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 ÚVOD 

 

 

Prehľad vývoja pôvodcu  
 
 

V súvislosti so zmenami územno-správneho členenia Slovenskej socialistickej republiky, 

upravenými zákonmi Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. a č. 131/1970 Zb., boli od 1. 

januára 1971 opätovne zriadené krajské národné výbory. Na základe splnomocnenia Federálneho 

zhromaždenia SNR zvolila poslancov do jednotlivých krajských národných výborov. 

Východoslovenský KNV uvoľňoval poslancov pre výkon funkcie: predsedu, tajomníka, troch 

podpredsedov, predsedu Výboru ľudovej kontroly a troch predsedov posudkových sociálnych 

komisií. Na decembrovom plenárnom zasadaní Vsl. KNV roku 1971, ktoré sa konalo po voľbách 

do zastupiteľských zborov, bol za predsedu zvolený Branislav Bíroš, za podpredsedov boli 

zvolení Jozef Kubašovský, Vladimír Cirbes a Ján Fecanin. V rokoch 1971 – 1990 funkciu 1. 

podpredsedu Vsl. KNV zastávali: Jozef Kubašovský (1971 – 1980), v zastúpení Jozef Dobšinský 

a Ján Fecanin (1980 – 1983), Ján Papp (1983 – 1984), Ján Trebuľa (1984 – 1989), Viliam Sopko 

(1989 – 1990) a Jozef Šalak (1990).  

Náplň činnosti 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ekonomický úsek spočívala v koordinovaní 

činnosti a v kontrolovaní plnenia úloh národohospodárskych plánov rozvoja kraja, finančnej 

a investičnej politiky, oblastného plánovania, výstavby a územného plánovania, energetiky, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, technického rozvoja, ochrany životného 

prostredia, mzdovej politiky a plnenia úloh volebných programov Národného frontu. Zároveň 

usmerňoval činnosť riaditeľov a vedúcich organizácií na zverenom úseku i koordinoval činnosť 

odboru plánovania, finančného, výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného 

a vodného hospodárstva a úseku pracovných síl Vsl. KNV. Taktiež zabezpečoval spoluprácu 

Vsl. KNV s ústredne riadenými hospodárskymi organizáciami, družstevnými a spoločenskými 

organizáciami v kraji. Mal kompetenciu zvolávať porady vedúcich odborov Vsl. KNV zo 

zverených úsekov, predsedov ONV a NVmK pre ekonomický úsek a riaditeľov organizácií 

riadených a spravovaných Vsl. KVN za účelom hodnotenia práce a prijímania opatrení na 

skvalitnenie ďalších činností.  Súčasne spolupracoval s predsedom a tajomníkom Vsl. KNV pri 

riešení kádrových a personálnych otázok na zverenom úseku. Zúčastňoval sa na zasadnutiach 

orgánov nižších stupňov národných výborov v kraji a verejne vystupoval na zhromaždeniach 

občanov či na iných podujatiach organizovaných NV.  



4 
 

Prvý podpredseda Vsl. KNV súčasne viedol pracovné komisie a poradné zbory obsahovo 

totožné s jeho oblasťou s čím sa spája aj jeho predsedníctvo Plánovacej komisie Vsl. KNV, 

Krajskej komisie rady Vsl. KNV pre životné prostredie i napríklad členstvo v Rade pre 

investičnú výstavbu a bývanie Ministerstva výstavby a techniky v SSR a pod.  

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach sídlil od svojho založenia na 

Komenského ulici č. 52. Zanikol ku dňu 1. januára 1991 v súvislosti s prijatím zákona SNR č. 

472/1990 o organizácii miestnej štátnej správy. Pôsobnosť Vsl. KNV prešla na príslušné okresné 

úrady (orgány miestnej štátnej správy druhého stupňa) a obvodné úrady (prvostupňové 

integrované orgány miestnej štátnej správy). 

 

Vývoj a dejiny fondového oddelenia  

 

 

Správa registratúry a registratúrne stredisko Vsl. KNV boli začlenené v rámci odboru pre 

vnútorné veci. Registratúrne stredisko sa nachádzalo v budove sídla, registratúrne záznamy boli 

uložené aj v suterénnych priestoroch Národného výboru mesta Košice na Leninovej (dnes 

Hlavnej) ulici. Vsl. KNV v Košiciach nebol povinný podľa zákona vybudovať si vlastný archív. 

Dokumenty trvalej archívnej hodnoty odovzdával Štátnemu oblastnému archívu v Košiciach. 

V roku 1988 sa miestom uloženia registratúrnych záznamov stala budova na Vodárenskej ulici č. 

10. Správa registratúry Vsl. KNV sa riadila Spisovou službou v orgánoch národných výborov 

(MV, 1959), Spisovou službou národných výborov (MV SSR, 1976) a Smernicami MV SSR 

o spisovej manipulácii a škartačnom konaní na národných výboroch z 28. 10. 1985. Správa 

registratúry Vsl. KNV bola vedená decentralizovane. Sekretariát 1. podpredsedu pridelené spisy 

označoval registratúrnou značkou, znakom hodnoty a lehotou uloženia, k spisom vyhotovoval 

podacie denníky.  

 Časť registratúry Vsl. KNV „Spisy predsedu, podpredsedov a tajomníka“ v rozsahu 250 

fasciklov (13 bm), z toho spisy 1. podpredsedu 54 fasciklov z rokov 1976 – 1990, odovzdal Vsl. 

KNV v Košiciach v likvidácii Štátnemu oblastnému archívu v Košiciach 31. decembra 1991 

podľa návrhu na vyradenie č. ŠA-897/20-1991. Spolu s ostatnými časťami registratúry 

prevzatými tohto dňa sú uvedené pod prírastkovými číslami 488 – 508. Rozsah archívneho 

materiálu po spracovaní a inventarizovaní fondového oddelenia je 6,65 bm.  

 Projekt spracovania a sprístupnenia fondového oddelenia Vsl. KNV II., 1. podpredseda 

bol schválený oddelením riadenia archívov a registratúr odboru archívov a registratúr SVS MV 

SR pod číslom SVS-OARI-2014/011630-003 30. apríla 2014. 
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Archívna charakteristika fondového oddelenia 

 

Časové rozpätie fondového oddelenia tvoria roky 1971 – 1990 a má po spracovaní 

nasledovnú štruktúru: 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Podacie denníky  

b. Spisy 

 

Pri usporiadaní archívnych dokumentov sme sa riadili registratúrnymi poriadkami a plánmi 

vydanými ústrednými orgánmi štátnej správy. Pre časové obdobie 1971 – 1976 sme sa riadili 

inštrukciami Povereníctva vnútra č. SVV/1-1506/59, pre obdobie 1977 – 1985 bola použitá 

príručka s názvom Spisová služba národných výborov vydaná MV SSR v roku 1976 s 

účinnosťou od 1. 1. 1977, pre obdobie 1986 – 1990 sme využili smernicu MV SSR z 28. 10. 

1985 č. VVS/1-647/1985 o spisovej manipulácii a škartačnom konaní na národných výboroch s 

účinnosťou od 1. 1. 1986. V rámci vnútorného vyraďovania boli z prebratého materiálu vylúčené 

písomnosti bez trvalej dokumentárnej hodnoty, duplikáty a spisy, ktoré boli prehodnotené do 

skupiny bez znaku A. Pri podacích denníkoch je inventárnou jednotkou jedna kniha. Inventárnu 

jednotku pri spisoch tvorí jeden ročník príslušnej registratúrnej značky. Spisy sú zoradené v 

chronologickom poradí a boli nanovo očíslované. V prípade, že spis nemal podacie číslo, bol v 

rámci ročníka uložený ako posledný v poradí. Spisy registratúrnej značky 99 (rôzne) boli 

rozdelené do príslušných vecných skupín. Inventárny záznam pozostáva z inventárneho čísla, 

registratúrnej značky, číselného rozpätia dokumentov, ročníka a čísla škatule. Za týmito údajmi 

nasleduje obsah významnejších archívnych dokumentov s uvedením čísla spisu v zátvorke. 

Osobný, miestny, vecný register a register korporácií odkazujú na inventárne čísla. Pri vyžiadaní 

dokumentov na štúdium musí bádateľ uviesť názov fondového oddelenia, inventárne číslo, číslo 

archívneho dokumentu a číslo škatule. Vo fondovom oddelení chýbajú spisové materiály z rokov 

1981, spis o fonde neuvádza príčiny ich straty. 
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Rozbor obsahu fondového oddelenia 

 

 
Archívne dokumenty poskytujú informácie o riadení a systematickom plánovaní rozvoja 

hospodárstva, investičnej výstavby, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva 

i životného prostredia vo Východoslovenskom kraji v období tzv. normalizácie a pádu 

komunistického režimu. Umožňujú skúmať pracovné činnosti a výkonné rozhodnutia 1. 

podpredsedu Vsl. KNV. Doplňujúcimi prameňmi k materiálom pôvodcu sú predovšetkým 

inventarizované fondové oddelenia – odbor plánovania, finančný odbor, odbor výstavby, odbor 

územného plánovania a stavebného poriadku, odbor miestneho hospodárstva a odbor 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.  

 

Archívne dokumenty usporiadala a inventár vyhotovila Mgr. Miriama Fialkovičová. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

CO – civilná obrana 

ČSAD – Československá autobusová doprava 

ČSR – Československá republika  

ČSSR – Československá socialistická republika 

DPMK – Dopravný podnik mesta Košice 

FN – fakultná nemocnica  

FNsP – fakultná nemocnica s poliklinikou  

JRD – jednotné roľnícke družstvo 

KBV – komplexná bytová výstavba 

KNV – krajský národný výbor 

KORMS – Krajskej organizácie pre rozvoj miestneho stavebníctva Košice 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSS – Komunistická strana Slovenska 

KV KSS – Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska 

LF – lekárska fakulta 

LTZ Revúca – Lykové textilné závody Revúca 

MEZ Mohelnice – Moravské elektrotechnické závody Mohelnice 

MHD – mestská hromadná doprava  

MLaVH – Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva  

MĽR – Maďarská ľudová republika 

MNV – miestny národný výbor 

MsNV – mestský národný výbor 

MVaT – Ministerstvo výstavby a techniky 

MV KSS – Miestny výbor Komunistickej strany Slovenska 

MZ – Ministerstvo zdravotníctva 

n. p. – národný podnik 

NV – národný výbor 

NVmK – Národný výbor mesta Košice 

ObNV – obvodný národný výbor 

ONV – okresný národný výbor 

OÚNZ – Okresný ústav národného zdravia 

OV KSS – Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska 

PĽR – Poľská ľudová republika  

ROH – Revolučné odborové hnutie  

SlPK – Slovenská plánovacia komisia 

SMZ – Slovenské magnezitové závody 

SNR – Slovenská národná rada 

SPŠ – stredná priemyselná škola 

SSR – Slovenská socialistická republika 

SŠM – semenársky štátny majetok  

SZM – Socialistický zväz mládeže 

TANAP – Tatranský národný park 
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TEKO – Tepláreň Košice 

TJ – telovýchovná jednota  

UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

ÚV KSČ – Ústredný výbor Komunistickej strany Československa 

ÚV KSS – Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 

VHJ – výrobno-hospodárska jednotka 

VĽK – výbor ľudovej kontroly 

Vsl. – východoslovenský 

VSS – Východoslovenské strojárne v Košiciach 

VSŽ – Východoslovenské železiarne Košice 

VŠT – vysoká škola technická  

VVaK – Východoslovenské vodovody a kanalizácie v Košiciach 

ZDŠ – základná deväťročná škola 

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík  

ZŠ – základná škola 
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Východoslovenský KNV v Košiciach II. 

             prvý podpredseda 
 

   Manipulačné obdobie I. 
 

