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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. V obciach              

so zmiešaným maďarským a slovenským obyvateľstvom viedli od roku 1945 obecnú správu 

miestne správne komisie. Predsedom MSK v Moldave nad Bodvou bol Viktor Červený.  

        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 územného obvodu ObÚ MNV v Moldave nad Bodvou patrili obce Janík (Jánok) s 854 

obyv., Peder (Péder) so 406 obyv. a Drienovec (Somody) s 1309 obyv. Celý obvod mal 

rozlohu 71 km
2
.  

                                         

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

osobitné smernice Štátneho archívu Košice vydané pre „vnútornú škartáciu písomností 

notárskych úradov“ (platné aj pre obvodné úrady MNV 1945 – 1950) z 28. marca 1966 č. j. 

Ar-178/1966. 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 8. apríla 1992. Fyzicky 

stav fondu je dobrý, v nepoškodenom stave. V archívnom fonde ObÚ MNV v Moldave nad 

Bodvou I. (1944) 1945 – 1950 sa zachovali úradné knihy, protokoly a indexy 

administratívnych spisov, administratívne spisy a účtovný materiál. Štruktúra archívneho 

fondu po usporiadaní a sprístupnení: 

1. Úradné knihy 

1. 1. Správne  

2. Spisový materiál 

2.1 Registratúrne pomôcky (protokoly a indexy administratívnych spisov) 

2.2 Spisy 

3. Účtovný materiál 

Pri knihách (úradné knihy, protokoly, 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. Register osôb, vecný register a register korporácií sa odvolávajú 

na inventárne číslo. Úradná správna kniha (inv. č. 1) obsahuje aj zápisnice zo zasadnutí 

obecného zastupiteľského zboru v Moldave nad Bodvou z roku 1944. Archívny fond ObÚ 

MNV v Moldave nad Bodvou je usporiadaný v 14 škatuliach a meria 1,7 bm.  

 

Rozbor obsahu fondu 
 

Písomnosti fondu dokumentujú politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život v obci 

v druhej polovici 40. rokov 20. storočia. Obsahujú tiež materiály ku konfiškáciám majetku 

obyvateľstva, elektrifikácii obce, ako aj rôzne evidencie ekonomického charakteru.   

                    
Protokolárny záznam o vypracovaní inventára 

 

Archívny fond Obvodný úrad MNV v Moldave nad Bodvou I. (1944) 1945 – 1950 

usporiadala, vnútorné vyraďovanie a inventarizáciu vykonala Gizela Soltészová.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam použitých skratiek 
 

 

ČA – Červená armáda 

čs. – československý 

ČSR – Československá republika 

MNV – miestny národný výbor 

MSK – miestna správna komisia 

NB – Národná bezpečnosť 

ObÚ MNV – obvodný úrad miestnych národných výborov 

o. – okres 

ONV – Okresný národný výbor 

r. kat. – rímskokatolícky 

SNP – Slovenské národné povstanie 

SNR – Slovenská národná rada 

Zb. – zbierka 

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Úradné knihy 

1.1. Správne 

 

Inv. č.          Časový rozsah          Číslo spisu                                                      Číslo škatule                                  

 

1.                    1944 –1945                                                                                                          1                                     

Zápisnice zo zasadaní MSK (kniha)       

 

2. Spisový materiál 

2.1. Registratúrne pomôcky (protokoly a indexy administratívnych spisov) 

 

2.                    1945                                                                                                                      2 

Protokol 

 

3.                    1946                                                                                                                      2 

Protokol 

 

4.                    1947                                                                                                                      3 

Protokol 

 

5.                    1948                                                                                                                      3 

Protokol 

 

6.                    1949                                                                                                                      4 

Protokol 

 

7.                    1950                                                                                                                      4 

Protokol 

 

8.                    1946                                                                                                                      5 

Index 

 

9.                    1947                                                                                                                      5 

Index 

 

10.                   1949                                                                                                                     5 

Index 

                                                   

2.2. Spisy 

 

11.                   1945                    (11 – 945)                                                                                6        

Súpis dobytka (11), odovzdanie obecnej pokladne novým funkcionárom (22), oznámenie 

o pričlenení obce Peder a Janík k obvodu Moldava nad Bodvou a obce Budulov k obvodu 

Čečejovce (29), úradné svedectvá: Pavel Péter (33), Pavel Rédli (34), Arnost Alexovits (56), 

Jozef Obsuth (57), Ondrej Oláh (58), Alexander Üveges (59), Imrich Magyar (61), Vojtech 

Csősz (62), Eugen Kiss (63), Štefan Koré (74), Alexander Budovský (75), Ladislav Ostro 

(77), František Nižnik (83), Július Kocsis (84), Jozef Lukács (91), Arnost Feczkó (95), Ján 

Pecuh (97), Ladislav Kővári (108), Anna Poschová (112), Gejza Szendrei (119), Ján Dankó 

(141), Vojtech Sklenár (163), Pavel Dedinsky (165), Sebastian Paciga – poverenie vedením 

obecného notárskeho úradu (166), vyhláška Povereníctva pre pôdohospodárske veci  



a pozemkovú reformu o pokynoch k jarným prácam (239), vysťahovanie maďarských 

štátnych občanov z územia ČSR (240), situačná správa o politických a hospodárskych 

pomeroch v obvode (241), presťahovanie ONV Moldava nad Bodvou (242), evidencia 

nákazlivých chorôb zvierat (261), zákaz vývozu potravín z Moldavského okresu (264), Jozef 

Kovács – domovský list (267), súpis motorových vozidiel (269), situačná správa o sociálnych 

pomeroch v obvode (273), súpis poľnohospodárskych produktov (275), Ladislav Kočor – 

domovský list (280), vyhláška o výkupných cenách živého dobytka (283), vyhláška 

o výkupných a predajných cenách obilia (284), domovské listy: Anna Szaniszlová (288), 

Daniel Jóža (290), Ján Sciranka (293), Mária Fürjészová (304), Aranka Grossová (305), 

Štefan Eperješi (307), Mária Vrábelová (313), Benjamin Gross (324), Árpád Weisz (329), 

František Klein (347), Ľudovít Paškesz (351), Emília Rigová (367), Priška Rigová (368), 

Oliver Varga (374), Eugen Görcsös (383), Eugen Bódner (384), valné zhromaždenie Okresnej 

hasičskej jednoty v Moldave nad Bodvou (316), vyhláška SNR o výmene platidiel (365), 

povinné odovzdanie hovädzieho dobytka čs. armáde (388), evidencia píl, tesárov 

a stavebného materiálu (401), evidencia pôrodných asistentiek (409), zoznam opustených detí 

(411), domovské listy: Olga Láberová (418), Eleonóra Rottenbergová (428), Gejza 

Rottenberg (429), Dezider Strausz (475), Gabriel Šimko (482), Mária Sciranková (483), 

evidencia lekárov a lekárnikov (464), zavedenie letného času (499), zoznam majiteľov koní 

(595), domovské listy: Štefan Dieneš (657), Helena Glücková (663), Mária Bernáthová (668), 

Helena Gaálová (669), Gejza Frindt (676), Jozef Makróczi (677), Jozef Puškáš (685), 

František Šüle (692), Margita Šüleová (693), Klára Theisová (710), Pavol Kerekeš (713), 

Alžbeta Gregová (782), Jozef Halás (785), Jozef Frindt (822), Alexander Salcer (831), 

Katarína Maďarová (833), František Halás (835), Jolana Tóthová (844), Jozef Jakab (881), 

Vojtech Tóth (907), Štefan Tóth (908), Július Krátky (911), Gejza Ballók (932), správa 

o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Moldave nad Bodvou (660), prídel obuvi (808), 

Mária Trinkovičová – ustanovenie za pôrodnú asistentku (846), nariadenie Veliteľstva NB pre 

východné Slovensko v Košiciach o odovzdaní strelných zbraní v držbe občanov (905), 

zriaďovacia listina Štátnej obvodnej meštianskej školy v Moldave nad Bodvou (941), zoznam 

repatriantov (945). 

