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Úvod 
                                   
 

                             Prehľad vývoja pôvodcu fondu 
 

Právne zakotvenie národných výborov predstavoval 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 vytvorí národný výbor a zrušia 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 písomné 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 a MNV si vybavovali svoju agendu sami. Obvodné úrady MNV boli zrušené 

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

a správy.  

      Do obvodu ObÚ MNV v Kysaku I. patrili obce Malá Lodina, Veľká Lodina, Obišovce, 

Ružín a Trebejov.  

 

 

Vývoj a dejiny archívneho 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 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 „vnútornú skartáciu“ písomností 

notárskych úradov (platné aj pre obvodné úrady MNV 1945 – 1950/ z 28. 3. 1966 č. j. Ar-

178/1966. 

      Spisy boli členené podľa povahy 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 
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však nevytvárali. Každé podanie, aj v tej istej veci, sa evidovalo osobitne. Spisy sa 

odovzdávali do registratúrneho strediska bez označenia a bez preberacích zoznamov.  

     Písomnosti Obvodného úradu MNV v Kysaku I. boli odovzdané do Okresného archívu v 

Košiciach 1. decembra 1962 a zaevidované v knihe prírastkov pod číslom 39. Archívny fond 

pôvodcu je v súčasnosti uložený v budove Štátneho archívu v Košiciach na Južnej triede 82. 

 

                 

Archívna charakteristika fondu 
 

Archívny materiál bol do archívu prevzatý v neusporiadanom stave. Fyzicky stav fondu  je 

dobrý, v nepoškodenom stave. V archívnom fonde pôvodcu sa zachovali evidenčné úradné 

knihy, protokoly a indexy, prezidiálne spisy, administratívne spisy a účtovný materiál. Fond si 

zachoval diplomaticko-chronologickú schému usporiadania s uplatnením provenienčného 

princípu. Použitá štruktúra usporiadania umožňuje pohotové získanie informácií a jednoduché 

vyhľadávanie pre archivára i bádateľa. 

      Štruktúra fondu je nasledovná: 

1. Úradné knihy 

1.1. Evidenčné 

2. Spisový materiál 

2.1. Registratúrne pomôcky (protokoly a indexy administratívnych spisov) 

2.2. Spisy  

a. prezidiálne 

b. administratívne 

3. Účtovný materiál 

 

     Pri evidenčných úradných kníh inventárnou jednotkou je jedna kniha. Spisový materiál 

tvoria registratúrne pomôcky (indexy a protokoly administratívnych spisov) a spisy 

(prezidiálne a administratívne). 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. Spis o fonde neobsahuje informáciu o príčine strát 

správnych úradných kníh.   

     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. Register osôb, 

miestny a vecný register a register korporácií sa odvolávajú na inventárne číslo. Archívny 

fond OÚ MNV v Kysaku I. je usporiadaný v 13 škatuliach a meria 1,4 bm. 

 

 

Rozbor obsahu fondu 
 

 Archívny fond Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kysaku I. za obdobie (1944) 

1945 – 1950 je zdrojom primárnych informácií pre štúdium histórie obce a života jeho 

obyvateľov. Spisy zaznamenávajú politický, kultúrny a hospodársky vývoj obce. Mnoho 

písomností sa viaže na konfiškáciu majetkov, bezpečnostné opatrenie, situačné správy, 

uvalenie národnej správy na majetky, osvedčenie o národnej spoľahlivosti, zachovanie 

štátneho občianstva, revízie živnostenského oprávnenia, reslovakizácie, súpisy 

poľnohospodárskych zvierat, voľby a domovské listy.    



