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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 Rozhanovciach patrili 

obce  Hrašovík, Chrastné, Rozhanovce, Kráľovce, Košické Oľšany, Ploské a Vajkovce. 

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 Rozhanovciach  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 boli košickým okresným archívom prevzaté 13. mája 1963 (prír. č. 57). 

 

 

Archívna charakteristika fondu 
 

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

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

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

fondu Obvodný úrad MNV v Rozhanovciach je 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 

4. Ostatný materiál 

 Úradné knihy obsahujú zápisnice pléna, rady a rôzne evidencie. Inventárnou jednotkou 

je jedna kniha (zväzok). Spisový materiál tvoria registratúrne pomôcky a  spisy. 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 príslušného 

obvodného úradu, keďže každá obec mala svoj samostatný rozpočet. Ostatný materiál 

obsahuje rôzne súpisy, projekty a výkazy, ktoré tvoria vždy jednu samostatnú inventárnu 

jednotku. 

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

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

škatuliach a meria 1,37 bm. 
 

 



Rozbor obsahu fondu 

 

Písomností 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 Rozhanovciach usporiadala PhDr. Margita Krajňáková 

v roku  1994. Vnútorné vyraďovanie vykonala a zinventarizovala Ľubica Konšťáková v roku 

2019. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKRATKY 

 

 

čs.  československý     

ha  hektár     

KSS  Komunistická strana Slovenska 

MĽS  miestna ľudová komisia 

MNV  miestny národný výbor  

MPK  miestna pozemková komisia 

ObÚ MNV obvodný úrad miestnych národných výborov 

PPPR  Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy 

ONV           okresný národný výbor 

SNR           Slovenská národná rada 

ZNB  Zbor národnej bezpečnosti        

ZSSR  Zväz sovietskych socialistických republík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Úradné knihy 

A. Správne 

 
Inv. č.            Časový rozsah                                    Číslo spisu                           Číslo škatule 

 

1                    1950                                                                                                                  1 

                      Zápisnice pléna 

 

2                    1950                                                                                                                  1 

                      Zápisnice rady 

 

B. Evidenčné 

               

3                   1945 – 1948                                                                                                            1 

                     Evidencia domovských listov 

 

4                   1945 – 1950                                                                                                            1 

                     Evidencia vyživovacích príspevkov 

 

5                   1945 – 1946                                                                                                            1 

                     Evidencia o požiaroch 

 

2. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky 

 

6                   1945 – 1947                                                                                                            1 

                      Prezidiálny protokol 

 

7                    1945 

                      Administratívny  protokol     

                         

8                    1946 

                      Administratívny  protokol     

                         

9                    1947 

                      Administratívny  protokol     

                         

10                   1948 

                      Administratívny  protokol     

                         

11                  1949 

                      Administratívny  protokol     

                         

12                   1950 

                      Administratívny  protokol     

                         

13                  1946 

                      Administratívny  index    

                         

14                  1949 



                      Administratívny  index    

                         

B. Spisy 

a. prezidiálne 

 

15               1946                                                              1 – 158                                                1 

 

Vyhláška o preverovaní obecných zamestnancov (1). Obvinenie Jozefa Andrášika z 

kolaborantstva (12). Rozvrh práce pre ONV v Košiciach na rok 1946 ( 26). Oznámenie o 

činnosti ľudového súdu (47). Nariadenie o zákaze ničenia elektrických zariadení v domoch 

ktoré opustili Nemci (48). Situačné hlásenia MNV ( 50). Zápisnica o prevzatí  Obvodného 

úradu MNV v Rozhanovciach (53). Úprava pomerov občanov zo Zakarpatskej Ukrajiny (54, 

86). Žiadosť okresného sekretariátu KSS v Košiciach o povolenie verejných zhromaždení 

(58). Využívanie konfiškovaných kaštieľov (67). Umiestnenie obvodného lekára zdravotného 

obvodu Rozhanovce (79). Reorganizácia ONV a MNV (82). Nedostatky pri presídľovaní 

Slovákov z Maďarska (93). Repatriácia čs. príslušníkov z cudziny (97). Vyhláška PPPR o 

likvidovaní a vyúčtovaní dočasných správ na skonfiškovaných majetkoch (99). Vymedzenie 

pojmu pôdohospodárskeho majetku podliehajúceho konfiškácii (105). Konfiškácia 

„nepriateľského“ majetku (110). Zaistenie obchodnej korešpondencie Nemcov a Maďarov 

(111). Návrh osôb na zapísanie do zoznamu nútených správcov (115). Ilegálne prekročenie 

hraníc (123). Dvojročný plán obnovy (129). Odchod pracovných síl do Česka (158). 

 
16 1947 14 – 153                                             1 

 

Presídlenie Rusov, Bielorusov a Ukrajincov do ZSSR (14). Revízia národných správ (17). 

Zoznam členov roľníckych komisií (18). Obnova MNV (42). Výstavba bytu pre štátneho 

obvodného lekára v Rozhanovciach (49). Májové oslavy národnej revolúcie a Dňa víťazstva 

(58). Reorganizácia miestnych roľníckych komisií (62). Obnova čs. verejnej správy (69). 

Zrušenie národných správ na majetok presídlencov (80). Oslavy 30. výročia Októbrovej 

revolúcie (81). Úplatkárstvo v štátnom aparáte (82). Odstránenie znakov bývalého 

Slovenského štátu (119). Národná mobilizácia práce (128). Opatrenia proti banderovcom 

(131). Hlásenie o činnosti MĽS (135). Prijímanie účastníkov odboja do štátnych služieb 

(144). Reslovakizácia – úprava (153). 

 
17 1948 1 – 138                                             1  

 

Predkladanie mesačných situačných správ (1). Odmaďarčovanie miest a dedín na Slovensku 

(12). Existenčné zaistenie účastníkov odboja (31). Odstránenie protikomunistických nápisov 

(39). Očista národných výborov (41). Nariadenie SNR o zriaďovaní pracovných útvarov (46). 

Nábor na výstavbu Trate mládeže (138). 

 
18                  1949                                                                 8 – 93                                            1  

 

Bezpečnostné opatrenia pri odmínovacích prácach (8). Vládne uznesenie o uvoľnení  

verejných zamestnancov do výrobného sektora (10). Zoznamy sudcov z ľudu (15). Evidencia  

zamestnancov ObÚ MNV (25). Smernice pre stavebno-technické opatrenia proti leteckým a 

iným útokom (67). Zákaz vydávania plánov na priemyselné objekty (93). 