 

11.                   1945                    (1000 – 1994)                                                                       7 

Odovzdanie obilia pre verejné zásobovanie Košíc (1000), domovské listy: Ladislav Tamáš 

(1003), Imrich Tóth (1004), povinné odovzdanie vajec (1045), evidencia nemeckých, 

maďarských a arizovaných podnikov (1049), Štefan Polgári (1056) – domovský list, súpis 

mláťačiek (1059), súpis osôb maďarskej a nemeckej národnosti so štátnou starobnou 

podporou (1065), prídel šatstva pre repatriantov (1069), organizácia dobrovoľných hasičských 

zborov (1073), domovské listy: Pavol Čáji (1075), Ján Stass (1089), Eugen Theis (1091), 

Jozef Süc (1092), Zorka Weisová (1117), Gabriel Weis (1118), Ľudovít Weis (1119), Fabián 

Weis (1120), Gejza Lükö (1122), Štefan Lükö (1123), Alexander Weis (1124), Vojtech Weis 

(1125), Ella Weisová (1126), Šarolta Rosembergová (1139), Štefan Jóža (1188), Gejza Bojtár 

(1212), Ľudovít Žolner (1223), Jozef Mártha (1255), Teodor Mártha (1261), povinné 

odovzdanie dobytka pre zásobovanie (1108), požiarno-policajné opatrenia počas žatvy (1141), 

Ján Takáč a Pavol Takáč – vklad vlastníckeho práva (1218), prídel šatstva (1262), súpis škôd 

spôsobených živelnou pohromou (1264), povinné odovzdanie hovädzieho dobytka pre 

československú armádu (1303), zriadenie Ľudovej hospodárskej školy v Moldave nad Bodvou 

(1344), zákaz vydávania cestovných preukazov do pohraničia (1367), stav matričného archívu 

(1415), domovské listy: Štefan Hegedüš (1439), Helena Kišová (1441), súpis invalidov, vdov 

a sirôt (1450), hlásenie o počte obyvateľstva v obciach obvodu (1457), ťažba dreva na obnovu 

poškodených budov (1469), domovské listy: Ján Halász (1480), Ladislav Ivan (1486), výkaz 

potreby ozimného osiva (1499), zoznam výročných trhov a jarmokov (1504), program osláv 



SNP v Moldave nad Bodvou (1507), Alžbeta Nagyová – domovský list (1519), súpis 

priemyselných podnikov (1525), Gabriel Společný – domovský list (1556), ustanovujúca 

schôdza včelárskeho spolku v okrese Moldava nad Bodvou (1569), súpis potravinárskych 

podnikov (1593), súpis traktorov a zriaďovanie strojových staníc (1603), evidencia 

potravinárskych výrobných podnikov (1605), výpomoc vojska pri žatevných prácach (1606), 

Alžbeta Haršániová – domovský list (1611), zásobovanie ČA (1640), povinné odovzdanie 

obilia (1644), domovské listy: Irma Makróciová (1660), Štefan Budovsky (1622), Karol Gaál 

(1664), Jozef Draškoczy (1665), Ladislav Némedy (1699), Michal Gaál (1700), Július Ballók 

(1713), Štefan Ballók (1716), Imrich Šomody (1720), Rozália Kallóšová (1726), Pavel 

Üvegeš (1727), Ján Šándor (1730), Jozef Paster (1732), František Klein (1734), Matej 

Společný (1738), Vojtech Společný (1751), Mária Fodorová (1793), Margita Budovská 

(1796), Július Benko (1803), Ján Heveš (1816), Gejza Kesi (1828), Ľudovít Géci (1831), 

Gejza Žolner (1834), Ľudovít Žolner (1843), Brigita Danková (1845), Mária Lóčová (1858), 

Koloman Berecky (1861), Jozef Németh (1864), Ľudovít Timko (1867), Augustin Seleš 

(1871), Štefan Sabó (1872), František Sciranka (1876), Karol Radáči (1879), Pavel Baffi 

(1881), Ľudovít Vajda (1894), Karol Baláž (1905), Eleonóra Benžuchová (1910), František 

Sabo (1914), Ľudovít Üvegeš (1916), Ján Farkaš (1919), Ján Burkus (1936), František Prokop 

(1941), Ján Tóth (1944), Ján Gebe (1949), Mikuláš Löwy (1952), Štefan Lacko (1953), Ján 

Lacko (1954), Anna Tóthová (1961), Koloman Dula (1962), Július Budovsky (1968), Július 

Kočiš (1969), Jozef Varga (1972), Jozef Níri (1977), Ján Bernáth (1981), Ladislav Góč 

(1986), Ladislav Benke (1994), súpis sirôt a polosirôt (1709), zbierka milodarov na opravu 

kostola (1759), zoznam veterinárov (1773), prídel cukru pre verejné zásobovanie (1840). 

 

11.                   1945                    (2001 – 3439)                                                                     8 

Domovské listy: Jozef Rikk (2001), Július Rožňai (2008), Vojtech Bodnár (2011), Irena 

Márthová (2019), Jozef Filomela (2023), Melichar Béreš (2026), Ján Sanyi (2045), Štefan 

Kerekeš (2046), Štefan Tóth (2051), Jozef Dittel (2055), Ján Müller (2061), Štefan Barkai 

(2065), Andrej Kántor (2067), Ján Domonkoš (2072), Eugen Mihályi (2074), zriadenie kurzu 

pre pestúnky v jasliach (2208), očkovanie detí proti záškrtu (2258), prídel textilného tovaru 

(2262), povinné odovzdanie dobytka (2296), prídel papriky (2297), prídel pracích práškov 

(2298), pokyny na vydávanie priepustiek pre malý pohraničný styk (2375), výkaz 

vymláteného obilia z úrody 1945 (2400), výkaz plôch osevu (2425), zoznam pôrodných 

asistentiek (2435), revízia hospodárenia na majetkoch podliehajúcich konfiškácii (2438), 

poslovenčenie Štátnej detskej opatrovne v Moldave nad Bodvou (2477), poslovenčenie 

Štátnej detskej opatrovne v Drienovci (2478), distribúcia liehovín (2491), výkaz vymláteného 

obilia z úrody 1945 (2539), Emília Blanárová – ustanovenie za obvodnú pôrodnú asistentku 

(2544), súpis kvalifikovaných robotníkov (2584), súpis chovateľov domácich zajacov (2585), 

zoznam pestovateľov a odberateľov zemiakov (2586), zriadenie Úradu práce v Moldave nad 

Bodvou (2618), distribúcia potravinových článkov (2645), povinné obrábanie pôdy (2663), 

stavba školskej budovy Štátnej meštianskej školy v Moldave nad Bodvou (2664), súpis 

ovocných stromov na prinavrátenom území (2741), súpis chovateľov kráv a majiteľov pôdy 

nad 5 ha (2749), povinné odovzdanie obilia na verejné zásobovanie (2759), súpis mlynov 

a šrotovní (2797), výkaz samozásobiteľov z obcí obvodu (2828), distribúcia textilného tovaru 

(2853), prídel bravčovej masti (2854), repatriácia štátnych príslušníkov ZSSR (2985), pokyny 

na konfiškáciu lesov (2960), súpis hospodárskych strojov (3040), prídel mydla (3275), prídel 

cukru pre verejné zásobovanie (3276), prídel múky (3284), povinná dodávka vína z úrody 

1945), prídel petroleja na osvetlenie (3346), prídel odberných lístkov na obuv (3368), povinná 

dodávka dobytka na verejné zásobovanie (3400), zoznam zamestnancov ONV v Moldave nad 

Bodvou (3439).                                                                                                      

12.                   1946                    (400 – 3878)                                                                            9 



