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                                 ÚVOD 

 

   Prehľad vývoja pôvodcu fondu  

 

 Zriaďovanie štátnych vodohospodársko-stavebných úradov na 

území Slovenska v r. 1946 (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žil ina) 

súviselo s obnovovaním činnosti, ktorú zabezpečovali bývalé 

vodohospodársko-technické oddelenia župných úradov, od mája 1945 v 

likvidácii. Nadriadeným orgánom Vodohospodársko -technickému 

oddeleniu Župného úradu v likvidácii v Košiciach bol do 31.3. 1946 

Exponovaný referát Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej 

reformy so sídlom v Košiciach. Utvorenie Štátneho vodohospodársko -

stavebného úradu v Košiciach bolo legislatívne založené na nariadení 

Slovenskej národnej rady č. 30 zo dňa 26.2. 1946 o zriadení štátnych 

vodoprávnych, štátnych vodotechnických a štátnych vodohospodársko -

stavebných úradov. Podľa §  5. nariadenia do pôsobnosti 

vodohospodársko-stavebných úradov, ako úradov výkonných, 

prináležalo: prevádzať štátne a štátom podporované vodné stavby 

regulačné, bystrinné, melioračné a zdravotno -technické ; udržiavať 

štátne vodné stavby a na náklad stavebníka udržiavať vodné stavby 

postavené so štátnou podporou; dozerať na vodné stavby podľa 

platných predpisov. Obvod Štátneho vodohospodársko -stavebného 

úradu v Košiciach tvoril i okresy: Bardejov, Gelnica, Giraltovce, 

Humenné, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Kežmarok, Košice - 

mesto, Košice - vidiek, Levoča, Stará Ľubovňa, Medzilaborce, 

Michalovce, Moldava nad Bodvou, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, 

Sobrance, Stropkov, Trebišov, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves a 

Vranov nad Topľou. Pod pôsobnosť Štátneho vodohospodársko -

stavebného úradu v Košiciach spadalo územie o rozlohe 14 250 km
2
. 

Vedením úradu bol výnosom Povereníctva pôdohospodárstva a 

pozemkovej reformy č. A -VI/1-1256/1-46 zo dňa 23.5 1946 poverený 

odborný radca Dr. Tichomír Brezenský. Nariadením Povereníctva 

pôdohospodárstva a pozemkovej reformy  č. A-VI-1-990/8-1947 z 13.1. 

1947 boli z radov technických pracovníkov úradu vymenované osoby, 

zodpovedné za vykonávanie povodňovej ochrannej služby a vedenia 

potrebných ochranných technických prác. Štátny vodohospodársko -



stavebný úrad v Košiciach tvoril i :  osobné oddelenie, referát regulácií, 

referát hradenia bystrín, referát meliorácií, referát zdravotnej techniky, 

referát vodných družstiev, učtáreň, pokladnica, pomocná kancelária a 

archív; nadriadenou inštitúcou sa stal VI. odbor sekcie A Povereníctva 

pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Zánik úradu súvisel s 

konštituovaním technických referátov krajských národných výborov na 

základe vládneho nariadenia č. 13 zo dňa 25.1. 1949. Podľa §  1. 

nariadenia mali technické referáty od 1.2. 1949 pripravovať a vie sť 

všetky verejné alebo z verejných prostriedkov podporované 

vodohospodárske stavby na splavných i nesplavných tokoch, obstarávať 

ich správu a udržiavanie, viesť a vykonávať prevádzkovú službu 

pohyblivých hatí a obstarávať povodňovú výkonnú službu. Reálne 

vykonával Štátny vodohospodársko -stavebný úrad v Košiciach činnosť 

do 31.3. 1949, kedy jeho právomoci prešli na technické referáty KNV 

Košice a Prešov. Pôsobnosť referátu hradenia bystrín prešla vládnym 

nariadením č. 12 zo dňa 25.1. 1949 na pôdohospodárske  referáty oboch 

KNV. 