 

 

b. administratívne 



 

19                  1945                                                                 13 – 5607                                      2 

 

Zásobovanie čs. armády (13). výkaz o zásobovaní nemeckej armády dobytkom počas 2. 

svetovej vojny (29). Výkup obilia, strukovín a zemiakov (57). Súpis vojnových škôd (83). 

Súpis odovzdaných židovských vecí počas 2. svetovej vojny (115). Čiastočná mobilizácia čs. 

brannej moci (134). Evidencia remeselníkov a živnostníkov (199). Obecné svedectvo pre 

vydanie živnosti (915). Výťah z pozostalostnej zápisnice (1120). Súpis škôd spôsobených 

živelnou pohromou v obci Rozhanovce (1202). Súpis osôb telesne postihnutých následkom 

vojnových udalostí (1374). Odvodnenie pozemkov v katastrálnom území Rozhanovce (1521). 

Založenie potravinového družstva v obci Chrastné (1566). Výkaz nevyliečiteľne chorých 

(1575). Stavba mosta cez Torysu v obci Košické Oľšany (1728).  Založenie potravinového 

družstva v obci Ploské (1874). Hlásenie o pôrodnosti a detskej úmrtnosti (1958). Ošatenie pre 

opustené deti (1996). Podpory pozostalým po príslušníkoch národného odboja (2184). Správa 

o činnosti MNV v Novej Polhore a Hrašovíku (2380). Hlásenie o stave kaštieľov a zámkov 

(2639). Zriadenie dopravnej komisie pri ONV Košice (2648). Umiestnenie stanice ZNB v 

dome bývalého vlastníka Eugena Keltza (2698). Revízia živnostenského oprávnenia (2735). 

Hlásenie o stave obrobenej pôdy (2791). Ustanovenie Anny Egedovej za pôrodnú asistentku 

(2889). Zrušenie národnej správy na potravinové družstvo v Rozhanovciach (3088). Súpis 

poľnohospodárskych pozemkov obcí ObÚ MNV (3171). Popis kaštieľa bývalého vlastníka 

Keltza (3184). Štatistické údaje k držbe zabraného a nezabraného pôdohospodárskeho 

majetku (3261). Slovenské elektrárne – stavebné povolenie (3278). Rozhodnutie o zrušení 

národných správ na majetok presídlencov (3402). Andrej Jelč – stavebné povolenie (3410). 

Odhad vojnovej škody na obecnom dome (3674). Opatrenia pre dodávku mlieka (3706). 

Začlenenie Rómov do práce (3713). Stavebné povolenie pre Annu Cibuľovú (3838). 

Pridelenie pozemku pre Michala Chromiaka (3915). Súpis potulných Rómov a opatrenia proti 

ich výčinom (3986). Prešetrenie majetku Adolfa Rosenberga z Ploského (4254). Vincent 

Cibuľa, Andrej Stolár, Juraj Oraja, Michal Závodník, Michal Fink, Štefan Presbruchý, Ján 

Marton, Juraj Cibuľa, Ján Halaga, Andrej Halás, Štefan Rabatin, Ladislav Kušnír, Andrej 

Bavolár, Peter Karafa, Ondrej Baran, Ján Rabatin, Štefan Rusnák, Andrej Fajfer, Ondrej Kunc 

– stavebné povolenia (4300 – 4425). Zákaz uvedenia divadelnej hry (4370). Schválenie 

stavebného pozemku pre Štátnu meštiansku školu v Rozhanovciach (4371). Pridelenie 

rodinných domov v Novej Polhore (4462). Zápisnica z kolaudácie rekonštrukčných prác v 

budove ObÚ MNV v Rozhanovciach (4810). Odvolanie zákazu výdaja cukru (5028). Oslavy 

30. výročia trvania ZSSR (5100). Súpis potrebného ošatenia pre migrantov z Maďarska 

(5418). Oznámenie o preddavkoch na vecné výdavky miestnym osvetovým radám (5450). 

Nariadenie o predaji vojnového materiálu (5453). Povolenie na zriadenie poradne pre matky a 

deti (5455). Zoznam roľníkov s výmerou do 20 ha pôdy (5480). Súpis hospodárskej čeľade 

(5607). 

 

20                  1946                                                                 28 – 6072                                      3 

 

Nedostatky pri sprostredkovaní práce (28). Dotazník poľnohospodárskej plánovacej komisie 

(146). Oslavy oslobodenia Košíc a okresu (190). Týždenné poľnohospodárske a situačné 

správy (206). Revízie živnostenských oprávnení (291). Evidencia hrobov príslušníkov 

Červenej armády (316). Zoznamy roľníkov (412). Rozpustenie spolku katolíckej mládeže 

(494). Pripojenie obce Ploské k ObÚ MNV v Rozhanovciach (566). Uvalenie národnej správy 

na bývalý židovský dom v obci Ploské (600). Náhrada za dodávky pre Červenú armádu (617). 

Výťahy z pozostalostnej zápisnice (833 – 835). Voľba Miestnej roľníckej komisie v 

Rozhanovciach (872). Súpis oviec (981). Voľby do Národného zhromaždenia (1079). 



Stavebné povolenie pre Jána Nemčíka z Ploského (1084). Zriadenie volebných referátov 

(1104). Výmery o zriadení miestnych ľudových súdov (1247). Exhumácia príslušníkov 

Červenej armády (2497). Evidencia národných správ v obciach obvodu (1558). Rekonštrukcia 

obecnej cesty Rozhanovce – Hrašovík – Beniakovce (1665). Roľnícky úver so štátnou 

zárukou (2202).Výmer presídlencov z obce Kráľovce (2216). Uvalenie dočasnej správy na 

židovský dom Františka Gábora v obci Rozhanovce (2242). Zaistenie konfiškovaného 

majetku (2486). Menovanie súdnych znalcov (2527). Zisťovanie vojnových škôd (2601). 