Odber potravín ČA na území Slovenska do konca roku 1945 (400), zmena názvu ulíc 

v Moldave nad Bodvou (578), prídel textilného tovaru (582), súpis veľkostatkov (608), 

distribúcia odberných lístkov na pracovnú obuv pre roľníkov (699), prídel textilu (855), 

distribúcia odberných lístkov na potraviny (1105), prídel textilného tovaru (1118 – 1120), 

výber staveniska pre Štátnu ľudovú školu v Drienovci (1148), súpis majiteľov pozemkov 

v pohraničnom pásme (1149), prídel obilia pre deputátnikov správy majetku rožňavského r. 

kat. biskupstva v Drienovci (1209), distribúcia koní dovezených z Čiech (1279), prídel železa 

(1280), prídel odberných lístkov na obuv (1285), zavedenie päťdňového pracovného týždňa 

(1305), Terézia Ehijová – konfiškácia majetku (1306), smernice pre distribúciu šatstva 

(1312), dohľad nad činnosťou národných správcov (1332), prídel šatstva od firmy Nehera   

v Moldave nad Bodvou (1360), prídel textilného tovaru (1392), prídel detskej krupice (1396), 

prídel jedlej soli (1443), súpis hospodárskych strojov (1472), zoznam majiteľov traktorov 

(1476), odberné lístky na potraviny (1565), prídel mydla (1612), odberné lístky na obuv 

(1617), repatriácia utečencov – pokyny (1674), prídel stavebného materiálu (1746), prídel 

kávovín a droždia (1747, 1749), súpis potreby jarného osiva (1821), zoznam prihlásených na 

presídlenie (1822), zoznam čs. občanov internovaných v ZSSR (1983), vyhláška o pobyte 

cudzincov v ČSR (2005), odberné lístky na potraviny (2088), prednostné zásobovanie vojnou 

poškodených obcí (2091), povinné odovzdanie dobytka na verejné zásobovanie (2116), 

menovanie znalcov pre odhad nehnuteľností (2144), menovanie členov Miestneho ľudového 

súdu v Moldave nad Bodvou (2215), evidencia vojnové dôležitých podnikov (2219), 

odovzdanie prebytkov obilia na zásobovanie okresu (2247), povinná dodávka mlieka (2426), 

usporiadanie slávnosti veľkonočného mieru (2446), presídlenie občanov z obce Budimír do 

obce Janík (2447), umiestnenie poštového úradu Moldava nad Bodvou v obecnom dome 

(2830), povinný odpredaj obilia (3043), súpis mláťačiek (3044), zoznam obvodných lekárov 

a zubných technikov (3094), usporiadanie kurzu slovenského jazyka na Štátnej ľudovej škole 

v Moldave nad Bodvou (3102), návrh na konfiškáciu majetku Góts Vojtech a spol. (3165), 

Júlia Stolariková – živnostenský list (3186), vklad vlastníckeho práva (3306), zriadenie 

Odborného spoločenstva mlynárov v Košiciach (3428), pokyny na vedenie obecných kroník 

(3446), uvalenie národnej správy na dom Alexandra Nyiriho v Moldave nad Bodvou (3454), 

uvalenie národnej správy na majetok Emila Davidoviča v Moldave nad Bodvou (3521), 

uvalenie národnej správy na majetok Šarolty Elefántovej v Moldave nad Bodvou (3522), 

uvalenie národnej správy na majetok Ignátza Hása v Moldave nad Bodvou (3523), zápis 

žiakov do Štátnej ľudovej školy v Moldave nad Bodvou (3600), výkaz o počte domácností 

odkázaných na petrolejové osvetlenie (3649), pridelenie kaštieľa v Janíku do správy 

Povereníctva školstva a osvety (3756), ukončenie prednostného zásobovania vojnou 

zničených obcí (3764), Magda Hubay – konfiškácia pôdohospodárskeho majetku 

v katastrálnom území Peder (3834), výkaz škôd spôsobených vojnovými udalosťami (3841), 

zoznam obchodníkov a živnostníkov nemeckej a maďarskej národnosti (3878).     
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Zriadenie štátneho kina v Moldave nad Bodvou (4019), vyhláška o likvidácií dočasných správ 

na skonfiškovaných majetkoch (4068), Alojz Otto – občianska legitimácia (4117), Michal 

Arkai – stavebné povolenie (4133), Július Šípoš  – stavebné povolenie (4134), prednostné 

zásobovanie vojnou poškodených obcí (4150), súpis pestovateľov olejnatých rastlín (4157), 

revízia živnostenského oprávnenia (4164 – 4190), Alžbeta Komjatiová – stavebné povolenie 

(4205), bezpečnostné opatrenia proti žobrote a tuláctvu (2470), evidencia potravných 

a úverných družstiev (4032), uvalenie národnej správy na majetok Jozefa Táncoša (4316), 

revízia živnostenského oprávnenia (4278 – 4430), žiadosť roľníkov o podporu na náhradu 

škôd spôsobených vojnovými udalosťami (4434), uvalenie národnej správy na umelý mlyn 

Müller a spol. (4531), štatistické dáta obcí obvodu (4533), Michal Pilát – presídlenie 



z Ruskova do Pederu (4678), Štefan Plichta – presídlenie z obce Kavečany do Pedera (4679), 

presídlenie uchádzačov z obce Kolčové Dlhé do obce Peder (4680), presídlenie uchádzačov 

z obce Močarmany do obce Peder (4681), presídlenie uchádzačov z obce Giraltovce do obce 

Peder (4682), Alexander Timko – presídlenie do obce Peder (4683), Ján Gajdoš – presídlenie 

z obce Veľká Kamenica do obce Peder (4684), zoznam podnikov a obytných domov pod 

národnou správou (4752), Michal Pavlík – presídlenie do obce Janík (4722), zoznam 

podnikov dôležitých pre obranu štátu (5024), Anton Vávra – živnostenský list (5025), 

zavedenie pestovania rýchle rastúcich drevín (5089), Mikuláš Vlčko – živnostenský list 

(5107), revízia živnostenského oprávnenia (5108 – 5167), konfiškácia majetku Alexandra 

Jozefa Bodenlosa (5178), Ján Szemetko – konfiškácia majetku (5179), Július Tibay – 

konfiškácia majetku (5181), Ján Gubek – oznámenie o prevzatí firmy Moldavský umelý mlyn 

(5190), Alexander Vávra – živnostenský list (5322), Eugen Bodner – živnostenský list (5323), 

návrh na konfiškáciu majetku Jána Pálla v Drienovci (5414), Jozefína Malagová – 

živnostenský list (5437), Jozef Kišš – konfiškácia majetku (5499), Ján Páll – konfiškácia 

majetku (5546), Alexander Nyíri – konfiškácia majetku (5607), František Čorba – konfiškácia 

majetku (5608), František Klein – koncesná listina (5639), zriadenie učňovských škôl (5675), 

Ján Šándor – živnostenský list (5688), Mária Fodorová – vklad vlastníckeho práva (5724), 

Mária Klinková – vklad vlastníckeho práva (5732), Katarína Česelková – živnostenský list 

(5918), Mária Štiblárová – pozostalostná zápisnica (5949), Barbora Dobošová – pozostalostná 

zápisnica (5950), Mária Astalošová – pozostalostná zápisnica (5951), Katarína Pálová – 

pozostalostná zápisnica (5952), Barbora Kötelešová – pozostalostná zápisnica (5953), Vojtech 

Tóth (6014), Štefan Tóth (6015), Jozef Paster (6103) – živnostenský list, výber staveniska pre 

novostavbu Okresnej správnej komisie v Moldave nad Bodvou (6354), voľby do 

Ústavodarného národného zhromaždenia.                                                                                        
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Súpis hospodárskych zvierat (25), výkup obilia (39), revízia živnostenského oprávnenia (68 –

