               1950                                                                                                                        10  

Hlavná kniha. Rozpočet. Pokladničný denník. Záverečný účet. 

        

Obec Bočiar 

 

52               1948                                                                                                                        10  

Pokladničný denník. 

 

53               1950                                                                                                                        10  

Rozpočet. 

      

Obec Sokoľany 

 

54               1950                                                                                                                        10  

Rozpočet. 

 

4. Ostatný materiál 

 

55               1946 – 1950                                                                                                            11  

Zápisničná kniha Pasienkovej spoločnosti obce Haniska. 

 

56               1946                                                                                                                        11  

Plán a rozpočet novostavby obecného domu v Haniske. 

 

57               1949 – 1950                                                                                                            11  

Hasičská dávka. 

 

 

58               1950                                                                                                                        11  

Dávka za psov v Haniske. 

 

59               1950                                                                                                                        11  

Domový kataster. 

 

60               1950                                                                                                                        11  

Výkaz katastrálnych úhrnných hodnôt. 
 

 

 

 

 



Register osôb 

 

B 

Balog Jozef – 40 

Berger Max – 40, 42-44 

 

D 

Ďurčo Pavol – 34 

 

F 

Fűlűp Imrich – 43 

 

H 

Horváth Andrej – 44 

Horváthová Anna – 37 

Hric Pavol – 45 

 

I 

Iván Alexander – 39 

 

J 

Jeney Ján – 43 

 

K 

Klein Ferdinand – 42 

Kolárová Alžbeta – 43 

Kováč František – 40 

 

L 

Lefkovič František – 42 

 

M 

Mikloš Ondrej – 44 

Müller Vojtech – 42 

 

N 

Nahaj Jozef – 43, 45 

 

P 

Paholko Ján – 43 

Paholko Milan – 43 

Pálfy Štefan – 38, 44 

 

S 

Sedlák Jozef – 42 

Sedlák Štefan – 41 

 

Š 

Šántová Regína – 36 

 



T 

Turčáni Jozef – 41, 43 

Z 

Zajac Pavol – 41 

Zichy – 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTER MIESTNY  

 

 

B 

Bočiar, o. Košice-okolie – 20-22, 40, 42, 44, 52-53  

 

Č 

Česko – 41 

ČSR – 36 

 

M 

Maďarsko – 36 

 

S 

Slovensko – 36 

Sokoľany, o. Košice-okolie – 23-25, 36, 40-44, 54 

 

T 

Turňa nad Bodvou, o. Košice-okolie – 44 

 

V 

Veľká Ida, o. Košice-okolie – 44 

 

Z 

ZSSR – 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTER VECNÝ 

 

 

A 

árenda – 45 

asistentka – pôrodná – 44 

 

B 

banderovci – 36 

branci – 45 

budovy – školské – 45 

 

C 

cestovné pasy – 36 

cesty – 43 

         – obecné – 45 

 

D 

dávky  

          – hasičské – 57 

     – za psov – 58 

denníky – pokladničné – 46, 50, 51, 52 

deti – 8, 44 

dohody – 36 

dom – obecný – 56 

domkári – 45 

domovské listy – 6 

domovské právo – 9 

dôchodky – 13 

 – kňazské – 44 

 – invalidné zaopatrovacie – 43 

 

E 

evidencie 

 – domovských listov – 6 

 – opustených detí – 8 

 – osôb bez domovského práva – 9 

    – osôb prijatých do zväzku obce – 10 

 – požiarov – 12 

 – pozostalostí – 11 

    – preddavkov na vojnové škody – 23, 20 

    – preddavkov na dôchodok vojnových poškodencov – 13 

   – remeselníkov – 40 

    – reslovakizačných osvedčení – 14, 21, 24 

    – stavebných povolení – 15 

    – trestaných osôb – 16 

    – vyživovacích príspevkov – 17, 18, 22, 25 

    – zamestnancov – 38 

    – živnostníkov a obchodníkov – 19, 40 

 



F 

firmy – maďarské – 36 

 

H 

hájnici – 42, 44 

hasiči – 44, 45, 57 

 

I 

inventáre 

 – majetku – 40, 48, 50 

   – úradných spisov – 40 

 

J 

jazyk – slovenský 36 

 

K 

kanály – 45 

kaštieľ – 42 

kataster – domový – 59 

knižnice – obecné – 42 

kolaudácia – 44 

komisia  

 – miestna správna – 38, 44 

    – kontrolná – 42 

    – zásobovacia – 37 

konfiškácie – 36, 43, 44 

kostol – obnova – 35 

kone – 44 

 