 

   Vývoj a dejiny fondu  

 

 Registratúra Štátneho vodohospodársko -stavebného úradu v 

Košiciach bola umiestnená v sídelnej budove vodohospodárskej služby 

na Kuzmányho ul. 12 v Košiciach. V r. 1947 sa previezli z Bratislavy do 

Košíc písomnosti druhostupňových orgánov vodohospodárskej služby do 

r. 1945 (Pôdohospodársko -technický referát Expozitúry Ministerstva 

pôdohospodárstva v  Bratislave, Pôdohospodársko -technická skupina 

Krajinského úradu v Bratislave, Vodohospodársko -technické oddelenie 

Župného úradu v Bratislave), ktoré sa vzťahovali na oblasť Štátneho 

vodohospodársko-stavebného úradu v Košiciach. Po zániku úradu v r. 

1949 boli z jeho registratúry odovzdané ešte živé  písomností 

Krajskému národnému výboru v Prešove. ŠOBA Košice prevzal  materiál 

Štátneho vodohospodársko -stavebného úradu v Košiciach od Krajskej 

správy vodných tokov a meliorácií v Košiciach v polovici r. 1959.  

 

   Archívna charakteristika fondu  

 



 Po skartácii, triedení a usporiadaní ing. L. Andrášim v r. 1962 bol 

fond Štátneho vodohospodársko -stavebného úradu v Košiciach 

začlenený do združeného inventára fondov „Vodohospodárska služba na 

východnom Slovensku (1879 -1949)“ z r. 1963. Pri terajšom archívnom 

spracovaní fondu sa vychádzalo z pôvodného registratúrneho systému. 

Spisy boli u pôvodcu fondu protokolované chronologicko -numericky 

podľa jednotlivých vecných skupín alebo záležitostí vodohospodárskych 

stavieb do jedného spisového obalu. Toto usporiadanie bolo pri 

archívnom spracovaní a reinventariazácii ponechané. Časové ro zpätie 

fondu tvoria roky 1946-1949. Štruktúra fondu je nasledovná:  

I.    Úradné knihy   

II.   Spisy 

   a, Všeobecné záležitosti  

   b, Vodohospodársko -stavebné záležitosti  

III.   Účtový materiál.  

Zachovaný archívny materiál je v dobrom stave. Inventárnu je dnotku 

tvorí pri spisovom materiáli všeobecného a vodohospodársko -

stavebného charakteru skupina spisov uložená pod pôvodným číslom 

vecnej ukladacej skupiny. Ukladaciu jednotku tvorí jedna archívna 

škatuľa, celkovo ide o 63 škatúľ. Inventárny záznam pozostá va z čísla 

inventárnej jednotky, pôvodného čísla vecnej skupiny, časového 

rozpätia spisov a číselného rozpätia spisov vecnej skupiny v rámci 

inventárnej jednotky a poradového čísla ukladacej jednotky ; nasleduje 

stručná charakteristika vecnej skupiny. Fond má v skupinovom inventári 

poradové číslo 4. Pri vyžiadaní materiálu je potrebné uviesť názov 

fondu (skratka ŠVSÚ-K), číslo inventárnej jednotky a číslo ukladacej 

jednotky. Čísla v miestnom a vecnom registri odkazujú na poradové 

číslo fondu v rámci skupinového inventára a číslo inventárnej jednotky.  

 

   Rozbor obsahu fondu 

 

 Spisová časť fondu dokumentuje činnosť Štátneho 

vodohospodársko-stavebného úradu v Košiciach ako prvostupňovej 

inštitúcie, spadajúcej pod právomoc Povereníctva pôdohospodárstva a 

pozemkovej reformy. Zachované nariadenia a výnosy povereníctva 

pôdohospodárstva dokumentujú rozpočty a program výstavby 



vodohospodárskych stavieb v obvode úradu, sociálne a právne 

postavenie štátnych zamestnancov vodohospodárskej služby. Písomná 

agenda je vhodná pri štúdiu povojnovej rekonštrukcie krajiny. Činnosť 

vodných družstiev dokumentujú zachované zápisnice z valných 

zhromaždení, hospodárske písomnosti, mesačné správy o činnosti. 