87), menovanie zmocnencov pre obnovu obcí (234), menovanie referentov pre telesnú 

a brannú výchovu (236), presídlenie do obce Janík: Jozef Pach (322), Juraj Jenčo (397), 

prevzatie inventára kina Úsmev do správy štátu (509), Július Finkey – konfiškácia majetku 

(663), Šarlota Elefántová – zrušenie národnej správy (681), pokyny na prevádzanie 

dvojročného hospodárskeho plánu (801), moldavský umelý mlyn – zrušenie národnej správy 

(806), Margita Voložnai – vklad vlastníckeho práva (852), zoznam prenajatých budov 

v obvode (950), nábor do leteckej vojenskej akadémie  v okrese Moldava nad/Bodvou (1605), 

Andrej Vargovčík – presídlenie do obce Janík (1872), výkaz nehnuteľného majetku obcí 

(1893), presídlenie Rómov z Moldavy nad Bodvou (1966), konfiškácia majetku Dezidera 

Sluka (2034), Karol Kuchen – vklad vlastníckeho práva (2096), zoznam nezamestnaných 

z obce Drienovec (2145), zaradenie asociálnych osôb do pracovných táborov (2300), 

menovanie knihovníka a kronikára v obci Drienovec (2332), živnostenské listy: Ján Kolesár 

(2516), Benjamin Gross (2517), Gejza Kesi (2518), zriadenie správy vojenských cintorínov 

na Slovensku (2548), Arpád Fülöp – revízia živnostenského oprávnenia (2582), Matej Ján – 

presídlenie do obce Peder (2648), Ján Sojka – revízia živnostenského oprávnenia (2654), 

súpis repatriantov (2684), Mária Ločová (2693), Mária Pačaiová (2694), Jozef Képeš (2711) – 

revízia živnostenského oprávnenia, súpis invalidov (2722), Augustin Benko (2732), Júlia 

Sabová (2733), Ľudovít Hodermarský (2734), Július Lóča (2735), Pavol Üveges (2736), Jozef 

Varga (2737), Alexander Varga 2738), Gejza Fazekaš (2739), Vojtech Rác (2740), Ján Havaš 

(2741), Ján Tóth (2742), Michal Gaál (2743), Jozef Draškoczy (2744), Vojtech Viravec 

(2745), František Sciranka (2746), Ladislav Némedy (2747), Ján Giba (2748), Václav Paňko 

(2805) – živnostenský list, revízia živnostenského oprávnenia (2779 – 2804), zoznam vojnou 

poškodených konfiškátov (2814), živnostenské listy: Jozef Németh (2950), Štefan Fedák 



(2951), Mária Tóthová (2952), Jozef Németh (2953), revízie živnostenského oprávnenia 

(3025 – 3031), živnostenské listy: František Légart (3032), Jozef Rikk (3033), Mária 

Fodorová (3034), Ľudovít Žolner (3035), Ján Burkuš (3036), Ján Müller (3046), Ľudovít 

Timko (3047), Irena Gotšová (3048), Michal Oros (3049), oslavy sviatku matiek (3097), 

zriadenie hraničného prechodu na ceste Janík – Pereč (3109), hlásenie o počte obyvateľov 

v obciach obvodu (3335), zriadenie predajne Baťa v Moldave nad Bodvou (3415), Mária 

Fodorová – zrušenie národnej správy v podniku (3458), súpis vlastníkov mláťačiek (3461).  
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Menovanie znalcov pre odhad nehnuteľností (4159), súpis poľnohospodárskych pozemkov 

(4239), Karol Gaál – vklad vlastníckeho práva (4259), Andrej Juhás – presídlenie do obce 

Péder (4278), Vasil Senkovič – presídlenie do obce Peder (4279), stavba mosta cez rieku 

Kaňapta pri obci Janík (4317), rozsudok o konfiškácií majetku Dezidera Sluku (4335), 

rozsudok o konfiškácií majetku Júliusa Štefana (4336), Jozef Gara – revízia živnostenského 

oprávnenia (4363), Ján Tóth – menovanie zmocnenca pre obnovu a jeho zástupcu v Moldave 

nad Bodvou (4371), živnostenské listy: Juraj Sciranko – náhradník zmocnencov pre obnovu 

obce Moldava nad Bodvou (4383), Budovský Štefan (4452), Pavel Györi (4565), Vojtech 

Bodnár (4566), Jozef Képeš (4873), Imrich Vávra (4874), Ján Gál (4875), Koloman Rybar 

(4876), Mária Ločová (5021), Karol Radáči (5022), Štefan Sabo (5023), Štefan Ballok (5024), 

Ján Sojka (5025), Imrich Šomody (5026), Ondrej Juhás, Jozef Maršalko – menovanie 

zmocnencov pre obnovu obcí (4582), pridelenie kaštieľa v Janíku do správy Povereníctva 

školstva a osvety (4625), zriadenie úradovne Štátneho úradu pre vojnových poškodencov 

v Košiciach (5054), vklady vlastníckych práv: Ernest Bartok a Július Bartok (5104), Štefan 

Bányász (5106), Emma Spálenková (5107), Alžbeta Kováčová (5109), zápis učňov do 

učňovských škôl (5123), nábor učňov do Spojených nožiarskych podnikov v Štóse (5132), 

Ján Rusňák – stavebné povolenie (5133), prevzatie konfiškovaného kaštieľa v Janíku do 

služby a užívania (5136), Júlia Szabová – vklad vlastníckeho práva (5160), výkaz zničených 

domov z obcí obvodu (5176), súpis poľnohospodárskych a záhradníckych podnikov (5213), 

Benjamin Čik – odhad vojnovej škody (5331), Jozef Naď – vklad vlastníckeho práva (5387), 

zriadenie kníhtlačiarne Grafia v Moldave nad Bodvou (5424), vklady vlastníckeho práva: 

Samuel Mohl (5462), Artur Trestler (5463), pridelenie obchodnej miestnosti pre firmu Baťa 

(5628), Ondrej Žolner – živnostenský list (5634), Štefan Eperješi – vklad vlastníckeho práva 

(5696), zoznam národných správ (5844), Andrej Molnár – vklad vlastníckeho práva (5994), 

zoznam roľníkov z obcí obvodu (6025), výkaz o stave vinohradov v obvode (6040), Okresné 

úverové družstvo v Moldave nad Bodvou – zrušenie národnej správy (6081), zoznam 

národných správcov (6269), zoznam skonfiškovaného nepriateľského majetku (6307), 

zrušenie menovania miestnych zmocnencov (6312), vklady vlastníckého práva: Štefan Szabó 

a Anna Szabó (6377), Július Gedeon (6378), obec Šomody (Drienovec) – hromadné stavebné 

povolenie (6379), Gejza Lacko – živnostenský list (6626), vklad vlastníckeho práva (6803 – 

6811), konfiškácia majetku Gejzu Szylvaszyho (7012), prenájom rybolovného práva (7016), 

Bakači Gregor – odpredaj nehnuteľnosti (7064), pridelenie majetku bývalého vlastníka 

Ladislava Juhásza v Janíku do užívania NB (7094), konfiškácia majetku Jána Pálla (7096), 

súpis poľnohospodárskych strojov (7103), zoznam najchudobnejších rodín postihnutých 

vojnou (7303), výmer o obnove obce Janík (7328), Juraj Petro – presídlenie z Mudroviec do 

Pedera (7340), Jozef Maršálek – presídlenie do Pedera (7341), podpora elektrifikácie obce 

Peder (7342), zoznam vlastníkov poľnohospodárskych majetkov (7367), exhumácia 

príslušníkov ČA (7529), súpis hospodárskych zamestnancov v obvode Úradu práce 

v Moldave nad Bodvou (7561), odhad vojnových škôd v Moldave nad Bodvou (7620), Ján 

Gubek – živnostenský list (7661), zbierka na zriadenie bábkového divadla v Moldave nad 

Bodvou (7662), zrušenie národnej správy na majetku Davida Szencela v Moldave nad 



Bodvou (7664), výkaz o počte včelárov a včelstiev (7700), Michal Gaál – koncesná listina 