M 

majetky – 36, 40, 42, 43, 44 

    – poľnohospodárske – 36  

 – rozpredaj  – 42 

 – štátne – 44 

manifestácie – 36, 45 

matrika – cirkevná – 45 

meliorácia – 43 

mláťačky  – 44 

most – železničný – 44 

mlyny – 41-44 

mydlo – distribúcia – 42 

 

N 

národná správa, pozri správa – národná 

národnosti – 37, 40 

 

O 

obce 

 – funkcionári – 41 

 – obnova – 41 



 – rozpočty – 53, 54  

 – záverečné účty – 42, 45, 46, 48, 50, 51 

 – zveľaďovanie – 45 

občianstvo 

 – čestné – 37 

    – štátne – 43 

obhliadky – 43 

obchodníci – 19 

objekty – poškodené vojnou – 36 

odboj – československý – 42 

odvody – 44 

oprávnenia – živnostenské – 40, 41, 43, 44 

osoby 

 – trestané – 16  

 – telesne poškodené – 40 

 – zomrelé – 45 

ošetrovateľky – pomocné – 45 

     

P 

pasienky – 36, 42, 44, 55 

paušál – cestovný – 36 

plán 

 – dvojročný – 41-43 

 – výrobný – 42 

platy – 38 

pohľadávky – 44 

pokladňa – obecná – 40 

pomer – pracovný – 37 

poškodenci – vojnoví – 13 

potok – úprava – 41, 42 

potraviny – 44 

povolenia – stavebné – 41, 44, 45 

pozemková reforma – 43, 45 

pozemky – 42, 44 

   – odvodnenie – 41-43 

 – vyvlastnenie – 36 

pozostalosti – 11 

požiare – 12, 44 

požiarna služba – 44 

pôda – 43, 44 

         – výkup – 45 

pracovné sily – 45 

pracovník – kancelársky – 39 

právo 

 – domovské – 9 

 – poľovné – 45 

  – vlastnícke – 42 

presídlenci – 36 

prezident – 37 

príspevky 



 – vianočné – 36, 37 

    – vyživovacie – 17, 18, 22, 25, 44, 45 

prisťahovalci – z Maďarska – 36 

prísediaci – 40 

produkty – poľnohospodárske – 40 

projekt – melioračný – 43 

 

R 

remeselníci – 40 

reorganizácia – 38, 40, 41 

repatrianti – 37 

reslovakizácia – 14 

revír 

 – poľnohospodársky – 40 

   – poľovný – 40 

robotníci – 41 

roľníci – 43, 44 

rozhlas – 45 

Rómovia – 40, 42 

 

S 

Sovietska armáda – 44 

správa 

 – československá – 36 

 – národná – 36, 42, 44 

správca 

 – majetku – 40, 42 

  – mlyna – 41, 43 

  – národný – 40 

statkár – 43 

stavby – 36, 42, 44, 45, 56 

stavebné povolenia – 15, 44 

striekačky – hasičské – 45 

stroje – poľnohospodárske – 44 

studňa – 44 

súd 

 – krajský – 36 

   – ľudový – 40 

sucho – 43 

 

Š    

škody – vojnové – 20, 23, 40, 42, 44 

školy – 45 

 – stredné – 44 

 – štátne – 36, 40 

štátne majetky – 44 

 

T 

tábor – pracovný – 45 

továreň – 42 



 

U 

úrady – 36 

 – notársky – 40 

 – prevzatie – 40 

 – zriadenie – 34 

 

V 

včelárstvo – 43 

vodná nádrž – 42 

vojna – 36, 40, pozri aj škody – vojnové  

voľby – 41 

voliči – 43 

voličské zoznamy – 45 

výpomocné sily – 36 

výroba – poľnohospodárska – 42 

vysťahovanie – 36 

vyvlastnenie – 36 

 

Z 

zamestnanci – 36, 37, 41 

zariadenia – elektrické – 44 

zásobovanie – 36 

zbierky 

 – národné – 44 

    – verejné – 44 

zmluva – pracovná – 36 

zverolekár – 41 

 

Ž 

žatva – 44 

živnostníci – 19, 40, 43 

živnostenský list – 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Register korporácií 

 

 

Č 

Československý Červený kríž – 44 

 

M 

Masaryková liga – 44 

 

P 

Pasienková spoločnosť Bočiar – 44 

Pasienková spoločnosť Haniska – 42, 44, 55 

Potravinárske družstvo Sokoľany – 43 

Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy – 36 

Povereníctvo vnútra – 36 

 

S 

Slovenská liga v Haniske – 44 

Štátny majetok Turňa nad Bodvou – 44 
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