3 

 

 
                                                                                                                                 

       

        Protokolárny záznam o vypracovaní inventára 
 

Archívny fond Obvodný úrad MNV v Kysaku (1944) 1945 – 1950 usporiadala, vnútorné 

vyraďovanie a inventarizáciu vykonala Gizela Soltészová.    
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Zoznam použitých skratiek 
 

 

ČSD  –  Československé dráhy 

DMSK  –  dočasná miestna správna komisia 

KNV  –  krajský národný výbor 

MNV  –  miestny národný výbor 

MSK  –  miestna správna komisia 

ObÚ MNV  –  obvodný úrad miestnych národných výborov 

ONV  –  okresný národný výbor 

SNR  –  Slovenská národná rada 

UNRRA  –  Správa Spojených národov pre hospodársku obnovu a pomoc 

UPA  –  Ukrajinská povstalecká armáda 

Zb.  –  zbierka 

 

 

Zoznam použitej literatúry 
 

 

Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948. Bratislava : Redakčný kruh. 

1948  

Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov. Zost. HORVÁTH Vladimír 

a kol. Bratislava : Archívna správa Ministerstva vnútra SSR. 1988 
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Inv. č.                Časový rozsah          Číslo spisu                                                Číslo škatule 

 

1. Úradné knihy 

1.1. Evidenčné 

1.                        (1944) 1945 – 1950                                                                                         1 

Evidencia vojnových poškodencov  

 

2.                        1945 – 1950                                                                                                     1 

Evidencia vydaných svedectiev o mravnej zachovalosti          

 

3.                        1946                                                                                                                 1 

Evidencia poistenia obecného majetku 

 

4.                        1947 – 1950                                                                                                     1 

Evidencia obecných svedectiev 

 

2. Spisový materiál        

2.1. Registratúrne pomôcky (protokoly a indexy administratívnych spisov) 

 

5.                        1946                                                                                                                 2 

Protokol 

 

6.                        1947                                                                                                                 2 

Protokol 

 

7.                        1948                                                                                                                 3 

Protokol               

 

8.                        1949                                                                                                                 3 

Protokol 

 

9.                        1946                                                                                                                 4 

Index 

 

10.                       1947                                                                                                                4 

Index 

 

11.                       1949                                                                                                                4 

Index 

 

12.                       1950                                                                                                                4 

Index 

 

2.2. Spisy    

a. prezidiálne spisy 

 

13.                       1945                                                                                                                5 

Odvody a nasadenie práceschopných mužov (3), zistenie hospodárskych pomerov v obciach 

obvodu (55), zistenie hrobov československých štátnych príslušníkov (79), uvalenie národnej 

správy na majetky Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov (128), zákaz menovať 
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dočasných a vnútených správcov (129), pripojenie obce Obišovce do obvodu Kysak (151), 

kronika národného odboja (173), národná správa v podnikoch podľa nariadenia SNR č. 

50/1945 (174). 

 

14.                       1946                                                                                                              5 

Obsadzovanie úradníckych miest na prinavrátenom území národne a politicky spoľahlivými 

osobami (11), voľby do ONV v Košiciach (17), Ružín – reorganizácia MNV (30), návrh  osôb 

pre výkon funkcie znalca pre odhad domov (49), oznámenie adresy sirotských otcov (101), 

zoznam nútených správcov (104).  

 

15.                       1947                                                                                                           5 

Vyúčtovanie vyživovacích príspevkov (12), národná správa – revízia (14), zostavenie 

zoznamov roľníckych komisií (15), politické a hospodárske pomery v obciach obvodu (21), 

obnova československej verejnej správy na Slovensku (53), štátny zamestnanci – zákaz 

protištátnej činnosti (61), zaraďovanie asociálnych osôb do pracovného tábora (71), boj proti 

UPA – bezpečnostné opatrenia (91), banderovci – opatrenia (117), účastníci odboja – 

prijímanie do štátnych služieb (134). 

 

16.                       1948                                                                                                           5 

Politické a hospodárske pomery v obciach obvodu (12), národná správa – revízia (16), 

odovzdanie a preberanie úradu MSK v Kysaku 12. 6. 1948 (116), rozpustenie MNV v Malej 

Lodine a menovanie DMSK (1111), rozpustenie MNV v Obišovciach a menovanie DMSK 

(1113), rozpustenie MNV v Trebejove a menovanie DMSK (1114), rozpustenie MNV 

v Kysaku a menovanie DMSK (1153), výťah zo zápisnice napísanej na riadnom zasadnutí 

Dočasnej miestnej správnej komisie v Kysaku. Zoznam členov Miestneho akčného výboru 

obcí Kysak, Obišovce, Malá Lodina, Veľká Lodina, Ružín a Trebejov, zápisnice zo schôdzí 

akčného výboru v obciach Veľká Lodina, Ružín, Obišovce, Malá Lodina, Trebejov, Kysak.       