(7727), výmer o obnove obce Drienovec (7728), Július Benke – živnostenský list (7755), 

Michal Takáč – konfiškácia majetku (7807), František Bocsi – konfiškácia majetku (7808), 

výkaz o stave poľnohospodárskej pôdy v obciach obvodu (7810), zoznam reslovakizantov 

(7855), poskytnutie pôžičky na stavebnú obnovu obcí (7876), zoznam majiteľov mlynov 

(7883), Alžbeta Döri –živnostenský list (7914), vklad vlastníckeho práva (7949 –7976),                                       
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Podpora na obnovu r. kat. kostola v Pederi (32), hlásenie o náboženských pomeroch v obciach 

obvodu (254), súpis skonfiškovaných nehnuteľností (329), vklady vlastníckeho práva: Klára 

Bartóková (345), Jozef Goč (346), Margita Kappelová (347), Štefan Lükö (350), Viktor 

Kostelník (354), obhospodarovanie pozemkov v obciach obvodu (372), živnostenský liehovar 

v Moldave nad Bodvou (418), Jozef Pece – revízia živnostenského oprávnenia (506), Ladislav 

Turansky – živnostenský list (507), zriadenie bytových komisií pri MNV (722), zriadenie 

obvodu pre Štátnu meštiansku školu v Moldave nad Bodvou (740), Ladislav Ostro – 

živnostenský list (847), zoznam „nepriateľského majetku“ podliehajúceho konfiškácií (852), 

súpis majetku cudzích štátnych príslušníkov (977), Anna Molnárová – vklad vlastníckeho 

práva (966), zoznam optantov zo Zakarpatskej Ukrajiny (1017), Edmund Riečanský – 

živnostenský list (1081), vklady vlastníckeho práva: Pavel Doboš (1097), Ján Kerekeš (1108), 

Mária Šomčáková (1166), Andrej Mochňanský (1167), František Krátky (1168), Jozef Kováč 

(1173), Ján Takáč – revízia živnostenského oprávnenia (1186), podpora na výstavbu pomníka 

padlým partizánom v Moldave nad Bodvou (1272), hlásenie o stave historických pamiatok 

v okrese (1367), Varga Vojtech – stavebné povolenie (1380), Aladár Lazarovič (1391), Emil 

Davidovič (1392) – zrušenie národnej správy na dom v Moldave nad Bodvou, okresné oslavy 

výročia vzniku ČA a narodenia T. G. Masaryka (1399), Vojtech Společný a Matej Společný – 

živnostenský list (1479), Emil Davidovič – rozhodnutie o prerokovaní dedičstva (2030), 

Margita Davidovičová – rozhodnutie o prerokovaní dedičstva (2031), hlásenie o priebehu 

Národnej smeny víťazstva (2111), živnostenské listy: Jozef Pece (2728), Štefan Dittel (2729), 

vklady vlastníckeho práva: Ladislav Flaška a Ján Flaška (2829), Alžbeta Pittnerová (2830), 

smernice pre národných správcov (2832), Ľudovít Laco – živnostenský list, výmer o obnove 

obce Moldava nad Bodvou (2917), Konštantin Dittel – živnostenský list (2988), prevzatie lesa 

do štátnej správy obce Moldava nad Bodvou (3155), vodoprávna kolaudácia mlyna Jozef 

Thais a spol. (3653), obnova obce Drienovec (3675), zriadenie detského útulku v Moldave 

nad Bodvou (3698), vodoprávna kolaudácia umelého mlyna Müller a spol. (3803), hromadné 

stavebné povolenie pre stavebníkov v obci Drienovec (3822), správa veľkostatku rožňavského 

r. kat. biskupstva v Drienovciach (3832, 5099, 5815), Jozef Bodnár – konfiškácia majetku 

v katastrálnom území Janík (3997), súpis hospodárskych zvierat (4025), pôžička na obnovu 

obce Moldava nad Bodvou (4156), rozhodnutie o konfiškácií pôdohospodárskych majetkov 

(4294), Júlia Kalászová – zrušenie vlastníctva (4388), Anna Mačingová (4393), Eugen Theis 

(4395), Andrej Kopper (4437) – vklad vlastníckeho práva, prepísanie vodného práva na 

Štefana Fedáka (4455), odpredaj nehnuteľností Židovskej náboženskej obce v Moldave nad 

Bodvou (5029), Július Bartaloš – konfiškácia majetku (5662), hromadné stavebné povolenie 

pre stavebníkov v obci Peder (5827), zoznam vinohradníkov z obcí obvodu (5990), stavebné 

povolenie na stavbu mosta pri obci Janík (6037), obnova reformovaného kostola v Pederi 

(6057), prevzatie lesa v katastrálnom území Moldava nad Bodvou do štátnej správy (6303), 

zriadenie roľníckych komisií pri NV (6319), návrhy na reorganizáciu ľudovej správy (6628), 

rezolúcia obce Janík (6688), výstavba bytových jednotiek v Moldave nad Bodvou (6709), 

vklady vlastníckeho práva: Štefan Kuzma (6777), Jozef Koľvek a Ján Dudáš (6802), Vojtech 

Bodnár – živnostenský list (7561), elektrifikácia obce Drienovec (7635), Vojtech Fodor – 

vklad vlastníckeho práva (7868), komisionálne zistenie možnosti znárodnenia kúpeľného 



majetku v Moldave nad Bodvou (8143), komisionálne zistenie možnosti znárodnenia 

kúpeľného majetku v Drienovci (8144).              �                

 

3. Účtovný materiál 

 

Drienovec 
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Hlavná kniha, hlavný rozpočet, záverečný účet, pokladničný denník. 

 

Janík 

16.                   1946                                                                                                                   14 

Hlavná kniha, hlavný rozpočet, pokladničný denník, hlavná kniha hasičskej dávky. 

 

Peder 

17.                   1946                                                                                                                   14 

Hlavná kniha, záverečný účet, pokladničný denník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Register osôb 

 

A 

Alexovits Arnost – 11 

Arkai Michal – 12 

Astalošová Mária – 12 

 

B 

Baffi Pavel – 11 

Bakači Gregor – 13 

Baláž Karol – 11 

Ballók Gejza – 11 

Ballók Július – 11 

Ballók Štefan – 11, 13 

Bányász Štefan – 13 

Barkai Štefan – 11 

Bartaloš Július – 14 

Bartok Ernest – 13 

Bartok Július – 13 

Bartóková Klára – 14 

Benke Július – 13 

Benke Ladislav – 11 

Benko Augustin –13 

Benko Július – 11 

Benžuchová Eleonóra – 11 

Berecky Koloman – 11 

Béreš Melichar – 11 

Bernáthová Mária – 11 

Blanárová Emília – 11 

Bocsi František – 13 

Bodenlos Jozef Alexander – 12 

Bodnár Jozef – 14 

Bodnár Vojtech – 11, 13, 14 

Bodner Eugen – 11, 12  

Bojtár Gejza – 11 

Budovská Margita – 11 

Budovsky Alexander – 11 

Budovsky Július – 11 

Budovsky Štefan – 11, 13 

Burkuš Ján – 11, 13 

 

C 

Csösz Vojtech – 11 

Čáji Pavol – 11 

Česelková Katarína – 12 

Čik Benjamin – 13 

Čorba František – 12 

 

 

D 



Dankó Ján – 11 

Danková Brigita – 11 

Davidovič Emil – 14 

Davidovič Emília – 12 

Davidovičová Margita – 14 

Dedinsky Pavel – 11 

Dieneš Štefan – 11 

Dittel Jozef – 11 

Dittel Konštantin – 14 

Dittel Štefan – 14 

Doboš Pavel – 14 

Dobošová Barbora – 12 

Domonkoš Ján – 11 

Döri Alžbeta – 13 

Draškoczy Jozef – 11, 13 

Dudáš Ján – 14 

Dula Koloman – 11 

 