Materiály, týkajúce sa výstavby odvodňovacích zariadení, 

protipovodňových stavebných úprav riek a potokov , sú spravidla 

doplnené o mapové prílohy.  

 Fond Štátneho vodohospodársko -stavebného úradu v Košiciach 

reinventarizoval odborný pracovník ŠOBA Košice Mgr. Erik Dulovič.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    I. ÚRADNÉ KNIHY  

 

1    1945-1946 (1)                                            1  

 Pozemkové hárky a splátkové výkazy členov Vodného družstva 

Chrastný Jarok v Rozhanovciach a Beniakovciach.  

 

2    1947 (1) 

 Kniha vodoregulačných príspevkov Vodného družstva v Barci.  

 

 

    II. SPISY 

 

    Všeobecné záležitosti  

 

3 1   1946-1949 (1-5)                                         2  

 Výnosy a nariadenia PPaPR v Bratislave, týkajúce sa služobných 

platov štátnych zamestnancov, začatia osobnej dopravy s 

Poľskom, ustanovenia hlavnej disciplinárnej komisie a 

disciplinárnych senátov pri PPaPR, obvodov a sídiel štátnych 

vodohospodársko -stavebných úradov, povodňovej služby a pod. ; 

prehľad Štátneho plánovacieho a štatistického úradu v Bratislave 

o regulačných úpravách vojnou poškodených obcí na Slovensku v 

r. 1946; predpokladaný rozpočet ŠVSÚ v Košiciach, týkajúci sa 

regulácie vodných tokov v obciach zničených vojnou ; odpis dohody 

ministrov pôdohospodárstva a techniky o rozdelení pôsobnosti vo 

vodohospodárskych záležitostiach.  

 

4 3   1946-1948 (1) 

 Návrh na systematizáciu a zoznamy zamestnancov ŠVSÚ v 

Košiciach.  

 

5 6   1946-1948 (1) 

 Nákup brožúr, týkajúcich sa praktického prevádzania povodňovej 

ochrannej služby a pôdoznaleckého výskumu pre knižnicu ŠVSÚ v 

Košiciach.  



 

6 9   1946-1949 (1-2)                                       2-3 

 Ročné a mesačné výkazy o činnosti ŠVSÚ v Košiciach, Vodného 

družstva na Ondave v Trebišove, Medzibodrockého vodného 

družstva v Kráľovskom Chlmci.  

 

7 10   1946-1949 (1-4)                                       3 -4 

 Rozpočet a program vodohospodárskych stavieb v obvode ŠVSÚ v 

Košiciach, výkazy PPaPR o výplatách štátnych preddavkov pre 

slovenské vodohospodárske stavby, zoznam projektov zdravotno -

technických stavieb na Slovensku v r. 1947 -1948, štátne rozpočty 

ČSR, týkajúce sa kapitoly ministers tva pôdohospodárstva a 

PPaPR. 

 

8 11   1929/1946-1949 (1-5)                                  5  

 Potvdenia o vykonávaní praxe študentov Štátnej melioračnej školy 

v Košiciach ; výkaz povodňových škôd v r. 1947 v obvode ŠVSÚ v 

Košiciach ; žiadosti miestnych národných výborov o podporu pri 

regulácii potokov ; zoznam vodohospodárskych stavieb s 

možnosťou uplatnenia sezónnych robotníkov v r. 1947 ; technické 

posudky projektu letísk Poprad -Tatry a Košice z hľadiska 

regulácie vodných tokov ; zoznam spisov odstúpených od ŠVSÚ 

Banská Bystrica na ŠVSÚ v Košiciach ; stanovy 

Vodohospodárskeho zväzu na Slovensku ; zvolenie akčného výboru 

Vodného družstva na Ondave v Trebišove - zápisnica ; zriadenie 

pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Košiciach - prípis PPaPR ; 

výstavba rybníkov pr i obci Vinné - posudky; vodoprávne posudky 

mlyna Cernan v Kežmarku, Železorudných baní v Gelnici, f irmy 

MEZ v Krompachoch a iné ; povodňová ochranná služba - 

smernice. 