 

b. administratívne spisy     
 

17.                       1945                                                                                                              6 

Ondrej Tkáč – cestovné povolenie (10), Ján Kobulský – cestovné povolenie (89), národná 

správa domov a bytového zariadenia Nemcov, Maďarov, zradcov a nepriateľov (1541), 

národná správa domového majetku štátne nespoľahlivých osôb (2030), Emília 

Kesselbauerová – osvedčenie o národnej a politickej spoľahlivosti (2062), platenie 

a vymáhanie daní v prípadoch uvalenia národnej správy (2350), určenie nájomného a inkasa  

v domoch skonfiškovaných podľa dekrétu prezidenta republiky č. 108/45 Sb. (2980). Dezider 

Piller a Juraj Piller – konfiškácia pôdohospodárskeho majetku (3037), štátne vyživovacie 

príspevky, vojnové škody v obciach obvodu.     

 

18.                       1946                                                                                                            7 

Prípravné práce pre odvody v roku 1946 (19), národná správa – predloženie zoznamu (97), 

súpis hospodárskych zvierat (176), rozpočty na ťarchu výťažkov UNRRA (208), súpis 

bicyklov (222), zdravotné nedostatky pri čerpaní pitnej vody v obci Kysak (254), Čeněk 

Houška – revízia živnostenského oprávnenia (266), uvalenie národnej správy na opustený 

kaštieľ v Obišovciach (270), dohľad nad činnosťou národných správcov (284), rozdelenie šiat 

UNRRA (287), Mária Váczyová – zachovanie štátneho občianstva (291), Ladislav Váczy  – 

zachovanie štátneho občianstva (293), Andrej Fuhrmann – zachovanie štátneho občianstva 

(295), Štefan Kišidai – revízia živnostenského oprávnenia (392), Ján Štefan – revízia 

živnostenského oprávnenia (393), zoznam členov Potravného družstva vo Veľkej Lodine 
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(986), zistenie rozsahu rekonštrukčných prác na opravu domov (1433), reslovakizácia 

obyvateľstva (1466), súpis ošípaných, hydiny a koní (1532), Mariana Mayer rod. Greiner 

a Artur Greiner – konfiškácia majetku (1652), hromadné stavebné povolenie pre 

rekonštrukčné práce vojnou poškodených budov (1805), oslavy druhého výročia Slovenského 

národného povstania (1940), Milada Kesselbauerová – konfiškácia majetku (1956), evidenčný 

list podnikov pod národnou správou – výzva (2047), Oskar Star a Zalcer a spol. – zrušenie 

uvalenia národnej správy (2115), zoznam osôb určených a zaradených do pracovných táborov 

(2207), odovzdanie funkcií na MNV novozvoleným funkcionárom (2786), prenájomná 

zmluva poľovného práva, Ladislav Ujházi a Milada Kesselbauerová – konfiškácia 

pôdohospodárskeho majetku, domovské listy.           

 

19.                       1947                                                                                                           8 

Byty po Maďaroch, Nemcoch a kolaborantoch – platenie nájomného (146), stále voličské 

zoznamy (222), odvodnenie pozemkov drenážou – dočasné vodoprávne povolenie (303), 

žiadosť o prídel lesa z konfiškovaného lesného majetku bývalého vlastníka Ladislava 

Ujházyho a Emílie Kesselbauerovej v Kysaku (457), zoznam porotcov pre Krajský súd 

v Košiciach na rok 1947 (549), žiadosť o zrušenie národnej správy Alexandra Prina (552), 