E 

Ehiková Terézia – 12 

Elefántová Šarolta – 12, 13 

Eperješi Štefan – 11, 13 

 

F 

Farkaš Ján – 11 

Fazekaš Gejza – 13 

Feczkó Arnost – 11 

Fedák Štefan – 13, 14 

Filomela Jozef – 11 

Finkey Július – 13 

Flaška Ján – 14 

Flaška Ladislav – 14 

Fodor Vojtech – 14 

Fodorová Mária – 11, 13 

Frindt Gejza – 11 

Frindt Jozef – 11 

Fülöp Arpád – 13 

Fürjészová Mária – 11 

 

G 

Gaál Karol – 11, 13 

Gaál Michal – 11, 13 

Gaálová Helena – 11 

Gajdoš Ján – 12 

Gál Ján – 13 

Gara Jozef – 13 

Gebe Ján – 11 

Géci Ľudovít – 11 

Gedeon Július – 13 

Giba Ján – 13 



Glücková Helena – 11 

Goč Jozef – 14 

Góč Ladislav – 11 

Görcsös Eugen – 11 

Góts Vojtech – 12 

Gotšová Irena – 13 

Gregová Alžbeta – 11 

Gross Benjamin – 11, 13 

Grossová Aranka – 11 

Gubek Ján – 12, 13 

Györi Pavol – 13 

 

H  

Halás František – 11 

Halás Jozef – 11 

Halász Ján – 11 

Haršániová Alžbeta – 11 

Hás Ignát – 12 

Havaš Ján – 13 

Hegedüš Štefan – 11 

Heveš Ján – 11 

Hodermarský Ľudovít – 13 

Hubay Magda – 12 

 

I 

Ivan Ladislav – 11 

 

J 

Jakab Jozef – 11 

Ján Matej – 13 

Jenčo Juraj – 13 

Jóža Daniel – 11 

Jóža Štefan – 11 

Juhás Andrej – 13 

Juhás Ladislav – 13 

 

K 

Kalászová Júlia – 14 

Kallóšová Rozália – 11 

Kántor Andrej – 11 

Kappelová Margita – 14 

Képeš Jozef – 13 

Kerekeš Ján – 14 

Kerekeš Pavol – 11 

Kerekeš Štefan – 11 

Kesi Gejza – 11, 13 

Kiss Eugen – 11 

Kišová Helena – 11 

Kišš Jozef – 12 

Klein František – 11, 12 



Klinková Mária – 12 

Kocsis Július –11 

Kočor Ladislav – 11 

Kolesár Ján – 13 

Koľvek Jozef – 14 

Komjatiová Alžbeta – 12 

Kopper Andrej – 14 

Koré Štefan – 11 

Kostelník Viktor – 14 

Kötelešová Barbora – 12 

Kovács Jozef – 11, 14 

Kováčová Alžbeta – 13 

Kövári Ladislav – 11 

Krátky František – 14 

Krátky Július – 11 

Kuchen Karol – 13 

Kuzma Štefan – 14 

 

L 

Láberová Olga – 11 

Lacko Gejza – 13 

Lacko Ján – 11 

Lacko Štefan – 11 

Laco Ľudovít – 14 

Lazarovič Aladár – 14 

Légart František – 13 

Lóča Július – 13 

Lóčová Mária – 11, 13 

Löwy Mikuláš – 11 

Lukács Jozef – 11 

Lükö Gejza – 11 

Lükö Štefan – 11, 14 

 

M 

Mačingová Anna – 14 

Maďarová Katarína – 11 

Magyar Imrich – 11 

Makróciová Irma – 11 

Makróczi Jozef – 11 

Malagová Jozefína – 12 

Maršálek Jozef – 13 

Maršalko Jozef – 13 

Mártha Jozef – 11 

Mártha Teodor – 11 

Márthová Irena – 11 

Masaryk Tomáš G. – 14 

Mihályi Eugen – 11 

Mohl Samuel – 13 

Mochňanský Andrej – 14 

Molnár Andrej – 13 



Molnárová Anna – 14 

Müller Ján – 11, 13 

 

N 

Naď Jozef – 13 

Nagyová Alžbeta – 11 

Némedy Ladislav – 11, 13 

Németh Jozef – 11, 13 

Níri Jozef – 11 

Nižnik František – 11 

Nyíri Alexander – 12 

 

O 

Obsuth Jozef – 11 

Oláh Ondrej – 11 

Orosz Michal – 13 

Ostro Ladislav – 11, 14 

Otto Alojz – 12 

 

P 

Paciga Sebastian – 11 

Pačaiová Mária – 13 

Pach Jozef – 13 

Páll Ján – 12, 13 

Pálová Katarína – 12 

Paňko Václav – 13 

Paster Jozef – 11, 12 

Paškesz Ľudovít – 11 

Pavlík Michal – 12 

Pece Jozef – 14 

Pecuh Ján – 11 

Péter Pavel – 11 

Petro Juraj – 13 

Pilat Michal – 12 

Pittnerová Alžbeta – 14 

Plichta Štefan – 12 

Polgári Štefan – 11 

Poschová Anna – 11 

Prokop František – 11 

Puškáš Jozef – 11 

 

R 

Rác Vojtech – 13 

Radáči Karol 11, 13 

Rédli Pavel – 11 

Riečanský Edmund – 14 

Rigová Emília – 11 

Rigová Priška – 11 

Rikk Jozef – 11, 13 

Rottenberg Gejza – 11 



Rottenbergová Eleonóra – 11 

Rozembergová Šarolta – 11 

Rožňai Július – 11 

Rusňák Ján – 13 

Rybar Koloman – 13 

 

S   

Sabo František – 11 

Sabo Štefan – 11, 13 

Sabová Júlia – 13 

Salcer Alexander – 11 

Sanyi Ján – 11 

Sciranka František – 11, 13 

Sciranka Ján – 11 

Sciranka Juraj – 13 

Sciranková Mária – 11 

Seleš Augustin – 11 

Sklenár Vojtech – 11 

Sluka Dezider – 13 

Sojka Ján – 13 

Spálenková Emma –13 

Společný Gabriel – 11 

Společný Matej – 11, 14 

Společný Vojtech – 11, 14 

Stass Ján – 11 

Stolariková Júlia – 12 

Strausz Dezider – 11 

Süc Jozef – 11 

Szabó Anna – 13 

Szabó Štefan – 13 

Szabová Júlia – 13 

Szaniszlová Anna – 11 

Szemetko Ján – 12 

Szencel David – 13 

Szendrei Gejza – 11 

Szylvaszy Gejza – 13 

Šándor Ján – 11, 12 

Šimko Gabriel – 11 

Šipoš Július – 12 

Šomčáková Mária – 14 

Šomody Imrich – 11, 13 

Štefan Július – 13 

Štiblárová Mária – 12 

Šüle František – 11 

Šüleová Margita – 11 

 

T 

Takáč Ján – 11, 14 

Takáč Michal – 13 

Takáč Pavol – 11 



Tamáš Ladislav – 11 

Táncoš Jozef – 12 

Thais Jozef – 14 

Theis Eugen – 11, 14 

Theisová Klára – 11 

Tibay Július – 12 

Timko Alexander – 12 

Timko Ľudovít – 11, 13 

Tóth Vojtech – 12 

Tóth Imrich – 11 

Tóth Ján – 11, 13 

Tóth Štefan – 11, 12 

Tóth Vojtech – 11 

Tóthová Anna – 11 

Tóthová Jolana – 11 

Tóthová Mária – 13 

Trestler Artur – 13 

Trinkovičová Mária – 11 

Turansky Ladislav – 14 

 

Ü 

Üveges Alexander – 11 

Üveges Pavol – 13 

Üvegeš Ľudovít – 11 

Üvegeš Pavel – 11 

 