Predkladanie úmrtných zápisov a oznámenie pozostalosti (2634). Ochrana domáceho trhu 

práce z hľadiska vysťahovalectva (2644). Zistenie vojnových škôd (2645). Predpisy o 

hospodárení s obilím (2692). Uvalenie správy na majetok Artura Davidoviča (2709). Národná 

správa na majetky Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov v okrese Košice (2731). 

Obecné svedectvo Juraja Weinera o spôsobení škody na jeho majetku (2767). Obecné 

svedectvo o majetku Štefana Mencela (2832). Výkaz o samozásobovaní spotrebiteľov (2853). 

Zápisnica o správe lesného majetku Eugena Keltza (2858). Smernice k dovozu plemenného 

dobytka (3060). Najímanie robotníkov (3155). Nariadenie o prideľovaní kaštieľov 

maďarských a nemeckých vlastníkov (3180). Vrátenie matrík židovských náboženských obcí 

(3183). Zákaz usporiadania tanečných zábav (3260). Súpis bravčového dobytka, hydiny a 

koní (3267). Zriadenie komisií pre výpočet prebytkov v poľnohospodárskej výrobe (3308). 

Úprava rieky Torysa pri Hrašovíku (3366). Úprava ceny obilia (3370). Štatistika o vojnových 

škodách (3424). Obecné svedectvo o vojnovej ujme spôsobenej Alžbete Cmurovej (3496). 

Platby za výkup obilia (3503). Súpis škôd spôsobených požiarom (3635). Súpis osôb 

navrhnutých do starobinca (3665). Prideľovanie bytov na veľkostatku v Ploskom (3745). 

Import jalovíc zo Švajčiarska (3752). Rekonštrukcia poľnohospodárskych podnikov na 

Slovensku (3852). Stanovenie cien výrobkov z mlyna (3861). Odvolanie národných správcov 

(3863). Pokyny ohľadom prechodu medzinárodnej delegácie obcami (3901). Zisťovanie plôch 

osevu ( 3924). Zmeny domovského práva počas okupácie (3995). Smernice k stavebnej 

obnove (4000). Súpis majetku osôb presídlených z Maďarska (4050). Vykonávanie nariadenia 

o odstránení opevňovacích zariadení a stôp vojny na pozemkoch (4182). Stavebné povolenie 

pre Alžbetu Simanovskú (4239). Vyhlášky k obnove národných výborov (4333). Predloženie 

zoznamu invalidných osôb (4398). Obsadenie lekárskych obvodov (4490). Zákaz 

vypaľovania lesov v zamínovaných oblastiach (4647). Jesenná osevná akcia (4649). Obnova 

národných výborov (4654). Zoznam mäsiarov a údenárov (4660). Výkaz stavebných 

živnostníkov (4689). Úprava nákladov na školu v Košických Oľšanoch (4708). Zoznam 

mlynov (4785). Zápisnica zo zloženia sľubu členov MNV (4812). Zoznam mlynárov (4848). 

Reorganizácia živnostenského katastra (4971). Výkaz o úrode obilia (4983). Čiastočná 

evidencia zásobovaných osôb (4993). Popis oslobodzovacích bojov (5044). Ustanovenie 

funkcionárov v potravinovom družstve v Rozhanovciach (5194). Združstevňovanie 

liehovarov (5321). Preddavky na vojnové škody v Novej Polhore (5470). Poznatky o 

výčinoch Rómov (5547). Zistenie hodnoty majetku rozpustených politických strán (5502). 

Zrušenie patronátu na skonfiškovaný majetok (5523). Rezervovanie živností pre vojnových 

invalidov a partizánov (5531). Zápisnice o vklade peňazí do depozitu na ObÚ MNV v 

Rozhanovciach (5564). Pridelenie budovy stanice národnej bezpečnosti  v Rozhanovciach 

(5602). Zákonná úprava brannej výchovy (5636). Stavebná obnova verejných neštátnych 

budov (5732). Nedostatky so zásobovaním mäsa (5762). Povolenie pobytu pre Jána Oceáka 

(5825). Evidencia pre veterinárny dozor (5889). Mesačné hlásenia národných správcov 

(5961). Vyhláška daňovej správy (6072). Revízie živnostenských oprávnení (bez č.). 

Zápisnica zo schôdze miestneho volebného výboru (bez č.). Príručka na obnovu národných 

výborov (bez č.). Ustanovujúca schôdza ObÚ MNV v Rozhanovciach (bez č.) 
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Vyhláška o splatnosti priamych daní (51). vyúčtovanie štátneho vyživovacieho príspevku 

(252). Výmer na usporiadanie verejných schôdzok KSS (277). Zoznam cementárskych 

živností (280). Súpis vojnou poškodených stavieb (322). Zoznam jednotlivcov, ktorí nesplnili 

dodávky obilia (370). Zápisnica o schválení rozpočtu (468). Zoznam o vydaných poukážkach 

na obuv (536). Denník obcou vybraných daní (694). Reorganizácia miestnej roľníckej 

komisie – zápisnica (815). Hlásenie o stave nezamestnaných (895). Hlásenie vojnových škôd 

(1026). Obnova vojnou zničených domov (1108). Súpis hospodárskych zvierat (1161).  

Pripomienky osvetového inšpektorátu (1166). Denník obcou vybraných daní (1191). 

Zápisnica o povolení pobytu pre Alžbetu Oceákovú (1220). Odstránenie hygienických 

nedostatkov v obciach (1204). Obecné svedectvo o pobyte Jána Borgaša (1298). Uvalenie 

národnej správy na majetok Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov (1251). Návrh na 

zriadenie (vicinálnych) susedných ciest v obvode ObÚ MNV v Rozhanovciach (1323). 

Uvalenie národnej správy na majetok Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov (1328). 

Zápis potravinového družstva vo Vajkovciach do firemného registra (1355). Pridelenie 

konfiškátov v záujme regulácie a asanácie obcí (1391). Vklady vlastníckeho práva (1427 – 

1436). Zoznam žiadateľov na uhradenie vojnových škôd (1549). Zoznam Rómov v obci 

Kráľovce (1462). Zoznam obetí 2. čs. odboja (1596). Výkaz majetku a podnikov v obciach 

(1642). Konfiškácia pôdohospodárskeho majetku cudzích štátnych príslušníkov (1644). 