šaty pre deti z daru Československého národného združenia v Kanade (578), presídlenie 

Andreja Vargovčíka do obce Janík (728), počet obetí 2. československého odboja – zoznam 

(845), preddavky na vojnové škody (1151), prevzatie kaštieľa do užívania v Kysaku (1282), 

štatistika zamestnaných Slovákov v Česku (1331), stavba kultúrneho domu v Obišovciach 

(1473), zrušenie národných správ na majetok presídlencov (1634), zrušenie národných správ 

Maďarov určených na presídlenie (1647), žiadosť o vystavenie domovského listu pre 

Františka Dvoržáka (1848), výkaz obecných dlhov, domovské listy.   

 

20.                       1948                                                                                                           9 

Štefan Kišidai – žiadosť o živnostenský list na obchodovanie zo stavebným materiálom (628), 

nové zriadenie komisií k úprave stálych voličských zoznamov (750), Šerif Ismailovič – 

živnostenský list (818), úprava miestnej trasy štátnych železníc a štátnej cesty v intraviláne 

obce Obišovce (893), výmer o obnove obce Kysak (1057), Jozef Kostelník – stavebné 

povolenie (1070), Dezider Piller a Juraj Piller – konfiškácia pôdohospodárskeho majetku, 

odvolanie (1473), Potravné družstvo vo Veľkej Lodine – schválenie Petra Hovanca za 

námestníka pre výčapnícku činnosť (1486), zoznam spolkov v obvode Kysak (1532), mlynár 

Štefan Dzurilla – revízia živnostenského oprávnenia (1742), zoznam predložených zbrojných 

pasov (1750), prenajatie konfiškátu po vdove Irme Bauerneblovej (1777), výmer o obnove 

obce Obišovce (1837), revízia prvej pozemkovej reformy v Kysaku a v Trebejove (2046), 

presídlenie Poliakov zo Slovenska (2062), stavebná obnova obce Kysak – hromadné stavebné 

povolenie (2631), zriadenie Ľudovej hospodárskej školy v Malej Lodine (2708), odovzdanie 

úradu MSK Obišovce (2722), Ladislav Müller – trestný list (3119), žiadosť MSK 

v Obišovciach o prídel železa na ohradu obecného cintorína (3123), výkup obilia – zoznamy 

o plnení kontingentu (3155), zoznam padlých vojakov (3546), zmluva o výrobe 

poľnohospodárskych výrobkov, poistenie obecného majetku, voľby do Národného 

zhromaždenia, domovské listy.       

 

21.                       1949                                                                                                           10 

Štefan Kovalík – uvoľnenie bytu, výmer (93), zriadenie vodovodu v obci Kysak (366), 

rekonštrukcia vojnou poškodenej obecnej cesty v Kysaku (473), Ladislav Váczy – 

reslovakizačný dekrét (480), súpis traktorov a mláťačiek v obciach obvodu (891), založenie 

poľovných spoločenstiev v obciach obvodu (1665), pričlenenie pozemkov poľovného revíru 

Štátnych výskumných ústavov v Ruských Pekľanoch (1902), vyplácanie vojnových škôd na 
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budovách v obciach obvodu (1981), výstavba sociálnych zariadení (2077), zoznam žiadateľov 

o schválenie evidenčného listu pre stavebné investície (2163), Viktor Tomko – výmer na 

prevádzanie živnosti kolárstva v Obišovciach (2296), Štefan Kovalík – výmer na prevádzanie 

živnosti stolárstva v Obišovciach (2297), Mária Janošková – žiadosť o prijatie za pôrodnú 

asistentku (2341), revízia pridelených kaštieľov v Obišovciach (2388), zoznam prídelcov na 

bývalom majetku Oskára Štarka v katastrálnom území Obišoviec (2614), Juraj Varga – 

žiadosť o povolenie prevádzať výčapnícku živnosť (2374), správa o odstránení zistených 

nedostatkov obecného hospodárenia v Trebejove (2966), výkaz o počte včelárov a včelstiev 

(3006), revízna obecného hospodárstva v Trebejove (3062), zisťovanie neprihláseného 

maďarského majetku podľa vládneho nariadenia č. 206/47 Sb. (3069), Jozef Fiľakovský – 

vrátenie obuvníckej živnosti (3105), evidencia obecných ciest (3190), Jozef Žiga – trestný list 

(3235), súpis osôb zamestnaných v pôdohospodárstve (3315), zmluva o výrobe 

poľnohospodárskych výrobkov, súpis plôch kultúr a osevu, súpis poľnohospodárskych 

zvierat, domovské listy.     