V 

Vajda Ľudovít – 11 

Varga Alexander – 13 

Varga Jozef – 11, 13 

Varga Oliver – 11 

Varga Vojtech – 14 

Vargovčík Andrej – 13 

Vávra Alexander – 12 

Vávra Anton – 12 

Vávra Imrich – 13 

Viravec Vojtech – 13 

Vlčko Mikuláš – 12 

Voložnai Margita – 13 

Vrábelová Mária – 11 

 

W    

Weis Alexander – 11 

Weis Fabián – 11 

Weis Gabriel – 11 

Weis Ľudovít – 11 

Weis Vojtech – 11 

Weisová Ella – 11 

Weisová Zorka – 11 

Weisz Árpád – 11 



 

Z  

Žolner Gejza – 11 

Žolner Ľudovít – 11, 13 

Žolner Ondrej – 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



Register miest 

 

 

B 

Budimír, o. Košice-okolie – 12 

Budulov, o. Košice-okolie – 11 

 

Č 

Čečejovce, o. Košice-okolie – 11 

 

D 

Drienovec, o. Košice-okolie – 13, 13-15  

 

G 

Giraltovce, o. Svidník –12 

 

J 

Janík, o. Košice-okolie – 11, 12, 13, 14, 16 

 

K 

Kavečany, o. Košice I. – 12 

Kaňapta (rieka) – 13 

Kolčové Dlhé, o. Vranov nad Topľou – 12 

 

M 

Močarmany, súčasť obce Petrovany, o. Prešov – 12 

Moldava nad Bodvou, o. Košice-okolie – 11, 13, 14 

Mudrovce, o. Košice-okolie – 13 

 

P 

Peder, o. Košice-okolie – 11, 12, 13, 14, 17 

 

R 

Ruskov, o. Košice-okolie – 12 

 

V 

Veľká Kamenica, o. Sabinov – 12 

 

Z 

Zakarpatská Ukrajina, ZSSR – 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

Register korporácií 

 

D 

Dobrovoľný hasičský zbor v Moldave nad Bodvou  – 11 

 

G 

Grafia Moldava nad Bodvou – 13 

 

K 

Kaňapta (rieka) – 12  

 

Ľ 

Ľudová hospodárska škola v Moldave nad Bodvou – 11 

 

M 

Miestny ľudový súd v Moldave nad Bodvou – 12 

 

N 

Nehera Moldava nad Bodvou – 12 

 

O 

Odborné spoločenstvo mlynárov v Košiciach – 12 

Okresná hasičská jednota v Moldave nad Bodvou – 11 

Okresné úverové družstvo v Moldave nad Bodvou – 13  

Okresný národný výbor v Moldave nad Bodvou – 11 

 

P 

Povereníctvo pre pôdohospodárske veci a pozemkovú reformu – 11 

Povereníctvo školstva a osvety – 13 

 

R 

Rímskokatolícke biskupstvo v Rožňave – 14     

 

S 

Spojený nožiarsky podnik v Štóse – 13 

Štátna ľudová škola v Drienovci – 12 

Štátna ľudová škola v Moldave nad Bodvou – 12 

Štátna meštianska škola v Moldave nad Bodvou – 11, 14 

Štátna obvodná meštianska škola v Moldave nad Bodvou – 11 

Štátny úrad pre vojnových poškodencov v Košiciach – 13 

 

U   

Úrad práce v Moldave nad Bodvou – 11, 13 

Ústavodarné národné zhromaždenie – 12        

 

V 

Veliteľstvo NB pre východné Slovensko v Košiciach – 10 

 

Ž 



Židovská náboženská obec Moldava nad Bodvou – 13  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Register vecný 

 

A 

archív – matričný – 11 

armáda – 14 

asistentka – pôrodná – 11 

 

B 

bezpečnostné opatrenia – 12 

branná výchova – 13 

bravčová masť – prídel – 11 

budova – obnova – 11 

             – školská – 11 

bytová jednotka – výstavba – 14 

 

C 

cigáni – pozri národnosť – rómska 

cintorín – vojenský – 13 

cukor –prídel – 11 

 

D 

dedičstvo – rozhodnutie – 14 

deputátnik – 12 

deti – opustené – 11 

detská krupica – prídel – 12 

detský útulok – zriadenie – 14 

distribúcia – koní – 12 

                  – liehovín – 11 

                  – potravinových článkov – 11 

                  – textilného tovaru – 11 

divadlo – bábkové – 13 

dobytok –11, 12 

dom – 12 

domovské listy – 11 

drevo – ťažba – 11 

droždie – prídel – 12 

 

E 

elektrifikácia – 13, 14 

evidencie – 11, 12 

                – arizovaných podnikov – 11 

                – lekárnikov – 11 

                – lekárov – 11 

                – maďarských podnikov – 11 

                – nemeckých podnikov – 11 

                – píl – 11 

                – potravinárskych podnikov – 11 

                – pôrodných asistentiek – 11 

                – stavebného materiálu – 11 

                – tesárov – 11 



                – vojnové dôležitých podnikov – 12 

exhumácia – 13 

 

F 

firmy – oznámenie o prevzatí – 12 

 

H 

hasičský zbor – 11 

hlásenie o náboženských pomeroch – 14 

hlásenie o počte obyvateľstva – 11, 13 

hlásenie o stave historických pamiatok – 14 

hlavná kniha – 15, 17 

hlavná kniha hasičskej dávky – 16 

hlavný rozpočet – 15, 16 

hospodársky stroj – súpis – 12 

hraničný prechod – zriadenie – 13 

 

I 

index – 8, 10 

inventár – 13 

 

J 

jarmok – 11 

 

K  

kaštieľ – 12, 13 

kávoviny – prídel – 12 

kino – 12, 13  

knihovník – menovanie – 13 

kníhtlačiareň – zriadenie – 13 

komisia – roľnícka – 14 

koncesná listina – 12, 13 

kone – 12 

konfiškácie – 11, 14 

konfiškácia majetku – 12, 13, 14 

kostol – obnova – 14 

           – podpora na obnovu – 14 

           – reformovaný – 14 

           – rímskokatolícky – 14 

           – zbierka – 11 

kronika – obecná – 12 

kronikár – menovanie – 13 

kúpeľný majetok – 14 

kurzy – 12 

kurz – zriadenie – 11 

kurz pre vzdelanie pestúnok – 11 

 

L 

lekári – 11, 12 

lekárnik – 11 



les – pokyny na konfiškáciu – 11 

     – prevzatie – 14 

letecká vojenská akadémia – 11 

letný čas – zavedenie – 11 

liehovar – 14 

listina – koncesná – 12 

           – zriaďovacia – 11 

 

Ľ 

ľudová správa – 14 

 

M 

majetok – 12, 13 

              – konfiškácia – 12, 13, 14 

              – poľnohospodársky – 13 

              – pôdohospodársky – 12, 14 

              – pridelenie – 13 

              – súpis – 14 

menovanie členov – 12 

menovanie zmocnenca pre obnovu – 13 

menovanie znalcov – 13 

mláťačky – 12 

mlieko – 12 

mlyny – kolaudácia – 14 

         – umelý – 12, 13, 14 

mosty – 13, 14 

múka – prídel – 11 

mydlo – prídel – 11, 12 

 

N 

nábor – 13 

náhrada škôd – 12 

náhradník – 13 

nariadenie – 11 

národná správa – 12, 13 

                         – uvalenie – 12 

                         – zrušenie – 13, 14 

národnosť – maďarská – 12 

                  – nemecká – 12 

                  – rómska – 12 

nehnuteľnosti – 13, 14 

                       – odhad – 12 

                       – odpredaj – 13, 14 

 