     Ročník 1971 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

 54 Riadenie, kontrola a zabezpečovanie činnosti odborov 

rád národných výborov nižších stupňov, podriadených 

organizácií a zariadení 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 1  1 – 9 1971  1 

Smernice pre vypracovanie a predkladanie výkazov o investičnej 

výstavbe mobilizačných príprav a príprav CO pre NV vo Vsl. kraji (7), 

nariadenie Vsl. KNV pre ONV o sústredení investorskej činnosti do n. p. 

Stavoinvesta Košice (8). 

 

 55 Kádrové písomnosti 

 2  1 – 6  1971 1 
Návrhy členov plánovacej komisie Vsl. KNV za okresy (2). 

 

 60 Sťažnosti 

 3  1 – 6 1971 1 
Sťažnosť MNV vo Vtáčkovciach v súvislosti so zrušením 

miestneho autoklampiarstva (6). 

 

 101 – 108 Organizácia činnosti národných výborov 

 4  1 – 17 1971 1 
 

Pozvanie predsedov ONV k rokovaniu 2. etapy režimu KBV na 

roky 1972 – 1974 (4), zvolanie porady 1. podpredsedom Vsl. KNV 

k problémom riešenia výroby a odbytu gombíkov v závode 

Gombikáreň Ubľa (6), zápis z rokovania o zabezpečení úloh 

vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 311 vo Vsl. kraji (13), 

pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu zásad zákona 

o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia (15). 
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 151 – 157 Plánovanie 

 5  1 – 51 1971 1 
 

Žiadosť SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi o zaradenie výstavby 

školskej prístavby do plánu na rok 1972 (3), ustanovenie 

pracovných skupín pre vypracovanie dlhodobých výhľadov 

v hospodárstve NV do roku 1985 v Prešovskom okrese (10), 

záznam z prerokovania plnenia plánu hospodárstva NV na 

Slovensku (20), stanovisko 1. podpredsedu k materiálu Podiel 

priemyslu na rozvoji hospodárstva Vsl. kraja do roku 1975 (22), 

žiadosť ONV v Humennom o zaradenie rekonštrukcie štátnej cesty 

Humenné – Medzilaborce do 5. päťročného plánu (26), žiadosť 

ONV v Poprade o úpravu plánu bytovej výstavby v roku 1971 (28), 

rozpis plánu pracovných síl v rokoch 1971 – 1975 podľa odvetví 

a krajov (34), pripomienky Vsl. KNV k návrhu Krajského 

informačného modelu pre rok 1972 (45), pracovný plán Stálej 

československo-maďarskej pracovnej komisie pre oblastný rozvoj 

na rok 1972 (47), orientačný zoznam vybraných plánovaných 

stavieb a zoznam závodov a prevádzok navrhovaných na likvidáciu 

v rokoch 1971 – 1975 (48). 

 

 176 – 182 Financie 

 6  1 – 34 1971 2 
 

Úprava rozpočtov NV k štátnemu rozpočtu na rok 1971 pre okres 

Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa (1-3), žiadosť ONV v Prešove 

o finančnú pomoc pre okres Prešov (7), oznam Slovenskej 

plánovacej komisie v Bratislave o upravení limitu objemu prác 

a dodávok pre vybrané okresy Vsl. kraja (12), vyjadrenie 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k zoznamu investičných akcií prihlásených 

investormi do súťaže na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu 

(18), žiadosť Organizačného výboru 7. ročníka Tatranského pohára 

o finančný príspevok na rok 1972 (22), žiadosť TJ Slávia VŠT 

Košice o finančný príspevok (30), zvýšenie limitov objemu prác 

a dodávok pre okresy Vsl. kraja (32, 33).    

 

 201 – 215 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo  

 7  1 – 2 1971 2 
 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre Výskumný ústav 

hospodárskej úpravy lesov Praha VI. o vypracovanie prognóz 

komplexného využitia drevnej hmoty vo Vsl. kraji do roku 1990 

(1). 
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  251 – 255 Miestne hospodárstvo 

 8  1 – 37 1971 2 
 

Rozvoj n. p. Skrutkáreň v Starej Ľubovni (7), splnomocnenie 

inžiniersko-projektovej organizácie Stavoinvesta v Košiciach k 

vykonávaniu koordinácie investícií KBV v okresoch Vsl. kraja (9), 

žiadosť riaditeľa ČSAD v Košiciach o poskytnutie pomoci pri 

výstavbe autobusových staníc v Košiciach a Poprade (16), návrh 

a stanovisko návrhu na využitie Okresného priemyselného podniku 

Kovo Lipany v podmienkach centrálne riadeného priemyslu (26), 

problém zásobovania mesta Prešov zeleninou a ovocím (33).  

 

 301 – 307 Obchod  

 9  1 – 2 1971 2 
 

Oznámenie námestníka ministra obchodu SSR o rozpise vybraných 

druhov tovaru do trhových fondov na rok 1971 – 1975 (1). 

 

 326 – 333 Výstavba 

 10  1 – 15 1971 2 
 

Správa odboru investícii a výstavby ONV Poprad o výstavbe 

Oblastnej nemocnice v Poprade za obdobie 1970 – 1971 (1), 

zoznam investícií podmieňujúcich KBV v rokoch 1971 – 1975 za 

hospodárstvo NV (2), správa odboru stavebnej výroby Ministerstva 

stavebníctva SSR o organizačnom riešení metodického riadenia 

miestneho stavebníctva na Slovensku (8), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k Pokynom MVaT SSR pre vypracovanie 

režimov účelovej občianskej výstavby a o sledovaní jej realizácie 

(10), projektová úloha Prístavba polikliniky zubného strediska 

v Kežmarku (15). 

 

 401 – 409 Vodné hospodárstvo 

 11  1 – 4 1971 2 
 

Odpoveď 1. podpredsedu Vsl. KNV MNV v Jarabine k výstavbe 

vodovodu v obci (1), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre n. p. 

VVaK v Košiciach o preskúmanie zásobenia obce Strihovce pitnou 

vodou (3). 
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 451 – 459 Školstvo a kultúra 

 12  1 – 6 1971 2 
 

Pokyny pre plánovaciu komisiu Vsl. KNV v Košiciach k previerke 

priemerného počtu žiakov v triede na ZŠ v okresoch Vsl. kraja (4). 

 

 501 – 509 Pracovné sily 

 13  1 – 6 1971 2 
 

Žiadosť predsedu ONV v Humennom o poskytnutie dotácií zo 

štátneho rozpočtu na riešenie problémov ženskej zamestnanosti 

v okrese (6). 

 

 526 – 532 Zdravotníctvo  

 14  1 – 2 1971 2 
 

Premenovanie Fakultnej nemocnice a LF UPJŠ v Košiciach (1). 

 

 601 – 622 Vnútorná správa 

 15  1 – 5 1971 2 
 

Návrh 1. podpredsedu Vsl. KNV vláde SSR k vymenovaniu 

vybraných miest Vsl. kraja za sídla obvodného významu (2), 

žiadosť n. p. Turčianske strojárne, závod Prakovce 

o rekategorizáciu obce Prakovce (4). 

 

Ročník 1972 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 Inv. č.  Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 16  1 – 475 1972  3 

 
Denník protokolovanej korešpondencie 1. podpredsedu Vsl. KNV 

za rok 1972. 
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b. Spisy 

 

 53 Vnútorná organizácia orgánov NV 

 17  1 – 2 1972 3 
 

Pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k vzorovej náplni činnosti 

odborov výstavby NV (2). 

 

 54 Vedenie, kontrola a zabezpečovanie činnosti odborov  

rád NV nižších stupňov podriadených organizácií a 

zariadení 

 18  1 – 18 1972 3 
 

Pokyny pre ONV vo Vsl. kraji k vydávaniu oprávnení 

projektantom pri výstavbe rodinných domov za rok 1971 (12), 

smernice pre odberateľsko-dodávateľské vzťahy v investičnej 

výstavbe pre rok 1973 (14). 

 

 55 Kádrové písomnosti 

 19  1 – 9 1972 3 
 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o uvoľnenie pracovníka VSŽ 

Košice Františka Báborského na spracovanie prognózy rozvoja 

hutníctva a hutníckej drevovýroby do roku 1990 (2), menovanie 

členov Krajskej objektívnej komisie pre posudzovanie chýb 

panelovej bytovej výstavby pri Vsl. KNV v Košiciach (7), 

menovanie podpredsedu Krajskej komisie rady Vsl. KNV pre 

životné prostredie (9).  

 

 57 Školenie, inštruktáže, výcvik 

 20  1 – 2 1972 3 
 

Informácie pre všetky ONV vo Vsl. kraji o organizácii 

postgraduálneho štúdia na VŠT v Košiciach (1). 

 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 21  1 – 6 1972 3 
 

Sťažnosť MsNV v Košiciach na neprimeraný plánovaný vývoj 

obyvateľstva v okrese Košice-mesto do roku 1990 (6).    
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 63 Bezpečnosť práce 

 22  1 1972 3 
 

Rozbor revízií a opráv technických zariadení vo Vsl. kraji zaslaný 

Inšpektorátom bezpečnosti práce v Košiciach (1).  

 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 23  1 – 31 1972 3 
 

Porada 24. februára 1972 k 3. etape KBV a podmieňujúcich 

investícií na rok 1972 zabezpečených ONV v Bardejove (20), 

pracovná porada podpredsedov ONV a MsNV Košice konaná na 

Vsl. KNV v Košiciach 17. februára 1972 (21), koncepčné 

zameranie rozvoja výrobných družstiev Vsl. kraja do roku 1990 

(26), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Protokolu zo 4. 

zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie 

(29).  

 

 126 – 131 Kontrola 

 24  1 – 2 1972 3 
 

Previerka použitia finančných prostriedkov v roku 1971 

poskytnutých Ministerstvom financií SSR na urýchlenie stavieb 

v účelovej investičnej výstavbe a KBV (2).  

 

 151 – 157 Plánovanie 

 25  1 – 56 1972 4 
 

Stanovisko plánovacieho odboru Vsl. KNV k projektovej úlohe 

výstavby Strediska mládeže Valkov (3), žiadosť ZDŠ v Ľubici 

o zaradenie výstavby novej školy do plánov 5. päťročného plánu 

(6), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Správe o problematike 

investičnej výstavby zdravotníckych zariadení (17), návrh 

socialistického záväzku FNsP vo výstavbe zameraný na 

dokončenie obidvoch objektov polikliniky a hospodárskeho areálu 

FNsP v roku 1973 (19), rozbor vývoja investičnej výstavby za 

obdobie 1970 – 1972 a hospodárstva NV Vsl. kraja (25), žiadosť 

predsedu ONV v Michalovciach o zaradenie výstavby nových 

potravinárskych a mäsových závodov v okrese Michalovce do 6. 

päťročného plánu (35), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k správe o investičnej príprave výstavby politicko-

administratívneho a správneho centra v Košiciach (38), plán 
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investičnej výstavby vodohospodárskych akcií na rok 1972 (48), 

zoznam stavieb realizovaných účelovou investičnou výstavbou 

v hospodárstve NV Vsl. kraja v rokoch 1971 a 1972 (49, 50), 

materiál SlPK v Bratislave k riešeniu bytovej otázky rómskych 

obyvateľov adresovaný ONV vo Vsl. kraji (51), záznam z porady 

SlPK s podpredsedami KNV z 24. januára 1972 (53). 