 

22.                        1950                                                                                                          11 

Uvoľnenie bytu pre reemigranta Štefana Tabyho v Kysaku (9), povolenie úveru na obnovu 

obce Kysak (16), evidencia poľnohospodárskej pôdy v povinnom nájme (58), spravovanie 

cirkevných matrík v obciach obvodu (71), dotazník o zásobovaní obcí vodou z verejných 

vodovodov (81), evidencia členov MNV obce Kysak (155), povolenie domácich zakáľačiek 

ošípaných (160), prevedenie likvidácie súkromných obchodov v obciach obvodu (179), 

protipožiarne opatrenia ČSD na Slovensku (195), obežník o vydávaní povolení na voľný 

predaj ošípaných (201), Verona Bodnárová – prijatie do starobinca (242), Katarína 

Fuhrmanová – konfiškácia majetku (249), zoznam obyvateľov obce Kysak od 15 – 45 rokov 

(268), poľovnícka štatistika v obciach obvodu (268), pôrodná asistentka Mária Jánošková – 

preloženie do štátnej nemocnice v Kežmarku (269), vymáhanie nedoplatku za vyrubené drevo 

v parku (314), ustanovenie znalcov pre odhad poľnohospodárskych majetkov (320), Štefan 

Taby – oprava domu (350), pokyny pre MNV v okrese k záležitosti hasičstva (364), 

dispozície s nehnuteľnosťami vykúpenými podľa zákona č. 46/1948 Sb. (416), stavba mostu 

cez potok Svinka v Obišovciach (418), súpis plôch ozimných obilnín (447), revízia majetku 

Lesného spoločenstva v Kysaku (524), súpis osôb činných v poľnohospodárstve a súpis 

poľnohospodárskych zvierat (577), záznam o prevedenej inštruktáži ObÚ MNV (669), 

zriadenie telefónnej stanice v obci Trebejov (679), žiadosť o tanečnú zábavu v Kysaku (791), 

zoznam bytových stavieb v akcii Z (831), rozšírenie verejného osvetlenia v Obišovciach 

(842), Katarína Fuhrmanová – výkup pôdy (973), Evanjelická a. v. cirkev v Obišovciach – 

odovzdanie nehnuteľnosti vykúpenej štátom (1005), Rímskokatolícky farský úrad Veľká 

Lodina – odvolanie proti výkupovému výmeru (1018), mimoriadna podpora roľníkov (1020), 

umiestnenie Imricha Jarina do tábora nútených prác v Novákoch (1064), prevzatie lesov 

a odovzdanie prídelcom (1177), Ján Vaľa – trestný list (1191), zveľaďovanie obcí a okresov 

v rámci akcie 5M – oprava hasičského skladu v Kysaku a oprava obecných ciest (1213), 

pridelenie majetku Evanjelickej a. v. cirkvi v Obišovciach do vlastníctva Československým 

štátnym lesom (1284), Pasienkové spoločenstvo v Obišovciach – vklad vlastníckeho práva 

(1331), stavebné povolenie na novostavbu kostola v Kysaku (1342), zrušenie naturálneho 

bytu a cestovného paušálu obvodných notárov (1410), návrh plánu výroby a výkupu 

živočíšnych výrobkov v obciach obvodu, súpis plôch osevu poľnohospodárskych plodín, 

súpis poľnohospodárskych zvierat.       
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3. Účtovný materiál 

 

Kysak 

23.                       1945                                                                                                            12 

Hlavný rozpočet obce. 