žiadosť o podporu na opravu zničeného mostu v Kráľovciach (1658). Hlásenie o prebytkoch 

obilia (1765). Andrej Vatráľ –  domovský list (1923). Súpis nezamestnaných vojenských a 

vojnových invalidov (1979). Zriadenie kontrolných komisií pri MNV (2000). Náhrada škôd 

spôsobených živelnými pohromami (2171). Menovanie členiek komisie pre zber mlieka 

(2262). Poistenie hospodárskej čeľade (2266). Zoznam obecných vojnových škôd (2292). 

Štatistické dáta pre potrieb štátneho úradu pre vojnových poškodencov (3222). Hlásenie 

volebných nákladov (2441). Samosprávne hospodárenie obcí a okresov v roku 1947 (2487).  

Hlásenie o škodách spôsobených povodňami v roku 1947 (2520). Vystavenie odberných 

poukazov na múku (2561). Potvrdenie národnej spoľahlivosti (2577). Zbierka Slovenskej ligy 

pre zahraničných Slovákov (2731). Vyúčtovanie zbierky na Sviatok matiek (2752). 

Združstevnenie liehovaru  Rozhanovce (3293). Zápisnica o nesprávnom vyrubení daní (2788). 

Zápisnica o zriadení 2. triedy meštianskej školy (2789). Zoznam majiteľov 

pôdohospodárskych majetkov nad 50 ha (2804). Žiadosť o príspevok na opravu ľudovej školy 

(2858). Údržba ciest (2969). Technická správa o stavenisku Štátnej obvodnej meštiackej školy 

v Rozhanovciach (2970). Stavebné povolenie pre Pavla Marcinčáka (3040). 
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Evidencia dlhov samosprávnych zväzov (63). Odvody zo zakáľačiek (125). Zoznam mlynov v 

okrese (334). Zákaz predaja a výkupu jatočných ošípaných na súkromné zakáľačky (344). 

Pridelenie textilu pre oblasť ObÚ MNV (439). Úprava obecnej cesty v Rozhanovciach (509). 

Teofil Rosenberg – prešetrovanie pobytu uchádzačov o majetok v Ploskom a Rozhanovciach 

(666). Sumárny výkaz obilia, zemiakov a strukovín ( 807). Zoznam vybraných daní (811-

814). Súpis pozostalosti po Belovi Blumovi (852). Rodina Davidovičovcov – zápis o úmrtí 

(853). Zisťovanie stavu historických pamiatok (867). Smernice k jarnej osivovej akcii (935). 

Voľba akčného výboru (1115). Rokovanie o osamostatnení osady v Novej Polhore (1162). 

Nariadení Povereníctva výživy o úprave odberu mäsa (1191). Artúr Fredmar, František 

Mirek, Ján Köver – prešetrovanie pridelenia pozemku (1195 – 1196). Odstránenie rozporov v 

miestnych roľníckych komisiách (1254). Voličské zoznamy (1255). Úprava pre odber mäsa 

(1596). Oznámenie o škodách spôsobených živelnou pohromou (1606). Očkovanie proti 

záškrtu (1624). Stavba mostu v Hrašovíku (1673). Uvoľnenie prostriedkov z miestneho 



pasienkového konta (1694). Rekonštrukcia obecnej cesty v Ploskom (1722). Zoznam členov 

Miestneho akčného výboru v Hrašovíku (1751). Stavebné povolenie pre Juraja Weinera  

(1878). Nariadenie na zničenie lariev strečka hovädzieho (1884). Vydávanie povolení na 

šrotovanie obilia (1940). Výkaz výsledkov z mimoriadnej pracovnej zmeny (1962). 

Doplnenie dočasnej národnej správy na cirkevné majetky (1984). Oznámenie o škodách 

spôsobených živelnou pohromou (1985). Rekonštrukcia cesty Vajkovce – Bohdanovce 

(2100). Oznámenie o umiestnení presťahovalcov (2317). Doplnenie smerníc o vojnových 

škodách (2336). Schválenie miestnych akčných výborov (2364). Súpis osevných plôch 

(2398). Opatrenia k úprave jednotného školstva na Slovensku (2474). Stavebné povolenie pre 

Ondreja Maka (2479). Žiadosť Ondreja Baláža o presťahovanie sa do ZSSR (5219). 

Rekonštrukcia vojnou poškodených ciest (2708). Prídavky potravín pre darcov krvi (2732). 

Vyhlásenie o vojnových škodách (2759). Ján Boľanovský, Ján Pajer – živnostenské listy 

(2818 – 2819). Usporiadanie divadelného predstavenia (2822). Žiadosť o príspevok na 

reguláciu obecného potoka v Chrastnom (2832). Zápisnica o vojnových škodách (2858). 

Odňatie živnostenského oprávnenia Jozefovi Peterčákovi (2939). Obežník o ochrane štátnych 

hraníc (3007). Búranie rómskych príbytkov v Rozhanovciach (3019). Vyhláška o zriadení 

zásobovacích komisií (3053). Verejná zbierka na opravu kostola v Kráľovciach (3172). 

Podpora na škody spôsobené mimoriadne tuhou zimou (3263). Zisťovanie majetkových 

pomerov Jána Jakaba (3410). Obecné svedectvo o pobyte Armina Jägera (3500). Investície v 

päťročnom pláne (3741). Výkaz povodňových škôd (3742). Vyplatenie daru deťom ku Dňu 

matiek (3809). Oznámenie o nemocenskom poistení pôrodných asistentiek (4000). Zaradenie 

do siete obecných ciest (4016). Zavádzanie telefónnej siete v obciach (4069). Hlásenie o 

zbrojných pasoch (4094). Priznanie roľníckej  dane za rok 1947 (4140). Určenie dávky mäsa 

(4285). Príprava plánu verejnej správy (4337). Zápisnica z menovania Miestnej správnej 

komisie v Rozhanovciach (4520). Vyšetrovanie nepovolených zakáľačiek (4522). Zápisnica 

Akčného výboru v Hrašovíku o prevzatí funkcie predsedu (4548). Smernice Povereníctva 

výživy o kontingentoch, výkupe a distribúcii potravín (4730). 
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Prerokovanie záverečných účtov  za roky 1943 a 1944 (5062). Určenie stavebných obvodov 

obcí (5153). Oznámenie o poručníctve Rudolfa Gábora (5225). Zaberanie bytov osôb 

presídlených do Maďarska (5438). Obecné svedectvo o vlastníctve pôdy obyvateľov 

Rozhanoviec (5548). Úlohy národných výborov pri prevádzaní zákona o štátnej podpore 

novomanželom (5575). Rekonštrukcia obecnej cesty v Chrastnom (5577). Smernice pre 

výkup poľnohospodárskych výrobkov (5604). Hlásenie o plnení výstavby obytných domov 