 25  57 – 125 1972 5 
 

Správa o zabezpečovaní úloh štátneho plánu na rok 1972 

v hospodárskych plánoch podnikov a organizácií hospodárstva NV 

vo Vsl. kraji (62), pokyny Vsl. KNV pre organizačné zabezpečenie 

investičných programov KBV na roky 1976 – 1980 (68), materiál 

Východiská pre riešenie rozvoja mikrooblastí Čierna nad Tisou, 

Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany na rokovanie kolégia 

predsedu SlPK (83), správa 1. podpredsedu Vsl. KNV a prehľady 

o zabezpečení prípravy obytných súborov pre roky 1973 – 1975 

(90), zoznam stavieb podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu 

na úseku vodného hospodárstva pre rok 1973 pre jednotlivé ONV 

Vsl. kraja (97), plnenie plánu presunu stavebných kapacít do ČSR 

za rok 1972 (103), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k analýze výsledkov plnenia úloh KBV a podmieňujúcich investícií 

za 1. polrok 1972 MVaT SSR (108), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV ku koncepcii rozvoja vybraných úsekov terciárnej sféry 

okresu Michalovce do roku 1990 (118), správa Vsl. KNV o 

zabezpečovaní investičnej výstavby stavebnou výrobou v 5. 

päťročnom pláne vo Vsl. kraji (120). 

 

 176 – 182 Financie 

 26  1 – 63 1972 6 
 

Stanovisko delimitačnej komisie Vsl. KNV k delimitácií plánu 

a rozpočtu z Ministerstva zdravotníctva SSR na Vsl. KNV 

v Košiciach (3), žiadosť ONV vo Vranove nad Topľou o zvýšenie 

limitu finančnej podpory na projektové práce o 1,7 mil. Kčs (5), 

žiadosť MNV v Košiciach o mimoriadnu finančnú podporu pre 

okres Košice-mesto na rok 1972 v súvislosti s kritickou situáciou 

v MHD v Košiciach (11), oznámenie pre ONV v Rožňave o 

zvýšení limitu rozpočtových nákladov na rok 1972 pre okres 

Rožňava (18), žiadosť ONV v Trebišove o poskytnutie 

mimoriadnej dotácie na výstavbu škôl pre rómske deti (33), 

zvýšenie limitu rozpočtových nákladov pre ONV vo Vranove na 

výstavbu reštaurácie na Domaši (40), zvýšenie limitu objemu prác 

a dodávok pre stavbu zubných ambulancií v Kežmarku (45), 

zvýšenie limitu rozpočtových nákladov na výstavbu autoservisu 

v Starej Ľubovni (55). 

 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo 
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 27  1 – 57 1972 6 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k zriadeniu nového 

stavebného podniku v Košiciach Ministerstvom stavebníctva SSR 

(1), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k problematike 

umiestnenia mliekarenského závodu v Košiciach (2, 43), návrh 1. 

podpredsedu na osamostatnenie závodu Tesla, podnik v Stropkove 

(3), správa o stave Okresného stavebno-montážneho podniku 

Poprad so sídlom v Batizovciach (21), žiadosť Dopravného 

podniku mesta Prešov o prídel vozidiel pre taxislužbu v roku 1972 

(35), žiadosť n. p. Tatrasvit Svit o zabezpečení výstavby závodu 

v Spišskej Starej Vsi (38), žiadosť podniku Středočeské 

energetické závody Praha o ponechanie si pracovníkov z Vsl. kraja 

pre rok 1973 (51), žiadosť Výskumného ústavu Kovopriemyslu v 

Prešove o pridelenie bytov pre svojich zamestnancov (56). 

 

 326 – 333 Výstavba 

 28  1 – 3  1972 6 
 

Štúdia k výstavbe závodu Automatizácia železničnej dopravy v 

Čiernom nad Tisou (1), žiadosť SZM Košice o povolenie výstavby 

rekreačnej chaty pri jazere Čaňa (2). 

 

 401 – 409 Vodné hospodárstvo 

 29  1 – 8 1972 6 
 

Správa o stave zásobovania pitnou vodou, odkanalizovaní 

a investičnej výstavbe v rokoch 1971 – 1975 vo Vsl. kraji (1), 

žiadosť ONV v Starej Ľubovni o zabezpečenie výstavby 

kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Starej Ľubovni (2), 

žiadosť podpredsedu ONV v Trebišove o riešení problémov so 

zásobovaním vodou obcí Biel a Dobrá (6), žiadosť ONV v Poprade 

o riešenie problému nedostatku pitnej vody v oblasti Štrbského 

Plesa (8). 

 

 526 – 532 Zdravotníctvo 

 30  1 – 3 1972 6 
 

Štúdia Jána Hvozdíka a Mirona Zelinu Neurózy a vedecko-

technická revolúcia (1). 

 

 601 – 622 Vnútorná správa 

 31  1 1972 6 
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Problematika určenia strediskovej obce spomedzi obcí Miňovce 

a Nižnej Olšavy vo vtedajšom okrese Svidník (1). 

 

 

 

Ročník 1973 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

54  Riadenie, kontrola a zabezpečovanie činnosti odborov 

rád národných výborov nižších stupňov, podriadených 

organizácií a zariadení 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 32  1 – 11 1973  7 

 

Pokyny 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ONV a MsNV vo Vsl. kraji 

k zriadeniu komisií pre životné prostredie (3), pokyny 1. 

podpredsedu Vsl. KNV pre vybrané ONV k vyhodnoteniu 

dokončených stavieb, s prekročeným rozpočtový nákladom nad 1,5 

mil. Kčs (7), pokyny pre podpredsedov ONV vo Vsl. kraji 

na zabezpečenie prevádzania registrácie účelových stavieb 

a stavieb akcie Z v hospodárstve NV vo Vsl. kraji (8), spolupráca 

pohraničných okresov susediacich s MĽR a PĽR adresovaná 

všetkým ONV vo Vsl. kraji (10). 

 

 55 Kádrové písomnosti 

 33  1 – 10  1973 7 
 

Menovanie Milana Zadubana za člena komisie pre životné 

prostredie (3), korešpondencia 1. podpredsedu Vsl. KNV 

a riaditeľa n. p. Mladé letá Ruda Morica (9).  

 

 57 Školenie, inštruktáže, výcvik 

 34  1 – 2 1973 7 
 

Prednáška Úlohy pri zabezpečovaní štátneho plánu a rozpočtu na 5. 

päťročný plán a na rok 1973 vo Vsl. kraji určená k školeniu 

poslancov KNV a ONV vo Vsl. kraji (1), súbor prednášok k téme 

ochrany životného prostredia (2). 

 

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 35  1 – 5 1973 7 
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Anonymná sťažnosť na pracovníkov podnikového riaditeľstva  

VVaK v Košiciach (1), sťažnosť Mestského výboru KSS a Rady 

MsNV v Gelnici v súvislosti s bytovou výstavbou Gelnica – 

Prakovce (3). 

 

 71 Ceny 

 36  1 1973 7 
 

Pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu zákona SNR 

o pôsobnosti SSR v oblasti cien (1). 

 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 37  1 – 28 1973 7 
 

Správa z 11. zasadnutia Krajského výboru Slovenského zväzu 

bytových družstiev v Košiciach 26. 9. 1973 (8), stanovisko Vsl. 

KNV k materiálu Predsedníctva vlády SSR Rozbor a vyhodnotenie 

zabezpečenia výkonu expertíznej činnosti a vykonaných 

expertíznych posúdení (10), záznam z rokovania Koncepcie 

rozvoja stavebnej výroby a priemyslu stavebných hmôt vo Vsl. 

kraji do roku 1990 (13), stanovisko Vsl. KNV k havarijnej situácii 

a k výstavbe nemocnice v Rožňave (15), porada zástupcov 

generálnych riaditeľstiev, ústredných orgánov investorov a Vsl. 

KNV 24. 5. 1973  k rozporom týkajúcich sa 2. etapy KBV 

a podmieňujúcich investícií (17), záznam z rokovania 

podpredsedov vlády SSR a Vsl. KNV súvisiaci s výstavbou 

nemocnice s poliklinikou v Rožňave 5. 10. 1973 (20), správa 

o aktuálnych problémoch tvorby a ochrany životného prostredia 

v hospodársko-sídelnej aglomerácii Košice (25), materiály na 

rokovanie Rady vlády SSR pre životné prostredie predložené 1. 

podpredsedom Vsl. KNV (26). 

 

 151 – 157 Plánovanie 

 38  1 – 74 1973 8 
 

Záznamy z porád k podmieňujúcim investíciám vo Vsl. kraji 

v rokoch 1973 – 1975 (1), súhlas SlPK s výstavbou materskej školy 

a detských jaslí vo Svidníku (5), záznam z rokovania SlPK 

o zabezpečení štátneho plánu na rok 1973 (8), program výstavby 

rekreačnej oblasti Domaša do roku 1980 (14), pripomienky 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k správe o analýze plnenia úloh 

vykonávacieho plánu KBV za rok 1972 a o zabezpečení úloh 3. 

etapy režimov KBV na rok 1973 (24), pripomienky 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k návrhu plánu rozvoja materiálno-technickej základne 
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centrálne organizovanej rekreácie ROH do roku 2000 (32), 

pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe Ministerstva 

stavebníctva SSR o plnení úloh na záväzných stavbách za 1. 

štvrťrok 1973 (40), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k problematike plánovaného premiestnenia prevádzkarne 

Kovošrotu v Košiciach (54), pripomienky Vsl. KNV k Súhrnnému 

návrhu princípov úprav sústavy plánovitého riadenia národného 

hospodárstva pre obdobie príprav a realizácie 6. päťročného plánu 

(55), plnenie úloh z volebných programov NV v roku 1972 a úlohy 

na rok 1973 (56), správa Vsl. KNV o zhodnotení z 2. etapy plnenia 

záverov pléna ÚV KSČ v roku 1972 (63), správa 1. podpredsedu 

Vsl. KNV o plnení plánu na úseku cestovného ruchu za 1. polrok 

1973 vo Vsl. kraji (68).   

 

 176 – 182 Financie 

 39  1 – 29  1973 9 
 

Žiadosť Stavebného bytového družstva v Prešove o poskytnutie 

štátnej subvencie na výstavbu 28 družstevných bytových jednotiek 

(6), úprava finančného plánu a zvýšenie objemu prác a dodávok na 

účelovú investičnú výstavbu pre ONV v Prešove (11), žiadosť 

rádioekologického pracoviska Československého strediska pre 

výskum a rozvoj ochrany prostredia pred znečistením v Košiciach 

o prídel motorového vozidla (17), úprava finančných plánov na rok 

1973 na nákup učebných pomôcok pre ONV vo Vsl. kraji (18), 

žiadosť ONV v Trebišove o finančné zabezpečenie stavieb Domu 

služieb (21), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o pomoc pri dovoze 

strojov zo zahraničia (27).     

 

 201 – 215 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo  

 40  1 1973 9 
 

Žiadosť JRD Pavla Boroša vo Vinnom, okres Michalovce 

o riešenie homogenizácie cesty Michalovce – Jovsa (1). 

 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo  

 41  1 – 41  1973 9 
 

Žiadosť okresného n. p. Reštaurácie v Prešove o poskytnutie 

finančných príspevkov (10), žiadosť ONV v Prešove o zvýšenie 

počtu pracovníkov v n. p. Stavoinvesta Prešov v súvislosti 

s dokumentáciou a opravou kultúrnych pamiatkových objektov 

(12), žiadosť n. p. Železorudné bane v Spišskej Novej Vsi 

o schválenie krajského náboru pre n. p. Hutné stavby Košice (17), 

žiadosť VVaK Košice o zaistenie finančných prostriedkov na 

zakúpenie kotla od rakúskej firmy Bertsch (23), dohoda n. p. 
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Stavoinvesta a Stavoprojekt Košice o spôsobe vykonávania 

koordinačnej inžinierskej a projekčnej činnosti v 9. obvode Košice-

Furča, (24), problémy n. p. Inžinierske stavby Košice s prestavbou 

Gottwaldovej ulice v Košiciach (31).  