 

9 20   1947-1948 (1) 

 Úrazové poistenia robotníkov na vodohospodárskych stavbách, 

penzijné poistenie zamestnancov ŠVSÚ v Košiciach.  

 

10 30   1946-1948 (1) 



 Účtovná a pokladničná služba ŠVSÚ v Košiciach.  

 

11 42   1946-1947 (1) 

 Výstavba mostov na železničnej trati Michaľany - Medzilaborce - 

stavebné povolenie Riaditeľstva štátnych železníc v K ošiciach a 

zápisnica z výsledkov kontroly komisie pri ONV Trebišov.  

 

12 55   1946-1947 (1) 

 Výnos ministerstva dopravy o výstavbe zdravotno -technických 

stavieb, výstavba vodovodu a kanalizácie v Poprade.  

 

13 80   1935/1946 (1) 

 Hydrometrické práce v obvode  ŠVSÚ v Košiciach.  

 

14  303   1938/1947 (1)                                            6  

 Odstúpenie spisov od ŠVSÚ v Banskej Bystrici, týkajúce sa 

odvodnenia pozemkov Kežmarku.  

 

15 1885   1946-1949 (1-2) 

 Zoznam motorových vozidiel ŠVSÚ v Košiciach s pril oženými čs. 

automobilovými normami.  

 

16 1926   1947-1948 (1) 

 Zoznam inventára ŠVSÚ v Košiciach, ponukové listy predajcov 

stavebných strojov.  

 

17 2075   1945/1946-1949 (1-2) 

 Výstavba garáží a strážneho stanovišťa ŠVSÚ v Košiciach spojená 

s úpravou brehu Hornádu.  

 

18 2209   1938/1946-1948 (1) 

 Odpisy mesačných vodočetných správ Hornádu zo stanice Kysak.  

 

19    1946 (1) 

 Mzdové listy a legit imácie robotníckej sociálnej poisťovne 

zamestnancov ŠVSÚ v Košiciach.  



 

    Vodohospodársko-stavebné záležitosti  

 

20 116   1927/1949 (1-3) 

 Stavebná úprava rieky Poprad v Poprade.  

 

21 132   1882/1946-1949 (1-2)                               7 -8 

 Odvodnenie pozemkov Vodného družstva v Hrhove.  

 

22 180   1893/1946-1949 (1-61)                            8 -18 

 Vodné družstvo na Ondave v Trebišove (býv. Hornobodrocké 

regulačné družstvo v Trebišove) - hospodárske písomnosti, 

mesačné a výročné správy o činnosti, stanovy, zápisnice valných 

zhromaždení, mapové prílohy.  

 

23 182   1930/1946-1947 (1)                                   18  

 Stavebná úprava potoka Ľubica v Kežmarku s priloženou mapovou 

prílohou.  

 

24 184   1926/1946-1948 (1-29)                          18-20 

 Medzibodrocké vodné družstvo v Kráľovskom Chlmci (býv. 

Medzibodrocké regulačné a hrádzové družstvo v Kráľovskom 

Chlmci) - hospodárske a účtovné písomnosti, projekty 

vodohospodárskych stavieb s mapovými prílohami, stavebný 

denník odpadového zariadenia v Strede nad Bodrogom.  

 

25 191   1928/1946-1949 (1-32)                          21-28 

 Stavebná úprava Hornádu v obvode mesta Košíc - účtovná 

dokumentácia, vyvlastňovacie súpisy, kolaudačné elaboráty, 

mapové prílohy.  

 

26 280   1924/1946-1947 (1-3)                                28  

 Stavebná úprava potoka Čergov v obci Nádošť (Trstené pri 

Hornáde).  