(5624). Návrh operatívneho plánu výstavby na rok 1949 (5686). Uznesenie o podpore 

elektrifikácie Rozhanoviec (5804). Investície samosprávy z miestnych zdrojov v roku 1947 

(6144). Smernice na distribúciu textilu (6155). Súpis zásob múky (6257). Súpis vojnových 

škôd (6358). Súpis parciel v rámci novej pozemkovej reformy (6482). Schválenie 

záverečných účtov obce Rozhanovce za roky 1944 a 1945 (6722 – 7142). Hlásenie o plnení 

dvojročného plánu (6834). Verejná zbierka Masarykovej ligy proti tuberkulóze (7281). 

Smernice na vykonávanie zakáľačiek (7436). Prehľad o plnení a investíciách dvojročného 

plánu (7586). Usmernenie k distribúcii mlieka 7659). Zoznamy pochovaných vojakov (7676). 

Zoznam členov mimoriadnej vyživovacej komisie (7709). Zriadenie volebných výborov 

(2682). Smernice k vyhláške povereníka výživy o dodávkach dobytka v roku 1949 v rámci 

päťročného hospodárskeho plánu (6957). Reorganizácia funkcionárov odbočky Slovenskej 

ovocinárskej spoločnosti v Ploskom (bez č. ). Výmery preddavkov na vojnové škody (bez č. ). 
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Odpredaj majetku Štefana Labanca (208). Plánovanie autobusovej trate Beniakovce – 

Rozhanovce – Košice (288). Investičné práce z miestnych zdrojov v Ploskom (490). 

Pridelenie lesa Lesnému spoločenstvu v Rozhanovciach (778). Lili Neuwirthová – 

kúpnopredajná zmluva (806). Nessim Elie Green – obecné svedectvo o domovskej 

príslušnosti (857). Stavebné povolenie pre Andreja Ongaľa (948). Zoznam roľníkov 

vlastniacich pozemky (1154). Artúr Fredmár – rozhodnutie o výkupe pôdy (1580). Výmer o 

obnove  ciest a budov v Beniakovciach (1657). Výmer o zrušení národnej správy na majetku 

Maximiliána Davidoviča (1661). Stavba vojnou zničeného mostu v Ploskom (2331). 

Rekonštrukcia cesty Vajkovce – Chrastné (2424). Oznámenie o prevzatí hospodárstva Juraja 

Weinera (2432). Všeobecný sumárny výpis z pozemkovej vložky Nižný Olčvar (2573). 

Uvalenie národnej správy na majetok  D. Krčméryho a Juraja Weinera (2921). Vklady 

vlastníckeho práva v Rozhanovciach (2993). Živnostenský list Jána Venceľa (3162). Stavba 

maštale pre plemenný dobytok (3274). Zoznam odhadov vojnových škôd v Hrašovíku (3340). 

Uvalenie národnej správy na majetok Juraja Weinera v Rozhanovciach (3382). Pokyny na 

preverenie plánov verejnej správy v roku 1950 (3601). Pokyny na prevzatie strojov do 

majetku jednotného roľníckeho družstva (3608). Výkaz pravdepodobných celoročných 

výdavkov a príjmov MNV (3871). Evidenčný hárok majetku zanechaného na Slovensku 

presídlencami do ZSSR (3872). Smernice pre rekreačné strediská a politické kurzy (3876). 

Živnostenský list Jozefa Šmera (4084). Správa o stavbe cesty v Ploskom (4195). 

Živnostenský list Adama Petriča (4305). Zabratie miestnosti pre umiestnenie strednej školy v 

Rozhanovciach (4860). Štatistická správa o stavebníctve (4899). Revízia pridelených 

kaštieľov (5217). Vodoprávne povolenie na úpravu potoka v Kráľovciach (5254). Oprava 

mostu v Beniakovciach (5521). Oprava obecnej cesty v Rozhanovciach (5522). Hlásenie o 

plnení plánu za  prvý štvrťrok 1949 (5582). Stavba prístreškov pre cestnú dopravu (5700). 

Zriadenie miestneho rozhlasu v obciach obvodu (5730). Zoznam parciel (6293). Hlásenie o 

plnení plánu (6325). Žiadosť Štefana Sanisla o odklad vojenskej služby (6465). Žiadosť o 

podporu  na opravu budovy obvodného úradu (6624). Svedectvo o štátnom občianstve Jána 

Mandžija (7705). 
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Výkaz obecných dávok a poplatkov (25). Výpožičný poriadok Obecnej knižnice Košické 

Oľšany (67). Pridelenie zubára do Rozhanoviec (141). Zmena v predpisoch pre dodávku 

mlieka (148). Stavebné povolenie pre Štefana Balinta (247). Rozhodnutie o pridelení majetku 

bývalého vlastníka Juraja Weinera (364). Výkaz príjmov národných výborov (393). Zbierka 

pre Masarykovu ligu proti tuberkulóze (467). Plán pracovných síl v administratíve (503). 

Vyžiadanie zoznamu budov a kaštieľov na umiestnenie opustených a psychicky chorých detí 

(544). Hlásenie o odstrele zveri (612). Vyúčtovanie preddavkov poskytnutých obciam na 

náhradu vojnových škôd (622). Pokyny pre zriaďovanie komunálnych podnikov (683). Mária 

Rosenbergová – žiadosť o reštitúciu majetku (750). Úprava zdravotných obvodov v 

Košickom okrese (827). Revízia správy majetku zanechaného optantami pre ZSSR (877). 

Zisťovanie pekárenských podnikov v kraji (889). Odvolanie evanjelickej cirkvi v 

Rankovciach proti výkupovému výmeru (1484). Správa o požiari v obci Rozhanovce (1499). 

Žiadosť Miestnej správnej komisie v Hrašovíku o zníženie kontingentu na rok 1950 (1582). 