 

 

  

 

 326 – 333 Výstavba  

 42  1 – 23  1973 9 
 

Žiadosť predsedu MV KSS Michala Kikuca o doriešenie výstavby 

ZŠ v Snine (2), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k problematike výstavby zdravotníckych zariadení (10), stanovisko 

1. podpredsedu Vsl. KNV k problematike sanácie územia sídliska 

Furča v Košiciach (13), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k návrhu investičného program KBV v rokoch 1976 – 1980 (19).   

 

 401 – 409 Vodné hospodárstvo 

 43  1 – 17  1973 9 
 

Žiadosť MNV vo Vikartovciach o vybudovanie vodovodnej siete 

v obci (2), správa o výsledku prvej etapy previerok znečisťovania 

vôd z poľnohospodárskych závodov vo Vsl. kraji (5), správa ONV 

v Michalovciach o problémoch s pitnou vodou v meste Michalovce 

(6), správa predsedu ONV v Poprade o problematike zásobovania 

pitnou vodou na Štrbskom Plese (15), žiadosť ONV vo Vranove 

nad Topľou vybudovanie čistiarni odpadových vôd vo Vranove n/T 

(17). 

 

 451 – 459 Školstvo a kultúra  

 44  1 – 4  1973 9 
 

Žiadosť Štátneho divadla v Košiciach o pomoc pri budovaní 

„Malej scény“ (2). 

 

 501 – 509 Pracovné sily 

 45  1 – 3  1973 9 
 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ministra priemyslu SSR 

Alojza Kusalíka o riešenie problematiky ženskej zamestnanosti vo 

Veľkých Kapušanoch (3). 
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 526 – 532 Zdravotníctvo  

 46  1 – 2  1973 9 
 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre Ústredný výbor SMZ o 

objednaní antikorózneho náteru pre Fakultnú nemocnicu 

s poliklinikou vo výstavbe v Košiciach (2). 

 

 

 601 – 622 Vnútorná správa 

 47  1 1973 9 
 

Žiadosť ONV v Trebišove o prehodnotenie zaradenia mesta 

Sečovce do kategórie sídiel obvodného významu (1). 

 

 

Ročník 1974 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

54  Riadenie, kontrola a zabezpečovanie činnosti odborov 

rád národných výborov nižších stupňov, podriadených 

organizácií a zariadení 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 48  1 – 9 1974  10 

 

Úlohy pre NV vo Vsl. kraji vyplývajúce zo záverov koordinačnej 

porady konanej na Slovenskom cenovom úrade (6), upozornenie 1. 

podpredsedu Vsl. KNV pre NV vo Vsl. kraji o vysokom stave 

rozostavaných investícií a pohľadávok (7). 

 

 55 Kádrové písomnosti  

 49  1 – 16  1974 10 
 

Menovanie členov Komisie rady Vsl. KNV pre životné prostredie 

(1), komplexné hodnotenie podpredsedov ONV vo Vsl. kraji pre 

ekonomický úsek (3), návrhy na schválenie Jaroslava Ninčáka do 

funkcie tajomníka komisie KNV a komisie pre životné prostredie 

(8). 

 

 57 Školenie, inštruktáže, výcvik 

 50  1 – 4 1974 10 
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Pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV ku kurzom cyklickej 

prípravy vedúcich pracovníkov (3), pripomienky Komisie rady Vsl. 

KNV pre životné prostredie k návrhu učebného plánu a organizácie 

postgraduálneho štúdia Baníckej fakulty VŠT v Košiciach (4).   

 

 

 

  

 60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 51  1 – 4 1974 10 
 

Sťažnosť MNV v Miňovciach voči rozhodnutiu Rady Vsl. KNV 

v Košiciach o schválení Nižnej Olšavy za sídlo miestneho významu 

(1), anonymná sťažnosť na vedúcich pracovníkov podniku VVaK 

v Košiciach (2). 

 

 71 Ceny 

 52  1 – 7 1974 10 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k aplikácii zákona č. 135/73 

Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti cien (1), správa 

o zhodnotení cenovej kontrolnej činnosti za 2. polrok 1974 vo Vsl. 

kraji (3), správa o cenových previerkach za rok 1974 vykonaných 

NV vo Vsl. kraji (7). 

 

 101 – 108 Organizácia činnosti NV  

 53  1 – 4 1974 10 
 

Zhodnotenie programového vyhlásenie vlády SSR z 20. 12. 1971 

v podmienkach Vsl. kraja (3).  

 53  5 – 41  1974 11 
 

Politicko-organizačné zabezpečenie osláv 25. výročia 

socialistického poľnohospodárstva vo Vsl. kraji (5), pripomienky 

k projektu životnej a ekonomickej úrovne okresov (9), rozbor 

činnosti a opatrenia na skvalitnenie expertíznej činnosti v oblasti 

investičnej výstavby v rámci Vsl. kraja (15), porada k umiestneniu 

organizácie pre riešenie svetelných zdrojov v Košiciach 28. 2. 1974 

(24), rokovanie k návrhu smerníc Ministerstva priemyslu SSR pre 

6. päťročný plán vo Vsl. kraji z 21. 3. 1974 (25), žiadosť ONV vo 

Vranove nad Topľou o zabezpečenie smerného územného plánu 

aglomerácie Vranov nad Topľou. (32), záznam z pracovnej porady 

o výstavbe tranzitného plynovodu Orenburg v ZSSR a 2. časti 
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tranzitného plynovodu v ČSSR (41). 

 

 151 – 157 Plánovanie  

 54  1 – 41 1974 11 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV ku komplexnému materiálu 

o rozvoji výrobnej a nevýrobnej sféry v československo-maďarskej 

pohraničnej oblasti (3), záznam z rokovania s vedúcimi odborov 

oblastného plánovania KNV na SlPK v Bratislave z 10. januára 

1974 (4), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k požiadavkám 

ONV vo Vranove nad Topľou o navýšenie výstavby bytov (14), 

správa 1. podpredsedu k organizačnému zabezpečeniu realizácie 

vykonávacieho štátneho plánu na rok 1974 (21), pripomienky 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k správe 1. námestníka ministra výstavby 

a techniky SSR Sústava štandardov, normatívov a technicko-

hospodárskych ukazovateľov pre komplexnú bytovú výstavbu na 

roky 1976 – 1980 (24), správa o typizácii v investičnej výstavbe 

NV vo Vsl. kraji do roku 1980 (25), správa o zabezpečení dodávky 

tepelnej energie pre mesto Košice na obdobie 1974 – 1978 a stav 

prípravy a realizácie výstavby TEKO 2. (26), zoznam prioritných 

investícií zameraných na zlepšenie životného prostredia 

začínajúcich v 6. päťročnom pláne (32), zoznam stavieb 

realizovaných v roku 1974 vo Vsl. kraji (39). 

 54  42 – 81  1974 12 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Návrhu zásad rozvoja 

projektovej organizácie Štátneho ústavu dopravného projektovania 

v Košiciach (42), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV ku 

Kontrolnej správe o stave expertíznej činnosti v oblasti investičnej 

výstavby (56), investičný zámer pre výstavbu krytého bazéna na 

sídlisku Železníky v Košiciach (58), pripomienky 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k Návrhu na vylepšenie stavu v oblasti plnenia 

zmluvných termínov jednotlivými dodávateľskými organizáciami 

(61), správa o Hlavných smeroch rozvoja podnikov miestneho 

stavebníctva vo Vsl. kraji pre posledné roky 5. päťročného plánu 

v súvislosti so zabezpečením uznesenia krajskej konferencie KSS 

o zvýšení objemu výroby do roku 1990 (69), správa ONV 

v Prešove o plnení plánu a rozpočtu v hospodárstve NV za 1. 

polrok 1974 (72), stanovisko Vsl. KNV k návrhu jednotného 

systému riadenia investičného územného plánu a stavebno-správnej 

činnosti NV (76).  

 54  82 – 119  1974 13 
 

Návrh na zriadenie Ústavu výpočtovej techniky vysokých škôl 

v Košiciach (82), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV ku 

Kontrolnej správe o stave expertíznej činnosti v oblasti investičnej 
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výstavby (87), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti 

ONV Vranov nad Topľou týkajúcej sa riešenia problémov 

s výstavbou nemocnice s poliklinikou, závodu na výboru sanitnej 

keramiky a stavom pitnej vody v rekreačnej oblasti Domaša (102), 

návrh realizácie zásad systému oblastného plánovania na úrovni 

Vsl. KNV, ONV a MNV vo vybraných sídlach obvodného 

významu (114), štandardy, normatívy a technicko-hospodárske 

ukazovatele pre KVB na roky 1976 – 1980 (116).  

 

 

 176 – 182 Financie 

 55  1 – 29 1974 13 
 

Žiadosť ONV v Starej Ľubovni o vybudovanie prístavby budovy 

ONV (8), informácia pre ONV, odbory výstavby o vykonávaní 

podrobnej kontroly čerpania finančných prostriedkov na 

komplexnú bytovú výstavbu (10), žiadosť MNV v Starej Ľubovni 

o udelenie výnimky čerpania financií na akciu Z (24). 

 55  30 – 63  1974 14 
 

Požiadavky Vsl. KNV na dovoz surovín v rámci výstavy Incheba 

Bratislava a medzinárodného veľtrhu Brno v roku 1974 (35), 

žiadosť MNV v Košiciach o pridelenie devízových prostriedkov na 

kúpu mechanických kosačiek (43), poskytnutie príspevku ONV 

Košice-vidiek na úpravu miestnej komunikácie Peder – Drienovec 

(44).   

 

 251 – 255 Miestne hospodárstvo 

 56  1 – 47 1974 14 
 

Ročné hodnotenie hospodárskej činnosti a výsledky podniku 

Stavoprojekt Košice za rok 1973, s návrhom plánu na rok 1974 (11, 

12), záznam z rokovania Vsl. KNV v Košiciach o návrhu na 

umiestnenie výroby elektromotorov z MEZ Mohelnice do LTZ 

Revúca, závod Michalovce (19), žiadosť VSS Košice o súhlas na 

nábor učňov pre školský rok 1974/75 (36). 

 56  48 – 122  1974 15 
Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti Slovenských 

elektrotechnických závodov v Krompachoch o prídel 80 bytov 

(59), zoznam nerealizovaných projektov n. p. Stavoprojekt Košice 

plánovaných na rok 1974 (60), žiadosť n. p. Kovoprojekta 

Bratislava o súhlas na zriadenie dislokovaného pracoviska 

v Prešove (78), informácia o problémoch spojených so 

zabezpečovaním dodávok oceľových konštrukcii pre začatie 

výstavby Pletiarenského kombinátu Košice-Rožňava v roku 1975 
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(85), žiadosť n. p. Chemosvit o zvýšenie počtu bytov pre 

pracovníkov (104). 

  

 326 – 333 Výstavba 

 57  1 – 23 1974 15 
 

Informatívna správa o stave prác pre 9. obvod Košice-Furča (1), 

požiadavky MNV v Sobranciach v súvislosti s investičnou 

výstavbou na 6. päťročný plán (2), delimitácia objemu prác pre 

výstavbu Domu združených služieb vo Vranove nad Topľou (7), 

projektová činnosť n. p. Stavoprojekt Košice a Prešov (9), správa 

z technicko-ekonomického vyhodnotenia stavieb ukončených 

v roku 1972 a 1973 (13), previerka projektových zložiek vo Vsl. 

kraji k 30. augustu 1974 (19), správa MVaT SSR o uplatňovaní 

súhrnných paušálov bytových objektov z nových konštrukčných 

sústav (23).  

 57  24 – 43 1974 16 
 

Projektová dokumentácia a príprava výstavby Nábytkárne 

Kráľovský Chlmec (26), pokyny MVaT SSR pre hodnotenie 

kvality dokončených bytových jednotiek a objektov občianskej 

vybavenosti (30), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe 

o zabezpečení realizácie centrálne posudzovaných stavieb v SSR 

(32), situačná správa o družstevnej bytovej výstavbe na sídlisku 

Podhradová v Košiciach (33), správa o rozbore príčin zvyšovania 

rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb s nákladom nad 1,5 

mil. Kčs (42-43). 