 

27 409   1891/1946-1949 (1-3)                            28-29 



 Výstavba zavlažovacích zariadení Vodného družstva v Budulove 

(Moldava nad Bodvou) - mapové prílohy, stanovy družstva.  

 

28 454   1828/1946-1949 (1-9)                            29-31 

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva v 

Buneticiach - hospodárske písomnosti, zápisnice valných 

zhromaždení družstva, mapové prílohy.  

 

29 479   1923/1946-1948 (1)                                   31  

 Stavebné úpravy brehov Laborca v obci Topoľany (Michalovce) - 

technická správa, mapové prílohy.  

 

30 628   1927/1946-1948 (1-6)                            31-32 

 Výstavba odvodňovacích zariadení vodného družstva v Budimíre - 

hospodárske a účtovné písomnosti, zápisnice valných 

zhromaždení.  

 

31 659   1930-1946 (1)                                          32 

 Stavebné úpravy brehov Torysy v Beniakovciach - mapová príloha.  

 

32 727   1927/1946-1947 (1-3)                                33  

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva v Mníšku 

nad Hnilcom - technické správy, kolaudačné elaboráty, mapové 

prílohy.  

 

33 759   1927/1946-1947 (1-2)                                34  

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva v Tušickej 

Novej Vsi.  

 

34 779   1927/1946-1949 (1-5)                            34-35 

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva v Barci - 

hospodárske a účtovné písomnosti, mapové prílohy, zoznam 

členov družstva.  

 

35 813   1928/1946-1948 (1-8)                            35-36 



 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva v Trebišove 

- hospodárske a účtovné písomnosti, zápisnice valných 

zhromaždení družstva, mapové prílohy a melioračné projekty.  

 

36 821   1927/1946-1947 (1-2)                                37  

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva Chrastný 

Jarok v Rozhanovciach - melioračný projekt, zápisnice valných 

zhromaždení družstva.  

 

37 828   1828/1946-1949 (1-15)                          37-38 

 Stavebné úpravy brehov Hornádu v Krompachoch - hospodárska 

dokumentácia s mapovými prílohami, ponukové listy stavebných 

záujemcov.  

 

38 889   1932/1946-1949 (1-4)                            39-40 

 Výstavba odvodňovacích zariadení č. III Vodného družstva v 

Rozhanovciach v obvode obcí Rozhanovce, Vyšný Olčvar (Košické 

Oľšany) a Hrašovík - technická správa, výkaz pozemkového 

majetku v obvode stavby.  

 

39 906   1934/1946-1949 (1-22)                          40-42 

 Stavebné úpravy brehov Hornádu v Spišskej Novej Vsi - 

hospodárske písomnosti, stavebné plány, prehlásenia o odovzdaní 

pozemkového vlastníctva, mapové prílohy, projekt 

železobetónového mostu v Spišskej Novej Vsi.  

 

40 911   1937/1946-1949 (1-6)                                42  

 Stavebné úpravy brehov Hornádu v Spišských Vlachoch - 

zápisnice z revízie projektu, účtovné písomnosti, mapová príloha.  

 

41 923   1895/1946-1947 (1) 

 Stavebné úpravy brehov Popradu v Kežmarku - mapové prílohy.  

 

42 942   1940/1946-1948 (1) 

 Stavebná úprava potoka v obci Ždaňa - mapové prílohy.  

 



43 943   1903/1946-1947 (1)                                   43  

 Stavebné úpravy brehov Bodrog pri obci Budulov (Moldava nad 

Bodvou) - rozpočet, mapové prílohy.  

 

44 969   1930/1946-1949 (1-2) 

 Stavebné úpravy potokov v obvode vojenského letiska Košice - 

Barca - hospodárske písomnosti, mapové prílohy.  

 

45 978   1892/1946-1948 (1-2)                                44  

 Stavebné úpravy rieky Bodrog a jej prítokov v obvode obcí Buzica, 

Jánok (Janík), Žarnov, Veľká Ida, Šomody (Drienovec), Vendíg 

(Hosťovce), Budulov, Vyšný Lánec (Perín -Chym) a Chym (Perín -

Chym) - technické správy, zápisnice obecných zastupiteľstiev, 

mapová príloha.  