Usmernenie pre zber slimákov (1600). Plán na zveľaďovanie obcí a okresov (1640). Príprava 

volieb do správnych orgánov ústavov ľudového peňažníctva (1741). Pokyny pre úpravu 

sobášnych miestností (1774). Zoznam výročných trhov a pútí (1745). Opatrenia proti lesným 

požiarom (1854). Žiadosti o dočasné oslobodenie od domových daní (1860). Jarný výkup 

zemiakov a úrody (2000). Propagácia umelých hnojív (2003). Oznámenie o konaní 



motocyklovej súťaže (2107).Vyúčtovanie mimoriadnej podpory roľníkov  postihnutých 

suchom (2165). Revízia správy majetku (2178). Pridelenie obvodných tajomníkov (2249). 

Zmluva o prenájme revíru (2254). Opatrenie k nahlasovaniu trvalého pobytu občanov (2367). 

Plán poľovníctva na rok 1950 (2479). Výmer o zrušení  MNV v Ploskom (2516). Oddlženie 

záväzkov  ľudovej správy (2594). Žiadosť o oznámenie opatrení k osamostatneniu obce Nová 

Polhora (2828). Výmer na výkup pôdy evanjelickej cirkvi v Budimíre (2965). 

 

3. Účtovný  materiál 

       

Obec Rozhanovce 
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Hlavný rozpočet. Záverečný účet. Hlavná kniha obecnej dávky. 

 

26                  1946                                                                                                                       8 

Hlavný rozpočet. 

 

27                  1948                                                                                                                       8 

Záverečný účet. Hlavná kniha obecnej dávky. Pokladničný denník. 

 

Obec Beniakovce 

 

28                  1945                                                                                                                       8 

Hlavný rozpočet. Záverečný účet. Hlavná kniha obecnej dávky. Hlavný pokladničný denník. 
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Uzávierka MPK 

 

 

30                  1947                                                                                                                       8 

Peňažný denník MPK 

 

31                  1948                                                                                                                       8 

Pokladničný denník 

 

Obec Hrašovík 

 

32                  1945                                                                                                                       9 

Hlavný rozpočet. Záverečný účet. Hlavná kniha obecnej dávky. Hlavný pokladničný denník. 

 

33                  1947                                                                                                                       9 

Hlavný rozpočet. Záverečný účet. Hlavný pokladničný denník. 

 

34                  1948                                                                                                                       9 

Hlavný pokladničný denník. 

 

      Obec Chrastné 

 

35                  1945                                                                                                                       9 

Záverečný účet. Hlavná kniha obecnej dávky. Hlavný pokladničný denník. 



 

36                  1947                                                                                                                       9 

Hlavný rozpočet. 

 

Obec Košické Oľšany 

 

37                  1945                                                                                                                       9 

Hlavný rozpočet. Záverečný účet. Hlavná kniha obecnej dávky.  

 

38                  1946                                                                                                                       9 

Záverečný účet. Uzávierka MPK. 

 

39                  1947                                                                                                                       9 

Hlavný rozpočet.  Uzávierka MPK. 

 

40                  1948                                                                                                                       9 

Pokladničný denník.  Uzávierka MPK. 

 

Obec Kráľovce 

 

41                  1946                                                                                                                       9 

Uzávierka MPK. 

 

42                  1947                                                                                                                       9 

Pokladničný denník.  Uzávierka MPK.    

Obec Ploské 

 

43                  1945                                                                                                                     10 

Záverečný účet. 

 

44                  1946                                                                                                                     10 

Pokladničný denník. 

 

45                  1947                                                                                                                     10 

Pokladničný denník.  Uzávierka MPK. 

 

Obec Vajkovce 

 

46                  1945                                                                                                                     10 

Hlavná kniha. Hlavný rozpočet. Záverečný účet. Hlavná kniha obecnej dávky. 

 

47                  1946                                                                                                                     10 

Hlavná kniha. Hlavný rozpočet. Záverečný účet. Pokladničný denník. 

 

48                  1948                                                                                                                     10 

Hlavný rozpočet. 

   

Spoločný obvodný úrad 
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Denník vyživovacích príspevkov.  

 

50        1945 – 1948                                                                                                                   10 

Priechodný peňažný denník. 

 

4. Ostatný  materiál 

 

51                  1946                                                                                                                     11 

Situačný plán katastrálneho územia obce Rozhanovce. 

 

52                  1947                                                                                                                     11 

Geometrický plán katastrálneho územia obce Rozhanovce. 

 

53                  1946 – 1948                                                                                                         11 

Rekonštrukcia obecnej cesty Rozhanovce – Hrašovík 

 

54                  1947                                                                                                                     11 

Výstavba hasičského skladu Beniakovce. 

 

55                  1946                                                                                                                     11 

Situačný plán obce Hrašovík. 

 

56                  1946                                                                                                                     11 

Projekt dreveného mosta Rozhanovce – Hrašovík cez rieku Torysa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Register osôb 



 

 

A 

Andrášik Jozef – 15 

 

B 

Baláž Ondrej – 22 

Balint  Štefan – 24 

Bavolár Andrej – 19 

Baran Ondrej – 19 

Blum Bela – 22 

Boľanovský Ján – 22 

Borgaš Ján – 21 

 

C 

Cibuľa Juraj – 19 

Cibuľa Vincent – 19 

Cibuľová Anna – 19 

Cmurová Alžbeta – 20 

 

D 

Davidovič Artúr – 20, 22 

Davidovič Maximilián – 23 

 

E 

Egedová Anna – 19 

 

F 

Fajter Andrej – 19 

Fink Michal – 19 

Fredmar Artúr – 22, 23 

 

G 

Gábor František – 20 

Gábor Rudolf  – 22 

Green Nessim Elie – 23 

 

H 

Hagala Ján – 19 

Halás Andrej – 19 

 

CH 

Chromiak Michal – 19 

 

J 

Jakab Ján – 22 

Jäger Armin – 22 

Jelč Andrej – 19 

 

K 



Karafa Pater – 19 

Keltz Eugen – 19, 20 

Köver Ján –22 

Krčméry – 23 

Kunc Ondrej – 19 

Kušnír Ladislav – 19 

 

L 

Labanc Štefan – 23 

 

M 

Mak Ondrej – 22 

Mandži Ján – 23 

Marcinčák Pavol – 21 

Marton Ján – 19 

Mencel Štefan – 20 

Mirek František – 22 

 