 

24.                       1946                                                                                                          12 

Hlavný rozpočet obce. 

 

25.                       1947                                                                                                              12 

Hlavný rozpočet obce, hlavná kniha obce.     

 

26.                       1948                                                                                                         12 

Hlavný rozpočet obce, hlavná kniha obce. 

 

27.                       1949                                                                                                          13 

Hlavný rozpočet obce, hlavná kniha obce. 

 

28.                       1950                                                                                                          13 

Hlavný rozpočet obce, hlavná kniha obce.          

 

Ružín    

29.                       1950                                                                                                          13 

Rozpočet. 

 

Malá Lodina        

30.                       1950                                                                                                         13 

Rozpočet. 

 

Veľká Lodina           

31.                       1950                                                                                                           13 

Rozpočet. 

 

Obišovce                      

32.                       1950                                                                                                         13 

Rozpočet. 

 

Trebejov 

33.                       1950                                                                                                         13 

Rozpočet.                          
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                                      Register osôb             
 

 

B 

Bauerneblová Irma – 20 

Bodnárová Verona – 22 

 

D 

Dvoržák František – 19 

Dzurilla Štefan – 20 

 

F 

Fiľakovský Jozef – 21 

Fuhrmann Andrej – 18 

Fuhrmanová Katarína – 22 

 

G 

Greiner Artur – 18 

 

H 

Houška Čeněk – 18 

Hovanec Peter – 20 

 

I 

Ismailovič Šerif – 20 

 

J 

Janošková Mária – 21, 22 

Jarin Imrich – 22 

 

K 

Kesselbauerová Emília – 17, 19 

Kesselbauerová Milada – 18 

Kišidai Štefan – 18, 20 

Kobulský Ján – 17 

Kostelník Jozef – 20 

Kovalík Štefan – 21 

 

M 

Mayer Mariana – 18 

Müller Ladislav – 20 

 

P 

Piller Dezider – 17, 20 

Piller Juraj – 17, 20 

Prin Alexander – 19 

 

S 

Star Oskar – 18 

Štark Oskár – 21 
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Štefan Ján – 18 

Štefan Kovalík – 21 

 

T 

Taby Štefan – 22 

Tkáč Ondrej – 17 

Tomko Viktor – 21 

 

U 

Ujházi Ladislav – 18, 19 

 

V 

Váczy Ladislav – 18, 21 

Váczyová Mária – 18 

Vaľa Ján – 22 

Varga Juraj – 21 

Vargovčík Andrej – 19 

 

Ž 
Žiga Jozef – 21 
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                                    Register miest 

 
 

Č 

Česko – 19 

 

J 

Janík, o. Košice-okolie – 19 

 

K 

Kanada – 19 

Kežmarok – 22 

Kysak, o. Košice-okolie – 13, 16, 18-22 

 

M 

Malá Lodina, o. Košice-okolie – 16, 20, 30 

 

N 

Nováky – 22 

 

O 

Obišovce, o. Košice-okolie – 13, 16, 18-22, 32 

 

R 

Ruské Pekľany, súčasť obce Ľubovec, o. Prešov – 21 

Ružín, zaniknutá obec, o. Košice-okolie – 14, 16, 29 

 

S 

Slovensko – 15, 20 

Svinka (potok) – 22 

 

T 

Trebejov, o. Košice-okolie – 16, 20-22, 33 

 

V 

Veľká Lodina, o. Košice-okolie – 16, 18, 20, 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

                                             Register korporácií 
 

 

Č 

Československé dráhy – 22 

Československé národné združenie v Kanade – 19 

Československé štátne lesy – 22 

 

D 

Dočasná miestna správna komisia Kysak – 16 

Dočasná miestna správna komisia Trebejov – 16 

 

E             
Evanjelická a. v. cirkev v Obišovciach –22 

 

K 

Krajský súd v Košiciach – 19 

 

L 

Lesné spoločenstvo v Kysaku – 22 

 

Ľ 

Ľudová hospodárska škola v Malej Lodine – 20 

 