 

46 1046   1930/1946-1948 (1) 

 Stavebné úpravy potoka v obci Trepec (Kvakovce) - hospodárske 

a účtovné písomnosti.  

 

47 1087   1902/1946-1949 (1-6)                            45-47 

 Rekonštrukcia odvodňovacích zariadení Vodného družstva 

Chrastný Jarok v Rozhanovciach a Beniakovciach - melioračné 

projekty, mapové prílohy, zápisnice valných zhromaždení a 

zoznamy členov družstva s ich pozemkovým vlastníctvom.  

 

48 1095   1937/1946-1949 (1-7)                                48  

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva vo 

Vojčiciach - hospodárske písomnosti, rozpočet, mapové prílohy.  

 

49 1101   1926/1946-1949 (1-2)                                49  

 Stavebné úpravy rieky Poprad v Starej Ľubovni - technická správa, 

rozpočet, mapová príloha.  

 

50 1171   1931/1946-1948 (1) 

 Stavebná úprava potoka v obci Chotča - hospodárske písomnosti.  

 



51 1235   1931/1946 (1) 

 Odvodnenie pozemkov býv. urbariálnej obce Barca - hospodárske 

písomnosti, zoznam majiteľov pozemkov.  

 

52 1236   1930/1946-1947 (1) 

 Vybudovanie výskumnej drenáže Vodného družstva Barca na rieke 

Hornád - hospodárske písomnosti.  

 

53 1281   1946-1948 (1)                                          50  

 Stavebná úprava potoka Roňava v Slovenskom Novom Meste - 

technická správa, zápisnice ŠVSÚ v Košiciach z prehliadky 

miesta. 

 

54 1299   1932/1946-1947 (1) 

 Stavebná úprava Kobulianskeho potoka pre potreby odvodnenia 

pozemkov v Baldovciach a Spišskej Kapitule - správy z miestnej 

prehliadky. 

 

55 1305   1930/1946-1947 (1-13)                          50-51 

 Stavebná úprava potoka Slovinky v Krompachoch - hospodárske 

písomnosti, statický výpočet mosta v Krompachoch, mapové 

prílohy.  

 

56 1336   1911/1946-1948 (1-5)                            51-52 

 Stavebné úpravy brehov Torysy č. II v Beniakovciach - 

hospodárske písomnosti, rozpočet.  

 

57 1361   1932/1946-1949 (1-4)                            52-53 

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva v Boťanoch - 

hospodárske písomnosti, kolaudačný elaborát, ponukové listy 

f iriem na prevádzanie odvodňovacích prác, mapová príloha.  

 

58 1366   1934/1946-1948 (1)                                   54  

 Stavebná úprava Cabovského potoka pre potreby odvodnenia 

pozemkov v Horovciach - hospodárske písomnosti, ponukové listy 

f iriem na prevádzanie odvodňovacích prác, mapová príloha.  



 

59 1399   1929/1946-1947 (1) 

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva vo Veľkom 

Slavkove - hospodárske písomnosti, zoznam pozemkových 

vlastníkov družstva, kolaudačný elaborát.  

 

60 1459   1931/1946-1947 (1-2) 

 Stavebná úprava potoka vo Veľkých Ozorovciach - žiadosť obce  o 

štátnu subvenciu, zápisnica z miestnej obhliadky, mapová príloha.  

 

61 1474   1912/1946-1949 (1-9)                            55-56 

 Stavebná úprava potoka Žehrica v Spišských Vlachoch - 

hospodárske a účtovné písomnosti, projekt výstavby mosta v 

Spišských Vlachoch, mapové prílohy.  

 

62 1723   1937/1946-1949 (1)                                   57  

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva vo Veľkej 

Lomnici - hospodárske písomnosti.  

 

63 1746   1937 (1)                                                  58 

 Stavebná úprava Kobulianskeho potoka v Spišských Vlachoch - 

mapové prílohy.  