N 

Nemčík Ján – 20 

Neuwirtová Lili – 23 

 

O 

Oceák Ján – 20 

Oceáková Alžbeta – 21 

Ongaľa Andrej – 23 

Oraja Juraj – 19 

 

P 

Pajer Ján – 22 

Peterčák Jozef – 22 

Petrič Adam – 23 

Presbruchý Štefan – 19 

 

R 

Rabatin Ján – 19 

Rabatin Štefan – 19 

Rosenberg Adolf – 19 

Rosenberg Teofil – 22 

Rosenbergová Mária – 24 

Rusnák Štefan – 19 

 

S 

Sanislo  Štefan – 23 

Simanovská Alžbeta – 20 

Stolár Andrej – 19 

 

 

 

Š 



Šmer Jozef – 23 

 

V 

Vatráľ Andrej – 21 

Venceľ Ján – 23 

 

W 

Weiner Juraj – 20-24 

 

Z 

Závodník Michal – 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Register miestny  

 

 

B 

Beniakovce, o. Košice-okolie – 20, 22, 23, 54  

Bohdanovce, o. Košice-okolie – 22 

Budimír, o. Košice-okolie – 24 

 

Č 

Česko – 15 

 

H 

Hrašovík, o. Košice-okolie – 19, 20, 22-24, 53, 55, 56 

 

CH 

Chrastné, o. Košice-okolie – 19, 22, 23 

 

K 

Košice – 20, 23 

Košice (okres) – 20, 24 

Košické Oľšany, o. Košice-okolie – 19, 20, 24 

Kráľovce, o. Košice-okolie – 21, 22, 23 

 

M 

Maďarsko – 15, 19-20, 22 

 

N 

Nižný Olčvar, dnes súčasť obce Košické Oľšany – 23 

Nová Polhora, o. Košice-okolie – 19, 20, 22, 24 

 

P 

Ploské, o. Košice-okolie – 19, 20, 22-24 

 

R 

Rozhanovce, o. Košice-okolie – 15-16, 19-24, 51-53, 56 

 

S 

Slovensko – 16, 20, 23 

 

Š 

Švajčiarsko –20 

 

T 

Torysa (rieka) – 20, 56 

 

V 

Vajkovce, o. Košice-okolie – 21, 23 

 

Z 

Zakarpatská Ukrajina – 15 



ZSSR – 16, 22-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Register vecný 

 

 

A 

aparát – štátny – 16 

armáda – československá –19  

             – Červená – 19, 20 

             – nemecká – 19 

asistentka – pôrodná – 19, 22 

 

B 

banderovci – 16 

Bielorusi – 16 

boje – oslobodzovacie – 20 

byty – pridelenie – 20 

 

C 

cesty – 21, 23 

         – obecné – 20, 22, 23, 53 

cigáni – pozri Rómovia  

cukor – 19 

čeľaď – hospodárska – 19, 21 

 

D 

dane – 21, 22, 24 

dávky  – obecné – 25, 27, 28, 32, 35, 37, 46 

delegácia – medzinárodná – 20 

denníky – pokladničné – 27, 28, 30- 35, 40, 42, 44, 45, 47, 50  

depozit – 20 

deti – 19, 24 

divadelné predstavenie – 19, 22 

dobytok   – 19, 20, 22,  23 

                – súpis – 20, 21 

dom – 22      

        – rodinný – 19 

dozor – veterinárny – 20 

družstvo  

               – potravinové – 19 

               – roľnícke – 23 

 

E 

elektráreň – 19 

elektrifikácia – 15, 22 

evidencie 

     – domovských listov – 3 

                – dlhov  – 22 

     – hrobov – 20 

     – požiarov – 5 

        – vyživovacích príspevkov – 4 

 



 

H 

hlavná kniha – 25, 27, 28, 32, 35, 37, 46,47 

hospodárstvo – 23 

hospodárenie  

                      – obcí – 21 

                     – s obilím – 20 

hranica – 15, 22 

hydina – 20 

hygiena – 21 

 

I 

index – administratívny –13, 14 

inšpektorát – 21  

invalidi – vojnoví –20, 21 

 

J 

jalovica – 20 

 

K 

kaštiele – 19, 20, 23, 24 

knižnice – 24 

kolaboranti – 15, 20, 21 

kolaudácia – 19 

komisia             

              – dopravná – 19     

      – kontrolná – 21 

              – plánovacia – 20  

      – roľnícka  – 16, 21, 22 

              – vyživovacia –22 

      – zásobovacia –22 

kone – 20 

konfiškácie – 15, 20, 21 

kontingenty – 24 

korešpondencia  – obchodná – 15 

kostol – 22 

kurz – politický – 23 

 

L 

lekár – obvodný – 15, 16 

lesy – 20, 23 

liehovar – 20 

list – domovský – 21 

 

M 

Maďari – 15, 20, 21 

majetky – 19, 20, 22, 23, 24 

              – cirkevné – 22 

              – konfiškácia – 15, 20 

      – Nemcov  – 21 



              – odpredaj – 2 

              – pôdohospodárske  – 19, 21  

   – presídlencov – 16 

              – súpis – 20 

              – výkaz – 21  

maštaľ – 23 

matriky – 20 

mäso – 20, 22 

mäsiar – 20 

miestnosť – sobášna – 24 

migrant – 19 

mládež – katolícka – 20 

mlieko 

            – distribúcia – 19, 22, 24 

            – zber – 21 

mlyn – 20,22 

mosty – 21-23 

         – drevený – 56        

         – stavba  – 19 

múka – 21, 22 

mobilizácia – 16, 19 

 

N 

národná správa, pozri správa – národná 

Nemci – 15, 20-21 

nezamestnaní– 21 

 

O 

obce 

         – osamostatnenie – 24 

         – zveľaďovanie – 21 

obilie – 19-22 

občianstvo – štátne – 23 

objekt – priemyselný – 18 

obnova   

             – MNV – 16, 20 

            – stavebná – 20 

obuv – 21 

obvod – lekársky – 20, 24 

            – stavebný – 22 

očkovanie – 22 

odboj – 17, 19, 21 

odmaďarčovanie – 17 

Októbrová revolúcia – 16 

okupácia – - 20 

optanti – 24 

osev – 20 

oslavy 

             – oslobodenia – 20 

             – revolúcie – 16 



             – Októbrovej revolúcie – 16 

osoby 

 – invalidné – 20  

 – presídlené – 22 

osvetová rada – 19 

ošípané – 22 

osoby 

            – postihnuté – 19 

            – zoznamy – 20 

ovce – 20 

    