O  

občan – 11, 12 

občianska legitimácia – 12 

obec – 12, 13 

         – elektrifikácia – 14 

         – obnova – 13, 14 



         – pričlenenie – 11 

         – rezolúcia – 14 

         – zásobovanie – 12 

obchodná miestnosť – pridelenie – 13 

obilie – 11 

          – odovzdanie – 11, 12 

          – odpredaj – 12 

          – prídel – 12 

          – výkup – 13 

obuv – pracovná –12 

         – prídel – 11, 12 

obvod – 11 

očkovanie – 11 

odberné lístky – distribúcia – 12 

                        – prídel – 12 

opatrenia – bezpečnostné – 12 

osivo – jarné – 12 

          – ozimné – 11 

oslavy – 14 

            – sviatku matiek – 13 

osvetlenie – petrolejové 12 

 

P 

paprika – prídel – 11 

petrolej – 11 

plán – dvojročný – 13 

platidlo – výmena – 11 

podniky – 12 

            – evidencia – 12 

            – poľnohospodársky – 13 

            – potravinársky – 11 

            – priemyselný – 11 

podpory – starobné – 11 

              – štátne – 11 

pohraničný styk – 11 

pokladňa – obecná – 11 

pokladničný denník – 15, 16, 17 

pomníky – 14 

poštový úrad – 12 

potraviny – 12 

potraviny – zákaz vývozu – 11 

poverenie – 11 

povolenie – hromadné – 13, 14 

                 – stavebné – 12, 13, 14 

pozemok – 14 

                – poľnohospodársky – 13 

pozostalostná zápisnica – 12 

pôda – 11 

         – obrábanie – 11 

         – poľnohospodárska – 13 



pôrodná asistentka – 11 

pôžička – 13, 14 

prací prášok – prídel – 11 

pracovný tábor – 13 

pracovný týždeň – 12 

predajňa – zriadenie – 13 

presídlenie – 12, 13 

presídlenie – zoznam prihlásených – 12 

presídlenie Rómov – 13           

preukaz – cestovný – 11 

prídel detskej krupice – 12 

prídel jedlej soli – 12 

prídel mydla – 12 

prídel obilia – 12 

prídel šatstva – 11 

prídel textilu – 12 

prídel železa – 12 

programy osláv – 11 

protokoly – 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

R 

referent – menovanie – 13 

reorganizácia – 14 

repatriácia – 11, 12 

revízia – 12, 13 

revízia hospodárenia – 11 

revízia veľkostatku – 14 

revízia živnostenského oprávnenia – 12, 13, 14 

rezolúcie – obecné – 14 

roľníci – 12, 13 

rozhodnutie o konfiškácií – 14 

rozsudok o konfiškácií majetku – 13 

rybolovné právo – 13 

 

S 

schôdza – ustanovujúca – 11 

situačné správy – 11 

slávnosti – 12 

smernice – 12, 14 

soľ – prídel – 12 

správa – 14 

           – situačná – 11 

správa majetku – 12 

správca – 12 

stavebné povolenie – 14 

stavebné povolenie – hromadné 13, 14 

stavebný materiál – 11 

                             – prídel – 12 

stavenisko – 12 

strojová stanica – zriaďovanie – 11 



súpis – 11, 12, 13, 14 

         – hospodárskych strojov – 11, 12 

         – hospodárskych zvierat – 13, 14 

         – chovateľov kráv – 11 

         – chovateľov zajacov – 11 

         – invalidov – 11, 13 

         – majetku – 14 

         – majiteľov pozemkov – 12 

         – majiteľov pôdy – 11 

         – mláťačiek – 11, 12 

         – mlynov a šrotovní – 11 

         – motorových vozidiel – 11 

         – osôb – 11 

         – ovocných stromov – 11 

         – pestovateľov olejnatých rastlín – 12 

         – podnikov – 11 

         – poľnohospodárskych podnikov – 13 

         – poľnohospodárskych pozemkov –13 

         – poľnohospodárskych produktov – 11 

         – poľnohospodárskych strojov – 13 

         – potreby jarného osiva – 12 

         – repatriantov – 13 

         – robotníkov – 11 

         – sirôt – 11 

         – skonfiškovaných nehnuteľností – 14 

         – škôd – 11 

         – traktorov – 11 

         – vdov – 11 

         – veľkostatkov – 12 

         – zamestnancov – 13 

svedectvo – úradné – 11 

šaty – prídel – 11 

škola učňovská – 13 

škola – zriadenie – 11 

štát – obrana – 12 

štatistické dáta – 12 

štátna správa – 14 

štátny príslušník – 14 

 

T 

telesná výchova – 13 

textilný tovar – prídel – 11 

traktor – 12 

 

U 

učni – 13 

ulica – 12 

umelý mlyn – 12 

úrad – notársky – 11 

        – štátny – 13 



úrad práce – zriadenie – 11 

úradné svedectvo – 11 

 

V 

vajcia – odovzdanie – 11 

valné zhromaždenie – 11 

včelári – 11, 13 

veľkostatok – revízia – 14 

verejné zásobovanie – 11 

víno – povinná dodávka – 11 

vklady vlastníckeho práva – 11, 12, 13, 14 

vlastníctvo – zrušenie –14 

vodné právo – 14 

vojenský cintorín – 13 

vojnové škody – 13 

vojsko – výpomoc – 11 

voľby – 12 

vyhlášky – 11, 12 

výkaz – 11, 12, 13 

          – majetku obcí – 13 

          – o počte domácností – 12 

          – o počte včelárov – 13 

          – o stave poľnohospodárskej pôdy – 13 

          – o stave vinohradov – 13 

          – plôch osevu – 11 

          – samozásobiteľov – 11 

          – škôd – 12 

          – vymláteného obilia – 11 

          – zničených domov – 13 

výkup obilia – 13 

výmena platidla – 11 

výmer o obnove obce – 13, 14 

vysťahovanie – 11 

 

Z  

zápis žiakov – 12 

zápisnica – 1 

zápisnica – pozostalostná – 12 

zásobovanie – 11, 12 

záškrt – 11 

záverečné účty – 15, 17 

zbraň – odovzdanie – 11 

zemiaky – 11 

zmocnenec – menovanie – 13 

znalci – menovanie – 12, 13 

znárodnenie – 14 

zoznam – 11, 12, 13, 14 

             – majiteľov koní – 11 

             – majiteľov mlynov – 13 

             – majiteľov traktorov – 12 



             – najchudobnejších rodín – 13 

             – národných správcov – 13 

             – nepriateľského majetku – 14 

             – nezamestnaných – 13 

             – obchodníkov – 12 

             – obytných domov – 12 

             – pestovateľov zemiakov – 11 

             – podnikov – 12 

             – pôrodných asistentiek – 11 

             – repatriantov – 11 

             – reslovakizantov – 13 

             – roľníkov – 13 

             – skonfiškovaného majetku – 13 

             – trhov – 11 

             – veterinárov – 11 

             – vinohradníkov – 14 

             – vlastníkov poľnohospodárskych majetkov – 13 

             – vojnou poškodených konfiškátov – 13 

             – zamestnancov – 11 

             – živnostníkov – 12 

zriaďovacie listiny – 11 

zubný technik – 12 

žatva – 11 

železo – prídel – 12 

žiak – zápis – 12 

živnostenský list – 12, 13, 14 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiráž 
 

Názov fondu:                              Obvodný úrad miestnych národných výborov  

                                                   v Moldave nad Bodvou I.  

Značka fondu:                             ObÚ MNV-M 

Typ pomôcky:                             inventár 

Časový rozsah fondu:                  (1944) 1945 – 1950 

Miesto uloženia:                          Štátny archív v Košiciach, Južná trieda 82 

Počet inventárnych jednotiek:      17 

Počet ukladacích jednotiek:         14 

Stav ku dňu:                                28. 08. 2020 

Fond usporiadala:                        Gizela Soltészová 

Inventár zostavila:                       Gizela Soltészová     

Počet strán:                                  30 

Počet exemplárov:                        3 

Prepísala:                                     Gizela Soltészová 

Zviazal:                                        Centrum polygrafických služieb MV SR 

Inventár posúdil a schválil:            Mgr. Erik Dulovič, PhD. 

 