 

64 1765   1937/1946-1948 (1) 

 Stavebné úpravy potoka Duša v okrese Michalovce - úradná 

korešpondencia.  

 

65 1767   1938/1946-1948 (1) 

 Výstavba odvodňovacích zariadení Vodného družstva v 

Ťahanovciach - mapová príloha.  

 

66 1772   1937/1946 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v obci Stará Lesná - úradná 

korešpondencia, ponukové listy f iriem na prevádzanie 

odvodňovacích prác.  

 



67 1774   1938/1946-1947 (1) 

 Stavebná úprava potokov v obci Šemša - stavebná príloha.  

 

68 1780   1937/1946-1948 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v obci Slovenské Nové Mesto - správy z 

miestnej prehliadky.  

 

69 1783   1938/1946-1949 (1) 

 Výstavba hospodárskej nádrže v obci Boliarov - technické správy, 

mapová príloha.  

 

70 1854   1940/1946-1949 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v lokalite Pod Verpušom obce Spišské 

Vlachy - účtovné písomnosti.  

 

71 1914   1941/1946-1948 (1)                                   59  

 Odvodnenie pozemkov v lokalite Za Hurou obce Spišské Vlachy - 

správy z miestnej prehliadky. 

 

72 1919   1942/1946-1949 (1-3) 

 Odvodnenie pozemkov v obciach Dlhé Klčovo, Tušice a Božčice 

(Parchovany) - hospodárske a účtovné písomnosti, mapové 

prílohy.  

 

73 1982   1942/1946-1948 (1)                                  60  

 Odvodnenie pozemkov Cukrovaru Trebišov v obci Zemplínsky 

Klečenov (Zemplínska Nová Ves) - technická správa, účtovné 

písomnosti.  

 

74 1986   1943/1946 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v obci Košické Oľšany - zápisnica z 

miestnej prehliadky.  

 

75 1988   1943/1946-1947 (1) 

 Stavebná úprava potoka v obci Jablonov - zápisnica z miestnej 

prehliadky. 



 

76 2010   1947 (1) 

 Stavebná úprava potoka v obci Župčany - technická správa, 

rozpočet.  

 

77 2015   1942/1946-1948 (1) 

 Odvodnenie pozemkov a výstavba odpadového kanála v Trebišove 

- rozpočtová správa.  

 

78 2020   1943/1946-1949 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v lokalite Rokyta obce Parchovany - 

písomnosti o povoľovacom konaní.  

 

79 2056   1942/1946-1948 (1-2)                            60-61 

 Odvodnenie pozemkov v obci Rozhanovce - hospodárske a 

účtovné písomnosti, kolaudačné elaboráty.  

 

80 2060   1945/1946-1948 (1)                                   61  

 Odvodnenie pozemkov v obci Sokoľany - zápisnica z miestnej 

prehliadky. 

 

81 2076   1946 (1) 

 Oprava vodovodu Štátnej nemocnice v Kvetnici pri Poprade - 

zápisnica z miestnej prehliadky.  

 

82 2089   1848 (1) 

 Odvodnenie pozemkov Michala Lukáča v Kochanovciach - správa 

z miestnej prehliadky.  

 

83 2090   1946-1947 (1) 

 Stavebná úprava Hornádu v obci Richnava - technická správa.  

 

84 2109   1946-1948 (1) 

 Stavebná úprava Torysy v obci Hrašovík - zápisnica z valného 

zhromaždenia Urbariálnej spoločnosti v Hrašovíku, mapová 

príloha.  



 

85 2120   1946-1948 (1) 

 Preloženie koryta Hornádu v úseku Košice - Košická Nová Ves - 

zápisnice z miestnej prehliadky, mapová príloha.  

 

86 2123   1942/1946 (1)                                        62 

 Odvodnenie pozemkov v obci Nová Lesná - správa z miestnej 

prehliadky. 