 

 401 – 409 Vodné hospodárstvo 

 58  1 – 10 1974 16 
 

Pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe o plnení záverov 

14. zjazdu KSČ vo vodnom hospodárstve a koncepcii zásobovania 

vodou v 6. päťročnom pláne (3), žiadosť MNV v Spišských 

Vlachoch o zahrnutie výstavby vodovodu v Spišských Vlachoch do 

6. päťročného plánu (4-5), výstavba vodovodu Poprad – Kežmarok 

a problémy so zásobovaním pitnou vodou v okolitých obciach (9). 

 

 451 – 459 Školstvo a kultúra 

 59  1 – 4 1974 16 
 

Scenár filmu Povrchová voda, vypracovaný Československou 

televíziou v Košiciach, redakcie propagandy a 

dokumentaristiky  (3). 
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 526 – 532 Zdravotníctvo 

 60  1 – 3 1974 16 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe Ministerstva 

zdravotníctva SSR o ochrane prírodných liečebných kúpeľov 

a prírodných liečivých zdrojov (1). 

 

 

 

 

Ročník 1975 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č. Sign. Č. evid.z. Časový rozsah Č. škat. 

 61  1 – 629, 1 – 528, 1 – 157        1975 – 1977   16 
Podací denník 1. podpredsedu Vsl. KNV  

 

b. Spisy 

52 Organizácia štátnych orgánov 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 62  1  1975  16 

 

Uznesenie vlády SSR č. 25 k dopracovaniu podkladov pre 

vypracovanie smernice k 6. päťročnému plánu a dlhodobého 

výhľadu rozvoja národného hospodárstva SSR (1). 

 

54 Riadenie, kontrola a zabezpečovanie činnosti odborov 

rád národných výborov nižších stupňov, 

podriadených organizácií a zariadení 

 63  1 – 12 1975 16 
 

Informatívna správa Vsl. KNV o účinnosti opatrení na odstránenie 

nedostatkov vo využívaní pracovného času podľa uznesenia vlády 

SSR č. 246/1974 a vlády ČSR č. 225/1974 (3), upozornenie pre 

ONV Vsl. kraja o plnení uznesenia Predsedníctva vlády SSR č. 

47/1973 o koncepcii riešenia individuálnej chatovej výstavby 

v SSR (4-5).  
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55 Kádrové písomnosti 

 64  1 – 21 1975 16 
 

Odmeňovanie technicko-hospodárskych pracovníkov FN 

s poliklinikou vo výstavbe v Košiciach (5), menovanie Jána 

Kudlovského za tajomníka Komisie rady Vsl. KNV pre životné 

prostredie (10), menovanie Jitky Sáblíkovej za podpredsedkyňu 

Komisie rady Vsl. KNV pre životné prostredie (11), hodnotenie 

vedúcich Okresnej inžinierskej správy Stavoinvesty v Košiciach 

(12), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o odklad nástupu 

projektanta Stavoprojektu Košice Ernesta Martončíka na vojenské 

cvičenie (17).  

 

56 Zmluvy 

 65  1 1975 16 
 

Dohoda medzi Vsl. KNV Košice a n. p. Datasystém Bratislava 

o zapožičaní klimatizačného zariadenia (1). 

 

57 Školenia, inštruktáže, výcvik 

 66  1 – 3  1975 16 
 

Vyhodnotenie školenia nižších technických kádrov v projektových, 

inžinierskych, investorských organizáciách (2).  

 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 67  1 – 18 1975 17 
 

Anonymná sťažnosť na riaditeľa VVaK (2), sťažnosť Zuzany 

Fabínyovej k vyvlastneniu záhrady MNV v Gemerskej Polome (5), 

sťažnosť Júliusa Oleja k zamietnutiu žiadosti vo veci pridelenia 

pozemku do osobného užívania (12), sťažnosť poslancov mesta 

Sečovce k neuskutočneniu výstavby sídliska v Sečovciach (13). 

 

71 Ceny 

 68  1 – 6 1975 17 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu Dodatku 

odvetvových pokynov k prevedeniu komplexnej prestavby 

veľkoobchodných cien v miestnej výrobe (1), správa o zhodnotení 

cenovej kontrolnej činnosti za 1. polrok 1975 vo Vsl. kraji (3), 

správa o vyhodnotení výsledkov cenovej kontrolnej činnosti za rok 

1975 (6). 
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101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 69  1 – 36 1975 17 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k zriadeniu novej fakulty na 

VŠT v Košiciach (2), Opatrenia Vsl. KV KSS k realizácii záverov 

novembrového pléna ÚV KSČ a januárového pléna ÚV KSS pre 

činnosť krajskej organizácie strany do konania krajskej konferencie 

(15), informatívna správa o účasti na rokovaní Stálej pracovnej 

komisie pre oblastný rozvoj československo-maďarského výboru 

v Miškovci 5. – 9. 10. 1975 (18), záznam z rokovania na OV KSS 

v Humennom v súvislosti s riešením problémov rozvoja závodu 

Jabloneckých sklární v Medzilaborciach (20), záznam z porady na 

odbore výstavby Vsl. KNV k problematike aplikácie katalógového 

projektovania (22), informácia z porady na MVaT SSR 

k posilneniu riadenia projektovej činnosti a urýchlenia procesu 

projektovania (31), zápisnica z rokovania medzirezortnej komisie 

pre ochranu povrchových a podzemných vôd SSR o plnení opatrení 

uznesenia vlády SSR č. 255/1973, č. 3/1973 (33), záznam z 23. 

zasadnutia Rady vlády SSR pre životné prostredie v Sklených 

Tepliciach 11. 12. 1975 (35). 

 

151 – 157 Plánovanie 

 70  1 – 7 1975 17 
 

Súhrnný dokument o sústave plánovitého riadenia národného 

hospodárstva na obdobie 6. päťročného plánu (1), záznam z 5. 

rokovania pléna SlPK 21. februára 1975 (3), záznam zo 6. 

rokovania pléna SlPK 16. mája 1975 (4).  

 70  8 – 64  1975 18 
 

Materiály z rokovania SlPK pre oblastný rozvoj Zmiešaného 

československo-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-

technickú spoluprácu 30. novembra – 3. októbra 1975 (1), správy 

o plnení úloh v základnej technickej a občianskej vybavenosti 

komplexnej bytovej výstavby vo Vsl. kraji (5), stanovisko Vsl. 

KNV k zabezpečeniu územnoplánovacej prípravy vybraných miest 

v SSR (10-11), Metodika pre vypracovanie oblastného plánu pre 

československo-maďarskú pohraničnú oblasť na roky 1976 – 1980 

(15), pripomienky Vsl. KNV k Súhrnnému návrhu princípov úprav 

sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva pre obdobie 

príprav a realizácie 6. päťročného plánu (37), plán kontrolnej 

činnosti vo Vsl. kraji za 2. polrok 1975 (39), správa o opatreniach 

Vsl. KNV na zlepšenie stavu predprojektovej, projektovej 

a investičnej prípravy stavieb a o opatreniach na zabezpečenie 

disciplíny pri plánovaní a realizácií investičnej výstavby (49), 
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stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k zabezpečeniu družstevnej 

bytovej výstavby v roku 1975 a pre prípravu 6. päťročného plánu 

(56), žiadosť MNV v Štrbe o zaradenie obecnej kanalizácie obcí 

Štrba a Tatranská Štrba do 6. päťročného plánu (62).   

 70  65 – 130  1975 19 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Návrhu systému jednotnej 

regulácie zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl v rokoch 

6. päťročného plánu (65), žiadosť ONV v Humennom o úpravu 

plánu investícií na rok 1975 (72), správa Vsl. KNV k výsledkom 

plnenia uznesenia vlády SSR č. 133/75 o realizácii zásad systému 

oblastného plánovania na úrovni Vsl. KNV a ONV vo Vsl. kraji 

(76), žiadosť ONV v Trebišove o pomoc pri riešení výstavby ZŠ 

v Trebišove naplánovanej v roku 1975 (88, 105), žiadosť 

Spotrebného družstva Jednota v Prešove o súhlas k prekročeniu 

plánu pracovníkov na rok 1975 (95),  žiadosť MNV v Margecanoch 

o zaradenie výstavby viacúčelovej budovy MNV v Margecanoch 

do investičnej výstavby v 6. päťročnom pláne (110), správa 

o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 255/73 za 

Vsl. kraj (127). 

 

176 – 182 Financie 

 71  1 – 56 1975 20 
 

Žiadosť Krajskej organizácie Československého zväzu telesnej 

výchovy o poskytnutie finančnej podpory (1), žiadosť ONV 

v Trebišove o poskytnutie finančnej pomoci pre riešenie 

povodňovej situácie (8), žiadosť FN v Košiciach o pridelenie 

devízových prostriedkov na zakúpenie elektronických 

diagnosticko-terapeutických prístrojov (27), stanovisko Vsl. KNV 

k dokončeniu rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky budovy 

Slovenskej republiky rád v Prešove (40), žiadosť Výpočtového 

strediska Vsl. KNV v Košiciach o financie na dodanie 

počítačového systému EC 1030 pre Vsl. KNV (41), žiadosť 

predsedu MNV v Prešove o doriešenie nedostatku mzdových 

nákladov v Dopravnom podniku mesta Prešov (49).  

 

201 – 215 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo 

 72  1 – 9 1975 20 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe o postupe 

vypracovania koncepcie rozvoja poľovníctva a nových poľovných 

revírov v okrese Michalovce (5), pripomienky Vsl. KNV k návrhu 

zásad novelizácie zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu (9). 
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251 – 255 Miestne hospodárstvo 

 73  1 – 44 1975 20 
 

Návrh n. p. Hutný projekt Košice odstrániť alebo preložiť Letisko 

Košice (13), stanovisko Vsl. KNV ku koncepcii rozvoja podniku 

Drevona v Košiciach (14), prehľad n. p. Stavoinvesta o nákladoch 

na realizáciu bytových objektoch ukončených v roku 1974 (22), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe podniku Průmysl 

Jablonecké bižutérie v Jablonci nad Nisou o zámeroch rozvoja 

závodu v Medzilaborciach v 6. a 7. päťročnom pláne (28), 

informácia n. p. Stavoprojekt Košice pre Vsl. KNV o stave 

projektového zabezpečovania akcií KBV mimo Vsl. kraj (30), 

žiadosť n. p. Slovenský priemysel kameňa Levice o pridelenie 

stavebného pozemku pre stavbu podnikovej chaty (33). 

 73  45 – 122  1975 21 
 

Žiadosť n. p. Odevné závody v Prešove o zaradenie výstavby 

slobodárne do plánu KBV pre rok 1976 (48), záznam z porady na 

Vsl. KNV v Košiciach k riešeniu problémov životného prostredia v 

oblasti Vojany – Veľké Kapušany (53), umiestnenie závodu na 

výrobu technickej gumy vo Vsl. kraji (58), správa ONV v Prešove 

o problémoch v n. p. Reštaurácie Prešov (63), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti n. p. Montostav Košice 

o zvýšenie počtu nákladných vozidiel pre stavbu Textilného 

kombinátu v Starej Ľubovni (64), vplyv ťažby dolomitu VSŽ 

Košice na pripravovanú výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne 

Malá Vieska (88), správa o rozvoji podriadených podnikov VHJ 

Slovchémie vo Vsl. kraji v rámci 5. a 6. päťročného plánu (89), 

pripomienky k hospodárskej činnosti n. p. Stavoinvesty za 1 – 3 

kvartál 1975 (91), žiadosť riaditeľa n. p. Komunálne služby na 

nákup linky na spracovanie farebnej fotografie (100), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k návrhu na výstavbu malého kyslíkového 

konvertora vo VSŽ Košice (104), žiadosť n. p. Pozemných stavieb 

Košice o zabezpečenie sociálno-prevádzkového zariadenia pre 

pracovníkov 9. obvodu Košice-mesto (114), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k návrhu Smernice pre plánovanie 

a prideľovanie družstevných bytov určených pre stabilizáciu 

a nábor pracovných síl (119). 