M 

Miestna správna komisia Kysak – 16 

Miestna správna komisia Obišovce – 20 

Miestny národný výbor v Kysaku – 16, 22 

Miestny národný výbor v Trebejove – 16 

 

N 

Národné zhromaždenie – 20 

 

O 

Okresný národný výbor v Košiciach – 14 

 

P 

Pasienkové spoločenstvo v Obišovciach – 22 

Potravné družstvo vo Veľkej Lodine  – 18, 20 

 

R 

Rímskokatolícky farský úrad Veľká rodina – 22 

 

S 

Slovenská národná rada – 13, 18 

Štátne výskumné ústavy v Ruských Pekľanoch – 21 

 

T 

Tábor nútených prác v Novákoch – 22 
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U 

Ukrajinská povstalecká armáda – 15  
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                             Register vecný 

 
A 
asociáli – 15 

 

B  

banderovci – 15 

bicykle – 18 

budovy – 18, 21 

byty – 19, 21, 22 

 

C  

cesty – obecné – 21, 22 

         – rekonštrukcia –21 

         – štátne – 20 

cestovné povolenie – 17 

cintorín – obecný – 20 

cirkvi – 22 

 

Č 

činnosť – 18 

             – protištátna – 15 

 

D  

daň – platenie – 17 

       – vymáhanie – 17 

dekrét – 17 

           – reslovakizačný – 21 

dlhy – obecné – 19 

domy – odhad – 14 

          – oprava – 18, 22 

          – skonfiškované – 17 

domovský list – 18-21 

dotazníky –22 

drenáž – 19 

drevo – 22 

 

E 

evidencie – 1-4, 21, 22 

evidenčný list – 18, 21 

 

H 

hasičstvo – 22 

hlavná kniha obce – 25-28 

hroby – 13 

hydina – 18 

 

I  

inštruktáže – 22 

investície – stavebné – 21 
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K 

kaštiele – 18, 19, 21 

kolaboranti –13, 19 

komisia – roľnícka – 15 

              – správna – 16 

              – zriadenie – 20 

kone – 18 

konfiškácia majetku – 18, 20, 22 

kontingent – 20 

kostol – 22 

kroniky – 13 

kultúrny dom – 19 

 

L   

les – prevzatie – 22 

     – prídel – 19 

 

M 

majetok – 13, 17 – 19 

              – konfiškácia – 17 – 19, 22 

              – lesný – 19 

              – neprihlásený – 21 

              – obecný – 3, 20 

              – poistenie – 3 

              – poľnohospodársky – 22 

              – pôdohospodársky – 17, 18, 20 

              – pridelenie – 22 

              – revízia – 22 

materiál – stavebný – 20 

matrika – cirkevná – 22 

menovania – 16 

miesta – úradnícke – 14 

mosty – 22 

 

N  

nájomná zmluva – 18 

nájomné – 17, 19 

nariadenia – 13, 18 

národnosť – 18 

                 – maďarská – 13, 17, 19 

                 – nemecká – 13, 17, 19 

                 – poľská – 20 

                 – slovenská – 17, 19 

národná správa – 13, 18 

                          – domového majetku – 17 

                          – revízia – 15, 16 

                          – uvalenie – 13, 17, 18 

                          – zrušenie – 18, 19 

nedoplatky – 22 
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nehnuteľnosti – 22 

nemocnica – štátna – 22 

notár – obvodný – 22 

 

O 

obec – 13,17 – 22 

        – hospodárstvo – 21         

        – obnova – 20, 22 

        – pripojenie – 13 

        – zveľaďovanie – 22 

obecná cesta – 21 

obecné hospodárenie – 21 

obecný dlh – 19 

obežníky – 22 

odboj – 13, 15 

obchod – likvidácia – 22 

             – súkromný – 22 

obilie – 22 

          – výkup – 20 

obnova – stavebná – 20 

obvod – 13, 20 – 22 

obvodný notár – 22 

obvodný úrad – 22 

odboj – československý – 19 

odvodnenie – 19 

odvody – 13, 18 

odvolanie – 20, 22 

opatrenia – 15 

                – bezpečnostné – 15 

                – protipožiarne – 22 

oprávnenie – živnostenské – 20 

osev – 21 

oslavy – 18 

osoby – štátne nespoľahlivé – 17 

osvedčenia o národnej spoľahlivosti – 17 

ošípané – 18, 22 

otcovia – sirotskí – 14 

 