 

87 2169   1940/1946-1947 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v Spišskej Belej - hydropedologická 

správa, mapová príloha.  

 

88 2172   1947-1848 (1) 

 Stavebná úprava potoka Biela Voda v Kežmarku - mapová príloha.  

 

89 2175   1947 (1) 

 Stavebná úprava potoka v Ťahanovciach - mapová príloha.  

 

90 2176   1947 (1) 

 Oprava hrádze Bodrogu v obci Ladmovce - správa z miestnej 

prehliadky. 

 

91 2177   1947-1948 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v obci Veľký Ruskov (Nový Ruskov) - 

správa z miestnej prehliadky, mapová príloha.  

 

92 2193   1947 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v Baldovciach - správa z miestnej 

prehliadky, mapová príloha.  

 

93 2206   1947-1948 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v Barci - správa z miestnej prehliadky, 

mapová príloha.  

 

94 2207   1947 (1) 



 Odvodnenie pozemkov v obci Trsťany - správa z miestnej 

prehliadky, mapová príloha.  

 

95 2210   1947-1948 (1) 

 Stavebná úprava potoka v obci Prakovce - znalecký posudok 

Štátneho vodotechnického úradu v Košiciach.  

 

96 2218   1947 (1) 

 Stavebná úprava potoka v Spišskej Belej - správa z miestnej 

prehliadky. 

 

97 2223   1940/1947-1948 (1) 

 Stavebná úprava Kobulianskeho potoka v obci Spišské Podhradie 

- rozpočet, mapová príloha . 

 

98 2229   1947-1948 (1) 

 Výstavba vodohospodárskej nádrže v obci Rákoš - správa z 

miestnej prehliadky, mapová príloha.  

 

99 2232   1947-1948 (1) 

 Stavebná úprava potoka v obci Veľaty - správa z miestnej 

prehliadky, mapová príloha.  

 

100 2243   1948 (1) 

 Stavebná úprava rieky Poprad v obci Spišská Teplica.  

 

101 2251   1948 (1) 

 Stavebná úprava potoka v obci Nemešany - mapová príloha.  

 

102 2252   1948 (1) 

 Stavebná úprava úprava potoka v obci Ruskinovce (Javorina) - 

správa z miestnej prehliadky, mapová príloha. 

 

103 2260   1948 (1) 

 Stavebná úprava potoka v obci Malý Kazimír (Kazimír) - správa z 

miestnej prehliadky, mapová príloha.  



 

104 2261   1948 (1) 

 Odvodnenie pozemkov Jána Feňára v Kochanovciach - správa z 

miestnej prehliadky, mapová príloha.  

 

105 2272   1948 (1) 

 Rekonštrukcia vodovodu v Levoči - správa z miestnej prehliadky.  

 

106 2280   1948 (1) 

 Výstavba zavlažovacích zariadení na pozemkoch Cukrovaru 

Trebišov - správa z miestnej prehliadky.  

 

107 2290   1948-1949 (1) 

 Odvodnenie pozemkov v obci Žírovce (Herľany) - správa z 

miestnej prehliadky, mapová príloha.  

 

108 2323   1948 (1) 

 Odvodnenie pozemkov na lokalite Bräuhaus obce Studenec - 

mapová príloha.  

 

109 2350   1948 (1) 

 Preloženie koryta potoka v obci Štós - znalecký posudok Štátneho 

vodotechnického úradu v Košiciach.  

 

110     (1) 

 Zahradenie potoka Hajový v obci Rakovec nad Ondavou - mapové 

prílohy.  

 

 

    III. ÚČTOVÝ MATERIÁL  

 

111    1944/1946-1948 (1)                                   63  

 Poukazovanie priebežných preddavkov zamestnancom 

vodohospodárskych prác v obvode ŠVSÚ v Košiciach.  

 

112    1946-1947 (1) 



 Výpisy z bežných účtov a výpočty úrokov Príručnej pokladnice 

vodohospodársko -technického oddelenia Župného úradu v 

Prešove v likvidácii a ŠVSÚ v Košiciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