 

326 – 333 Výstavba 

 74  1 – 13 1975 21 
 

Správa Vsl. KNV o príčinách zvýšenia rozpočtových nákladov 

stavieb vo Vsl. kraji za rok 1974 (2), stanoviská Vsl. KNV a n. p. 

Stavoinvesta Košice k rozboru stavu bytov odovzdaných v roku 

1974 k užívaniu (4). 
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 74  14 – 60  1975 22 

 
Správa o výstavbe FN a LF UPJŠ v Košiciach a zabezpečenie 

výstavby murárskymi kapacitami v rokoch 1975 – 1978 (15), 

stanovisko Vsl. KNV ku Kontrolnej správe o dodržiavaní 

technicko-hospodárskych ukazovateľov bytových stavieb v roku 

1974 (17), správa MVaT SSR o priebehu realizácie záväzných úloh 

štátneho plánu a centrálne posudzovaných stavieb realizovaných na 

území SSR (21), informácia z kontrolného dňa prípravy výstavby 

TEKO 2 (23), správa Vsl. KNV o vypracovaní projektu stavby 

Krajskej politickej školy v Košiciach (24), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k správe MVaT SSR o zabezpečení 

projektovej dokumentácie obytných súborov KBV 

a podmieňujúcich investícií v SSR na roky 1976 – 1978 (26), 

žiadosť obce Brezovica o riešenie havarijného stavu ZŠ 

s priloženými fotografiami (32), správa MVaT SSR o kontrole 

kvality a dokončenosti bytovej výstavby v 1. polroku 1975 v SSR 

(35, 37), správa o plnení plánu objemov prác KBV vo Vsl. kraji za 

rok 1974 (52), zoznam stavieb realizovaných investičnou 

výstavbou v roku 1975 vo Vsl. kraji (55), informatívna správa 

o Východnom meste Košice pre riadiace orgány a účastníkov 

výstavby (59). 

 

401 – 409 Vodné hospodárstvo 

 75  1 – 8 1975 23 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k súhrnnej správe MLaVH 

SSR o plnení prijatých opatrení na ochranu čistoty povrchových 

a podzemných vôd a o plnení plánovanej výstavby čistiarní 

odpadových vôd (2), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k 

programu MLaVH SSR o postupnom riešení nedostatkov vo 

vodnom hospodárstve (4), rozbor dodávok technologických častí 

čistiarní odpadových vôd v 6. päťročnom pláne pre Vsl. kraj (6). 

 

451 – 459 Školstvo a kultúra  

 76  1 – 2 1975 23 
 

Žiadosť OV KSS v Starej Ľubovni o doporučení 6 zubných 

praktikantiek na diaľkové štúdium na Strednej zdravotníckej škole 

v Košiciach (1).  

 

501 – 509 Pracovné sily  

 77  1  1975 23 
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Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti Základnej 

organizácie Slovenského zväzu žien z Gelnice na riešenie ženskej 

zamestnanosti v Gelnici (1).  

 

526 – 532 Zdravotníctvo 

 78  1 – 2  1975 23 
 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o zvýšenie počtu pracovníkov 

v zdravotníctve vo Vsl. kraji (2). 

 

 

 

 

551 – 559 Sociálna starostlivosť 

 79  1 1975 23 
 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o zvýšenie dôchodku pre vdovu 

po partizánovi Máriu Horváthovú (1).  

 

601 – 622 Vnútorná správa 

 80  1 – 8  1975 23 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti MNV v Ľubiši 

o zaradenie obce Ľubiša do kategórie sídiel miestneho významu 

(3), návrh Vsl. KNV v Košiciach na udelenie Odznaku ministra 

výstavby a techniky SSR pre Pavla Dobšinského (4), pripomienky 

1. podpredsedu Vsl. KNV k Súbornej koncepcii tvorby a ochrany 

pracovného prostredia v ČSSR (6). 

 

Ročník 1976 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

54 Vedenie, kontrola a zabezpečovanie činnosti odborov 

rád národných výborov nižších stupňov, podriadených 

organizácií a zariadení 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 81  1 – 4  1976  23 

 

Usmernenie pre podpredsedov ONV a riaditeľom krajských 

podnikov pri rokovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov 

v súvislosti s vypracovaním plánu na rok 1977 (3). 
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55 Kádrové písomnosti 

 82  1 – 19 1976 23 
 

Kádrové návrhy na uvoľnenie a na schválenie podpredsedov ONV 

pre ekonomický úsek (7), pracovné hodnotenie Jána Kudlovského 

za činnosť v komisiách rady Vsl. KNV (11), povolenie obhajoby 

kandidátskej dizertačnej práce Kamila Hrubinu (12, 14).  

 

 

 

 

 

57 Školenie, inštruktáže, výcvik 

 83  1 – 5 1976 23 
 

Žiadosť Útvaru výstavby všešportového areálu v Košiciach 

o absolvovanie postgraduálneho štúdia Životné prostredie pre ich 

pracovníkov (1), menovanie Jozefa Kubašovského za podpredsedu 

subkomisie pre štátne záverečné skúšky na Fakulte ekonomiky 

a riadenia výrobných odvetví, Vysokej školy ekonomickej v 

Bratislave (4). 

 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 84  1 – 12 1976 23 
 

Sťažnosť Verony Martončíkovej vo veci vyvlastnenia stavebných 

pozemkov (2), sťažnosť Júliusa Gyalaiho v súvislosti 

s vyvlastnením pozemku v katastrálnom území v obci Vojany (5). 

 

71 Ceny 

 85  1 – 4 1976 23 
 

Správa Slovenského cenového úradu v Bratislave o cenovej 

disciplíne vo vybraných druhoch prác a služieb poskytovaných 

obyvateľstvu (2), komplexný plán kontrolnej činnosti Slovenského 

cenového úradu a ostatných orgánov s pôsobnosťou pre kontrolu 

cien v SSR na 2. polrok 1976 (4). 

 

101 – 108 Organizácia činnosti národných výborov 

 86  1 – 21  1976 23 
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Zoznam predsedov a tajomníkov komisií rád ONV vo Vsl. kraji 

a zoznam členov Komisie rady Vsl. KNV pre životné prostredie 

(3), prednáška 1. podpredsedu Vsl. KNV z konferencie 

Prognózovanie vedecko-technického rozvoja 11. – 13. 5. 1976 (17), 

odpoveď 1. podpredsedu Vsl. KNV na pozvanie do akciovej 

spoločnosti Siemens (20). 

 86  22 – 40  1976 24 
 

Pozvánka na prvú schôdzu Organizačného výboru 12. ročníka 

Tatranského pohára na Štrbskom Plese 12. 11. 1976  (23), správa 

o činnosti mestskej organizácie Socialistickej akadémie SSR 

v Košiciach za rok 1975 (24), záznam z porady ONV v Rožňave 

k plneniu uznesenia vlády SSR č. 366/70 (33), správa z rokovania 

rady MsNV v Košiciach 28. mája 1976 (34), zápisnice z porád 

vedúcich odborov ekonomického úseku s 1. podpredsedom Vsl. 

KNV, január – december 1976 (35), pozvanie MsNV 

v Michalovciach na verejné stranícke schôdze občanov 

v Michalovciach (40). 

 

151 – 157 Plánovanie 

 87  1 – 38 1976 24 
 

Pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k materiálu na rokovanie 

SlPK Oblastný rozvoj v 6. päťročnom pláne (8, 35), úlohy a ciele 

odboru oblastného plánovania Vsl. KNV v 6. päťročnom pláne 

(13), zoznam stavieb plánovaných v rokoch 6. päťročného plánu 

(19), rozpory vo vykonávacom pláne poľnohospodárskej výroby na 

rok 1976 (31), stanovisko Vsl. KNV k Zásadám pre vykonávanie 

prieskumu potrieb v procese plánovitého riadenia národného 

hospodárstva (33), záznam z prerokovania Slovenskej plánovacej 

komisie o návrhu 6. päťročného plánu na roky 1976 – 1980 za 

hospodárstvo Vsl. KNV (38). 

 87  39 – 90  1976 25 
 

Správa z rokovania o rozmiestnení niektorých závodov z českých 

území do Vsl. kraja (44), stanovisko Vsl. KNV k projektu 

urbanizácie SSR (46), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k informácii o stave opráv panelových bytových domov (52), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu ONV v Spišskej 

Novej Vsi na riešenie základných problémov rozvoja mesta 

Krompachy do roku 1990 (55), žiadosť ONV v Spišskej Novej Vsi 

o zaradenie výstavby Hotela B v Levoči do 6. päťročného plánu 

(62), informatívna správa Výskumného ústavu cestovného ruchu 

v Bratislave o príprave kandidatúry Tatier na usporiadanie 

Zimných olympijských hier v roku 1984 (75), pokyny Vsl. KNV 

pre riaditeľov podnikov a organizácii Vsl. kraja k vypracovaniu 
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volebných programov Národného frontu SSR (80), výklad 

smernice hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR za 

hospodárstvo Vsl. kraja v rokoch 1976 – 1980 (84), správa Vsl. KV 

KSS o stave materiálno-technickej základne a potrebách 

investičného rozvoja telovýchovných zariadení vo Vsl. kraji pre 

roky 1976 – 1980 (85), správa Vsl. KNV o zásobovaní a spotrebe 

elektrickej energie, zemného plynu a palív v oblasti NV na zimné 

obdobie 1976/1977 a bilancii palivovej základne zemného plynu v 

6. päťročnom pláne (89). 

 

 

 

 

 

176 – 182 Financie 

 88  1 – 39 1976 26 
 

Stanovenie rozpočtov NV Vsl. kraja na rok 1976 (1), žiadosť ONV 

v Humennom o zvýšenie neinvestičných výdavkov pre úsek 

dopravy na rok 1976 (8), žiadosť MNV v Michalovciach 

o zvýšenie limitu na nákup strojov zo zahraničia (20). 

 

201 – 215 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo 

 89  1 – 2 1976 26 
 

Žiadosť JRD v Kamenici nad Cirochou o zníženie odvodov 

a úverovej zaťaženosti (2). 

 

251 – 255 Miestne hospodárstvo 

 90  1 – 67 1976 26 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe Slovenského 

výskumného a vývojového centra urbanizmu a architektúry v 

Bratislave o činnosti Komplexného servisného strediska pre 

automatizáciu stavebného projektovania v Bratislave (12), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k problémom odberateľsko-

dodávateľských vzťahov medzi n. p. Pozemné stavby Košice 

a Prefa Košice (13), žiadosť n. p. Tatramat Poprad o zabezpečenie 

výstavby bytov pre svojich pracovníkov (24), žiadosť n. p. 

Komunálne služby Košice o pomoc pri nákupe linky na 

spracovanie farebných fotografií (28), žiadosť n. p. 

Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky Spišská Nová Ves 

o pomoc pri riešení uvoľnenia poľnohospodárskej pôdy pre účely 

ťažby v lokalite Orlov (37-38), dôvodová správa Okresného 

priemyslového podniku v Humennom k nákupu strojov na rok 
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1976 (47), hospodársky plán n. p. VSS Košice na roky 1976 – 1980 

(50), protokol zo záverečného hodnotenia činnosti n. p. 

Stavoinvesta Košice (67).  

 

276 – 282 Doprava 

 91  1 – 2 1976 26 
 

Problémy v autobusovej doprave ČSAD v okrese Spišskej Novej 

Vsi (1). 