P 

park – 22 

plán – výroby a výkupu – 22 

podnik – 13, 18 

podpora – 22 

poistenie – 3, 20 

poľovníctvo – 18 19, 21, 22 

poškodenci – vojnoví – 1 

potok – 22 

povolenie – cestovné – 17 

                – stavebné –18, 20, 22 

                – vodoprávne – 19 
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pozemková reforma – 20 

pozemok – odvodnenie – 19 

               – poľovný – 21 

               – pričlenenie – 21 

pôda – poľnohospodárska – 22 

pôdohospodárstvo – 18, 21 

pôrodná asistentka – 21, 22 

pracovník – výmena –16 

predaj – ošípaných – 22 

preddavky – 19 

preloženie – 22 

presídlenie – 19, 20 

prezident – 17 

prídelci – 21, 22 

príspevok – vyživovací – 15, 17 

protipožiarne opatrenie – 22 

protokol –  5 – 8 

 

R 

reemigranti – 22 

reorganizácia – 14 

reslovakizácia – 18, 21 

revízia – 15, 16, 20, 21 

           – majetku – 22 

roľníci – 22 

rozpočty – 18, 29-33 

               – obcí – 23-28 

 

S   

siroty – 14 

sklad – hasičský – 23 

Slovenské národné povstanie – 18 

sociálne zariadenie – výstavba – 21 

spolky – 20 

spoločenstvo – poľovné – 21 

spoľahlivosť – národná – 17 

správy – situačné – 15, 16 

správcovia – 13, 14, 18 

správna komisia – 16 

starobinec – 22 

stavebná obnova – 20 

stavebné povolenie – 18, 20 

stavebný materiál – 20 

svedectvá – 2, 4 

 

Š 

šaty – 18, 19 

škody – vojnové – 17-19, 21 

školy – 20 

štatistika –19, 22 
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štátne cesty – 20 

štátna príslušnosť – československá – 13 

štátna služba – 15 

štátne občianstvo – 18 

štátny zamestnanec – 15 

 

T 

tábory – nútených prác – 22 

            – pracovné – 15, 18 

tanečná zábava – 22 

telefónna stanica – 22 

traktory – 21 

trestné listy –  20-22 

 

U  

úrad – obvodný – 16, 20, 22 

úver – 22 

územie – prinavrátené – 14 

 

V 

včelárstvo – 21              

verejná správa – 15 

verejné osvetlenie – 22 

vklad vlastníckeho práva – 22 

vlastníci – 19, 21 

voda – 22 

         – pitná – 18 

vodovod – 21, 22 

vojaci – padlí – 20 

voličské zoznamy – 19, 20 

voľby – 14, 20 

výbory – akčné – 16 

výkup – obilia – 20 

           – pôdy – 22 

výmer – 20, 21, 22 

výrobky – poľnohospodárske – 20 

              – živočíšne – 22 

výročia – 18 

 

Z 

zábava – tanečná – 22 

zachovalosť – mravná – 2 

zakáľačka – domáca – 22 

zákon – 22 

zamestnanci – štátni – 15 

zápisnica – 16 

zásobovanie – 22 

záznam – 22 

zbrojný pas – 20 

zmluvy – 20, 21  
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            – nájomné – 18 

znalec – 14, 22 

zradcovia – 13, 17 

zriadenie – 20 

zvieratá – 18, 21, 22 

 

Ž 

železnica – 20 

železo – prídel – 20 

živnosti – kolárstvo – 21 

             – obuvníctvo – 21 

             – stolárstvo – 21 

             – výčapnícke – 20, 21 

živnostenský list – 20 
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