P 

pamiatky – historické – 22 

parcely – 23 

partizán – 20 

pasienky – 22 

peňažníctvo – 24 

plány      

         – dvojročný – 15, 22 

         – geometrický –52 

         – päťročný – 22 

         – plnenie – 23 

         – situačný – 51, 55         

         – výstavby – 22 

pobyt 

          – povolenie – 21 

          – trvalý – 24   

podniky  

             –  komunálne – 24 

             – pekárenské – 24  

podpora – štátna – 22 

poistenie – 21-22 

poľovníctvo – 24   

poplatky – 24 

potok – obecný – 22 

poručníctvo – 22 

potraviny – 22 

povodne – 21 

povolenia 

                – stavebné – 19, 20, 22, 23, 24 

                – vodoprávne – 23 

pozemková reforma – 22 

pozemky – 23 

                – odvodnenie – 19 

                – poľnohospodárske  – 19 

                – pridelenie – 22 

                – stavebné – 19 

pozostalosti – 19, 20, 22 

požiar – 20, 24 

pôda – 19, 22 



         – výkup – 23, 24 

pôrodnosť – 19 

pracovné sily – 15, 24 

práce  

          – investičné – 23 

          – odmínovacie  – 18 

          – sprostredkovanie – 20 

právo 

 – domovské – 20 

  – vlastnícke – 21, 23 

presídlenci – 15, 16, 19, 20, 22, 23 

príspevky – vyživovacie – 21 

púť – 24 

 

R 

reforma – pozemková –22 

remeselníci – 19 

rekonštrukcia – 19, 20, 53 

reorganizácia  

                     – ONV, MNV – 15 

                     – živností – 20 

repatrianti – 15 

reslovakizácia – 16 

reštitúcia – 24 

revír – poľovný – 24 

revízia – 16 

rieka – 56 

roľníci – 19, 20, 23, 24 

rozhlas – 23 

rozpočet – 21, 25, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 39, 46 - 48 

Rómovia – 19, 20-22 

Rusi – 16 

 

S 

sektor – výrobný – 18 

sklad – hasičský – 54 

slimáky – zber – 24 

Slováci – 15, 21 

služba – štátna – 16 

spolky – katolícke – 20 

spotrebiteľ – 20 

správa 

            – daňová – 20 

            – dočasná – 15 

            – ľudová – 24 

 – národná – 19, 20, 21, 23 

            – verejná – 16, 22, 23 

správca 

   – národný – 20 

             – nútený – 15 



starobinec – 20 

stavebníctvo – 23 

stredisko – rekreačné – 23 

strana – politická – 20 

súťaž – motocyklová – 24 

súd – ľudový – 15, 20 

sudca –18 

svedectvo – obecné – 19 – 23 

 

Š    

škody – vojnové – 19, 20 – 24 

školy  – 20, 22 

           –  ľudové – 21 

           – meštiacke – 21 

 

T 

tajomník – 24 

textil 

         – distribúcia – 22 

         – pridelenie – 22 

trať – autobusová – 23 

Trať mládeže – 17 

trh – 24 

 

U 

údenári – 20 

účty – záverečné – 22, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 46, 47 

uchádzač – o majetok – 22 

Ukrajinci – 16 

úmrtnosť – 19 

úroda – 24 

          – obilia – 20    

útok – letecký – 18 

útvar – pracovný – 17 

uzávierka – 29, 38 – 42, 45 

 

V 

veľkostatok – 20 

vojak – 22, 23 

vojna – 19, pozri aj škody – vojnové  

voličské zoznamy – 22 

voľby – 20, 21, 22, 24 

výbor – akčný – 22 

výdavky – vecné – 19, 23 

výchova – branná – 20 

výroba – poľnohospodárska – 20, 22 

vysťahovalectvo – 20 

 

 

Z 



zábava – tanečná  – 20 

zamínovanie – 20 

zakáľačka – 22 

zamestnanci – 15, 18 

zámok – 19 

zápisnice 

                – o prevzatí úradu – 15 

                – pléna – 1 

                – rady – 2   

zásobovanie – 19 

záškrt – 22 

zemiaky – 22, 24 

zhromaždenie – verejné – 15 

zmluva – kúpnopredajná – 23 

znalec – súdny – 20 

zubár – 24 

zveľaďovanie – 24 

zver – odstrel – 24 

 

Ž 

Židia – 19, 20 

živelná pohroma – 19, 20, 21 

živnostenský list – 19, 20, 21, 22, 23 

živnostník – 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Register korporácií 

 

 

A 

Akčný výbor v Hrašovíku – 22 

 

E 

Evanjelická cirkev v Budimíre – 24 

Evanjelická cirkev v Rankovciach – 24 

 

K 

Komunistická strana Slovenska – 15, 21  

 

L 

Lesné spoločenstvo v Rozhanovciach – 23 

 

M 

Masaryková liga proti tuberkulóze – 22, 24 

Miestny akčný výbor v Hrašovíku – 22 

Miestna správna komisia v Hrašovíku – 24 

Miestna roľnícka komisia v Rozhanovciach – 20-22 

Miestny národný výbor v Ploskom – 24  

 

N 

Národné zhromaždenie – 20 

 

O 

Obecná knižnica Košické Oľšany – 24 

Okresný národný výbor v Košiciach – 15, 19 

 

P 

Potravinové družstvo v Chrastnom – 19 

Potravinové družstvo v Ploskom – 19 

Potravinové družstvo v Rozhanovciach – 19, 20 

Potravinové družstvo vo Vajkovciach – 21 

Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy – 15  

Povereníctvo výživy – 22 

 

S 

Slovenská liga – 21 

Slovenská národná rada – 17 

Slovenská ovocinárska spoločnosť v Ploskom – 22 

Slovenské elektrárne – 20 

Stanica ZNB v Rozhanovciach – 20 

Stredná škola v Rozhanovciach – 23 

 

Š 

Štátna obvodná meštiacka škola v Rozhanovciach – 19, 21 
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