 

 

 

 

301 – 307 Obchod 

 92  1 – 2  1976 26 
 

Žiadosť výrobného družstva Združená výroba v Michalovciach 

o povolenie predávať výrobky v meste Košice (1). 

 

326 – 333 Výstavba 

 93  1 – 28 1976 27 
 

Správa o výstavbe FN a LF UPJŠ v Košiciach (2), zoznam 

skolaudovaných bytov s nemožnosťou užívania k 31. januáru 1976 

vo Vsl. kraji (4), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k vyhodnoteniu úloh komplexnej bytovej výstavby za 5. päťročný 

plán a zabezpečenie prípravy pre 6. päťročný plán (9), stanovisko 

1. podpredsedu Vsl. KNV k opatreniam MVaT SSR na zlepšenie 

činnosti investorov a ústredných orgánov investorov (10), správa 

MVaT SSR o zabezpečení územnoplánovacej dokumentácie 

územného celku Gabčíkovo – Nagymaros (21). 

 

401 – 409 Vodné hospodárstvo 

 94  1 – 16 1976 27 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Správe MLaVH ČSSR 

o dohode medzi vládou ČSSR a vládou PĽR o ochrane ovzdušia 

pred znečistením (1), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k postupu realizácie vodohospodárskej investičnej výstavby 

v organizáciách riadenými NV v SSR (4-5), žiadosť ONV vo 

Vranove nad Topľou o pomoc pri riešení problému v zásobovaní 

pitnou vodou v sídelnom meste (9), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. 

KNV k súhrnnej správe o plnení prijatých opatrení na ochranu 
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vodných zdrojov Žitného ostrova (10), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k správe o zabezpečení vodohospodárskeho dozoru 

vykonávaného NV a dozoru vykonávaného Slovenskou 

vodohospodárskou inšpekciou (16).   

 

451 – 459 Školstvo a kultúra 

 95  1 – 9 1976 27 
 

Žiadosť Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, detašované 

pracovisko v Košiciach o umožnenie exkurzie vo Vsl. KNV (3), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Správe Ministerstva 

školstva SSR o ubytovaní, stravovaní a ďalšej starostlivosti 

o poslucháčov vysokých škôl v SSR (5). 

 

501 – 509 Pracovné sily 

 96  1 – 5 1976 27 
 

Žiadosť n. p. Inžinierske stavby Košice o povolenie krajského 

náboru pracovných síl (3), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k správe Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR o 

rozmiestňovaní dorastu v roku 1976 a realizácií plánu v roku 1977 

(4). 

 

Ročník 1977 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

57 Školenie, inštruktáže, výcvik 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 97  1 – 2 1977 28 

Oznámenie o konaní seminára Rozbor hospodárstva riadeného 

národnými výbormi 8. 12. 1977 (2). 

 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 98  1 – 17 1977 28 
 

Sťažnosť Karola Romana a Jozefa Jeleňa na ObNV Košice-Sever 

v súvislosti s neodstránením oporných múrov (1), sťažnosť 

pracovníčky MNV Nová Ľubovňa  Kataríny Repkovej na 

nedôstojné správanie predsedu MNV Viktora Turlíka (6), sťažnosť 

Oľgy Hajdučekovej vo veci nepovolenia výstavby garáže na ulici 

Turgenevova  v Košiciach (8), sťažnosť Jozefa Koľveka voči 

územnému rozhodnutiu na odvodnenie parciel a výstavby 
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susedného domu (11). 

 

71 Ceny 

 99  1 – 4 1977 28 
 

Zhodnotenie výsledkov cenovej kontroly za rok 1976 (1), 

zhodnotenie výsledkov cenovej kontroly za rok 1977 (4). 

 

79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 

 100  1 1977 28 
 

Správa o účasti na zasadaní pléna MsNV v Košiciach, 1. apríla 

1977 (1). 

101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 101  1 – 11  1977 28 
 

Záznam z porady o zabezpečení prípravy bytovej výstavby 

v Čiernom nad Topľou v 6. päťročnom pláne (4), záznam 

z rokovania o problémoch tvorby plánu rozvoja hospodárstva NV 

vo Vsl. kraji na rok 1978 (6), správa o účasti na zasadaní 

predsedníctva OV KSS v Humennom 3. 2. 1977 (11). 

 

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 102  1 – 16 1977 28 
 

Návrhy na udelenie plakiet za rozvoj Vsl. kraja (5), stav 

pracovníkov aparátu Vsl. KNV v Košiciach k 21. decembru 1976 

(13), návrhy na udelenie plakety za zásluhy o rozvoj Vsl. kraja a za 

pomoc pri plnení úloh v 5. päťročnom pláne (14), menovanie 1. 

podpredsedu Vsl. KNV Jozefa Kubašovského za člena Rady pre 

investičnú výstavbu a bývanie MVaT SSR (16). 

 

151 – 159 Plánovanie 

 103  1 – 19 1977 28 
 

Návrh smerníc pre 6. päťročný plán na roky 1976 – 1980 (2), 

úprava plánu súvisiaca so zvýšením počtu výstavby bytov pre Vsl. 

kraj na rok 1977 (10), návrh 1. podpredsedu Vsl. KNV na riešenie 

rozvoja prekladísk vo Vsl. kraji (12), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k správe o postupe výstavby diaľničnej siete v SSR 

a o jej zabezpečení v rokoch 6. päťročného plánu (14), pokyny 

SlPK k predloženiu dlhodobých plánov v rámci národného 

hospodárstva a rozvoja odvetví do roku 1990 (16), stanovisko 1. 
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podpredsedu Vsl. KNV k programu rozvoja riadenia v spojoch na 

úseku telekomunikácií (19). 

 103  20 – 27  1977 29 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu koncepcie 

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj 

o zavedení automatizovaných systémov riadenia a lepšie 

využívanie výpočtovej techniky v národnom hospodárstve v rokoch 

1976 – 1980 (22), informácia Vsl. KNV o plnení úloh plánu 

a vývoji hospodárstva NV Vsl. kraja za 1. polrok 1977 (26). 

 

 

 

 

176 – 183 Financie 

 104  1 – 9 1977 29 
 

Správa o prijatých opatreniach k zabezpečeniu uznesenia vlády 

SSR č. 182/1976 o zabezpečení plánovaného vývoja zásob v 6. 

päťročnom pláne (1), žiadosť riaditeľa Okresného priemyslového 

podniku v Humennom o pridelenie devízových prostriedkov na 

nákup náhradných súčiastok k strojom dovezených zo zahraničia 

(2), žiadosť Telovýchovnej jednoty Slovan Imuna v Šarišských 

Michaľanoch o finančný príspevok na konanie 23. ročníka 

celoštátneho  stolnotenisového turnaja (8). 

 

 203 – 216 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo 

 105  1 – 4 1977 29 
 

Žiadosť podniku Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky 

v Spišskej Novej Vsi o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu pre ťažbu štrkopieskov v katastrálnom území obce 

Plaveč (2), žiadosť podniku LTZ v Revúcej o konečné rozhodnutie 

o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre rozšírenie závodu (3), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu opatrení MVaT 

SSR k uvoľňovaniu poľnohospodárskej pôdy pre investičnú 

výstavbu v zmysle zákona č. 124/1976 Zb. o ochrane pôdneho 

fondu (4). 

 

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 106  1 – 17 1977 29 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe Ministerstva 

stavebníctva SSR o organizačnej štruktúre a návrhu na optimálne 
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využitie kapacít podnikov miestneho stavebníctva (3), neplnenie 

pracovného plánu n. p. Cestné stavby Košice na rok 1977 (6), 

žiadosť n. p. Obnova-Vkus o pridelenie finančných prostriedkov na 

nákup strojov zo zahraničia na rok 1977 (10), žiadosť n. p. Koža-

guma-textil v Prešove o zvýšenie rozpočtu na nákup strojov (15). 

 

301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 107  1 1977 29 
 

Pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe ONV Košice-

vidiek o riešení problematiky cestovného ruchu v oblasti Kojšovská 

Hoľa (1). 

 

 

 

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 108  1 – 14  1977 29 
 

Záznam z kontrolného dňa zvolaný hospodárskou správou ÚV 

KSČ v súvislosti s prípravou projektovej úlohy na výstavbu cesty 

Podspády – Lysá Poľana (1), správa Vsl. KNV v Košiciach o stave 

zabezpečenia územno-plánovacej prípravy KBV v Čiernej nad 

Tisou (4), správa o stave pripravenosti stavby kanalizácie Prešov-

Sekčov v rokoch 1979 – 1983 (11), urbanistická štúdia stavby 

rehabilitačného strediska pre pracovníkov VSŽ v Bardejovských 

Kúpeľoch (14). 

 108  15 – 22  1977 30 
 

Záznam z rokovania na Vsl. KNV vo veci výstavby 

Mäsokombinátu v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi (16), 

pripomienky Vsl. KNV k vyhodnoteniu typizačnej činnosti 

a experimentálneho overovania vo výstavbe (21), žiadosť n. p. 

Pozemné stavby Košice o dotáciu finančných prostriedkov na 

výstavbu skladovacích priestorov podniku (22). 

 

401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného  

prostredia 

 109  1 –  6 1977 30 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV ku Kontrolnej správe 

MLaVH SSR o plnení programu investičnej výstavby v oblasti 

vodného hospodárstva v 6. päťročnom pláne (1), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k zoznamu vodohospodárskych diel na 

území SSR 1. – 3. kategórie (2), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. 
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KNV k vyhodnoteniu MLaVH SSR stavu dodávateľského 

zabezpečenia technologických zariadení na ochranu životného 

prostredia (3), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe 

MLaVH SSR o opatreniach na zlepšenie hospodárenia s vodou, 

údržby vodohospodárskych zariadení (6).   

 

451 – 455 Školstvo 

 110  1 – 42  1977 30 
 

Oponentské stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k ekologickej 

štúdii Ústavu rádioekológie a využitia jadrovej techniky 

v Košiciach (1), odvolania proti negatívnym rozhodnutiam 

prijímacích komisií a osobné žiadosti o pomoc 1. podpredsedu Vsl. 

KNV o prijatie do škôl (5-40). 

 

501 – 509 Pracovné sily 

 111  1 – 5 1977 30 
 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV Ministerstva vnútra SSR 

o využitie pracovných síl z útvaru Zboru nápravnej výchovy 

Košice-Šaca v súvislosti s ukončením výstavby Obchodného centra 

v Košiciach (4), Odvolacie konanie Pozemné stavby Košice proti 

rozhodnutiu ONV v Michalovciach o uložení finančnej pokuty 

súvisiacej s náborom pracovníkov nad stanovený limit (5). 

 

526 – 536 Zdravotníctvo 

 112  1 – 2 1977 30 
 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu MZ SSR Určenie 

kúpeľných území pre Horný Smokovec, Dolný Smokovec, Nový 

Smokovec, Štôlu, Štrbské Pleso, Tatranskú kotlinu a Tatranskú 

Polianku (1), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre MZ SSR 

o pridelenie devízových prostriedkov na nákup záchranného 

vozidla typu Mercedes Benz zo Spolkovej republiky Nemecko (2).  

 

601 – 620 Vnútorná správa 

 113  1 – 3 1977 30 
 

22. ročník lyžiarskych pretekov Veľkej ceny Slovenska vo 

Vysokých Tatrách, 6. – 9. marca 1977 (1). 

 

Ročník 1978 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 



44 
 

57 Školenie, inštruktáže, výcvik 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 114  1 – 3 1978 30 

Poznámky 1. podpredsedu Vsl. KNV vyhotovené k semináru Rozbor 

hospodárstva riadeného národnými výbormi uskutočnený Ústavom 

štátnej správy v Prahe (1). 

60 Sťažnosti 

 115  1 – 15 1978 31 

Anonymná sťažnosť na problematické pomery v Okresnom stavebnom 

podniku v Prešove (5), sťažnosť Mariána Pečeňáka vo veci 

neuspokojivého pridelenia náhradného bytu bytovým odborom ObNV 

Košice-Staré Mesto (6), anonymná sťažnosť na riaditeľa okresného 

závodu Východoslovenských vodární a kanalizácií v Košiciach (9), 

sťažnosť Pavla Janiča súvisiaca s problémom legalizovania výstavby 

chaty v rekreačnej oblasti Domaša (13).  

71 Ceny 

 116  1 – 9 1978 31 

Pokyny SlPK na vyčíslenie rozdielov zo zmien veľkoobchodných cien 

podľa plánu vývoja cien na rok 1979 (3), správa o zhodnotení výsledkov 

cenovej kontroly za 1. polrok 1978 (4), návrh plánu cenovej kontroly na 

1. polrok 1979 (6). 

79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 

 117  1 – 6 1978 31 

Závery zo zasadnutia komisie rady Vsl. KNV v Košiciach pre 

koordináciu stretu záujmov organizácií podieľajúcich sa na ťažbe 

a odbere štrkopieskov z 26. 7. 1978 (2), záznam z rokovania podpredsedu 

vlády SSR a predsedu SlPK Karola Martinku s 1. podpredsedom Vsl. 

KNV Jozefom Kubašovským 10. 3. 1978 (3).  

101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 118  1 – 30 1978 31 

Pozvánka na poradu podpredsedov ONV pre ekonomický úsek Vsl. kraja 

12. 7. 1978 (7), pozvánka na 10. zasadnutie Zmiešaného československo-

maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu 16. 

– 20. 10. 1978 (14), pozvánka na 3. zasadnutie pléna Krajskej rady 

Československej vedecko-technickej spoločnosti v Košiciach dňa 20. 

apríla 1978 (20), žiadosť poslanca MsNV vo Svidníku Mirona Pribullu 

o pomoc pri riešení problémov rozvoja okresu Svidník (25), plán 
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verejných schôdzí občanov za obdobie október - november 1978 

v Michalovciach (26). 

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 119  1 – 22 1978 31 

Menovanie Ondreja Zvoláreňa za pracovníka odboru oblastného 

plánovania Vsl. KNV v Košiciach (5), doporučenie Michala Tušana za 

člena Technicko-ekonomickej rady n. p. Povodie Bodrogu a Hornádu, 

správa tokov (7), prehľad stavu pracovníkov n. p. Skrutkáreň Stará 

Ľubovňa za obdobie január - september 1978 (12), zaradenie 

Výpočtového strediska Vsl. KNV do piatej kategórie závodu výpočtovej 

techniky a úprava platových tried zamestnancov (13). 

 

126 – 133 Kontrola 

 120  1 – 13 1978 31 

Záznam z kontrolného dňa na stavbách v Rožňave a Jelšave zvolaného n. 

p. Stavoinvesta Košice (4), správa o komplexnej previerke činností 

vybraných ONV vo Vsl. kraji na úseku vodného hospodárstva (6), správa 

o výsledku previerky postupu špecializácie poľnohospodárskej výroby vo 

Vsl. kraji (7). 

151 – 159 Plánovanie 

 121  1 – 59 1978 32 

Záznam zo 14. rokovania pléna SlPK z 11. apríla 1978 (7), záznam 

z 15. rokovania pléna SlPK z 23. októbra 1978 (11), návrh štátneho plánu 

rozvoja vedy a techniky na rok 1979 (13), správa o štátnom pláne na rok 

1978 a príprave hospodárskeho plánu na roky 1979 – 1980 (14), prehľad 

zabezpečenia tepelných zdrojov pre plánovanú výstavbu v rokoch 1978 – 

1980 (21), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k materiálu 

Ministerstva školstva SSR Návrh na zlepšenie systému plánovaného 

prijímania vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníkov (22), stanovisko 

plánovacieho odboru Vsl. KNV k správe o návrhu na utváranie siete 

stredných odborných učilíšť vo Vsl. kraji a ich materiálne zabezpečenie 

(28), stanovisko plánovacieho odboru Vsl. KNV k správe o zabezpečení 

výstavby predškolských zariadení v rokoch 1980 – 1985 v okrese 

Košice-mesto (30), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe 

MVaT SSR o plnení KBV za 1. polrok 1978 (40), správa SlPK 

o úpravách realizácie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva 

ČSSR na rok 1979 (48), materiály na rokovanie 11. zasadnutia Stálej 

pracovnej komisie pre dlhodobý rozvoj Zmiešaného československo-

maďarského výboru pre hospodárstvo a vedecko-technickú spoluprácu 

(52). 

176 – 183 Financie 
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 122  1 – 28 1978 32 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o predĺženie financovania výstavby 

Závodu verejného stravovania v Medzilaborciach (4), žiadosť Okresného 

stavebno-montážneho podniku Poprad v Batizovciach o pridelenie 

finančných prostriedkov na rok 1978 (16), správa Vsl. KNV o návrhu na 

predĺženie financovania vodohospodárskych stavieb a udelenie výnimky 

z uznesenia vlády ČSSR č. 198/1968 (19), oznámenie ONV vo Vsl. kraji 

o výške pridelenia finančných prostriedkov (22).  

203 – 216 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo  

 123  1 – 5 1978 33 

Pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu vlády SSR 

o opatreniach na ochranu poľnohospodárskej pôdy pri investičných 

výstavbách (3), návrh opatrení MVaT SSR v súvislosti s uvoľňovaním 

poľnohospodárskej pôdy pre investičnú výstavbu (5).  

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 124  1 – 77 1978 33 

Správa o rozvoji závodu Piloimpregna Podolínec (3), hlásenie Okresného 

stavebného podniku v Prešove o splnení plánu za rok 1978 (11), žiadosť 

Výpočtového strediska Vsl. KNV v Košiciach o dodanie operačného 

systému DOS PVT 7.2 (30), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k metodickým pokynom pre podávanie žiadostí  súvisiacich s 

určením palivových a energetických základní pre spotrebiče tuhých palív, 

vykurovacích olejov a plynov (32), podklady k rokovaniu na poradu 

Východoslovenských tlačiarní v Košiciach (44), informácia o plnení 

plánu podnikmi Reštaurácie vo Vsl. kraji (49), komplexná správa MVaT 

SSR o vývoji odpadu bytového fondu v rokoch 1971 – 1977 (54), žiadosť 

1. podpredsedu Vsl. KNV o zvýšenie finančných prostriedkov na nákup 

strojov (59), žiadosť námestníka ministra priemyslu SSR o vydanie 

povolení pre podnik Nový domov, závod Kráľovský Chlmec a podnik 

Jas Bardejov v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd (64), žiadosť 

podniku zahraničného obchodu Polservice Varšava o pridelenie 

kancelárskych miestností pre ich pracovníkov v Košiciach (72), 

kontrolná správa Ministerstva školstva SSR o riešení bytového problému 

učiteľov (75). 

276 – 284 Doprava 

 125  1 – 10 1978 33 

Žiadosť Jána Hrica o preskúmanie možnosti riešenia prestavby štátnej 

cesty II/582 v úseku Klokočov – Jovsa (4), stanovisko odboru dopravy 

Vsl. KNV k riešeniu výstavby cesty Mlynárovce – Lipová (5), podklady 

k rokovaniu Vsl. KV KSS a 1. podpredsedu Vsl. KNV o rozvoji 

a modernizácii železničnej siete vo Vsl. kraji (7), záznam z rokovania 

Federálneho ministerstva dopravy o zvýšení výstavby železničných 
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prechodov a staníc medzi ČSR a SSR a ZSSR a MĽR (9).   

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 126  1 – 57 1978 34 

Žiadosť ONV v Michalovciach o súhlas k vytvoreniu predprojektovej 

a projektovej prípravy výstavby základných škôl v Pavlovciach nad 

Uhom a Strážskom (2), správy a záznamy z rokovaní súvisiace so 

zabezpečením rozvoja Vysokých Tatier do roku 1990 (16), vyhodnotenie 

Ministerstva stavebníctva SSR o plnení cieľov štrukturálnej prestavby 

stavebných kapacít v 6. päťročnom pláne (22), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k návrhu MVaT SSR o kvalitatívnych ukazovateľov pre 

obytné prostredie, systém ich sledovania a vyhodnocovania (24), žiadosť 

Okresného priemyslového podniku v Humennom o pridelenie finančných 

prostriedkov na investičnú výstavbu na rok 1978 (33), pripomienky 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k správe Federálneho ministerstva pre technický 

a investičný rozvoj o priebehu realizácie bytovej politiky v 6. päťročnom 

pláne (35), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe MVaT SSR 

o spôsobe zabezpečenia výstavby bytov v SSR plánovaných v rokoch 

1978 až 1980 (45), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu vlády 

SSR o vedecko-technickom rozvoji komplexnej bytovej výstavby po 

roku 1980 (55).  

 126  58 – 157  1978 35 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu MVaT SSR o finančnom 

zabezpečení opráv panelových bytových domov (62), správa MVaT SSR 

o hlavných problémoch pri realizácií investičnej výstavby (68), žiadosť 

ONV v Poprade o pomoc pri riešení problémov s rekonštrukciou 

kanalizačného zberača a prívodu vody pre sídlisko Juh v Poprade (77), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe MVaT SSR o riešení 

problémov pri výstavbe rekreačných chát na Slovensku (88), stanovisko 

1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu Ústavu rádioekológie a využitia 

jadrovej techniky, na výstavbu Výskumno-výrobného závodu pre 

rádioaktívne látky v Košiciach (100), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. 

KNV k správe o výstavbe závodu Pozemných stavieb Prešov v Starej 

Ľubovni (114), pokyny Vsl. KNV ku kolaudácií stavieb vo Vsl. kraji 

(117), žiadosť Gymnázia v Kráľovskom Chlmci o zapísanie gymnázia do 

plánu výstavby na rok 1979 (123), odvolanie MNV Veľká Lodina proti 

územnému rozhodnutiu na výstavbu rekreačných chát (128), 

pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k zásadám tvorby a rozvoja 

rekreačných obcí v SSR (136), lokalizácia novej budove Vsl. KNV 

v Košiciach (151). 

401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 127  1 – 31 1978 36 

Súhrnná správa MLaVH SSR o stave zabezpečenia ekologických stavieb 
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plánovaných v roku 1978 (6), záznamy zo zasadaní Rady vlády SSR pre 

životné prostredie (9), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti 

podniku Elektrárne Vojany o udelenie výnimky na vypúšťanie 

odpadových vôd (13), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k výstavbe 

vodovodov a kanalizačných zberačov na prešovskom sídlisku Sekčov 

(22), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV ku Kontrolnej správe 

MLaVH o zabezpečení ochrany pred povodňami na Slovensku v 6. 

päťročnom pláne (26). 

451 – 455 Školstvo 

 128  1 – 18 1978 36 

Odvolania proti negatívnym rozhodnutiam prijímacích komisií a osobné 

žiadosti o pomoc 1. podpredsedu Vsl. KNV o prijatie do škôl (5-7, 10-

13). 

 

 

501 – 509 Pracovné sily 

 129  1 – 6 1978 36 

Požiadavky Vsl. KNV v Košiciach pre ONV vo Vsl. kraji súvisiace 

s požiadavkou presunu murárskych kapacít pre výstavbu Fakultnej 

nemocnice v Košiciach (1), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k problematike nedostatku pracovných síl v podniku Pozemné stavby 

Košice (4), informácie o kvalifikovaných kádroch pre národné podniky 

vo Vsl. kraji (6). 

551 – 562 Sociálna starostlivosť 

 130  1  1978 36 

Žiadosť Miroslavy Mydliarovej z Detského diagnostického ústavu 

v Košiciach o udelenie výnimky na stravovanie v Ústave sociálnej 

starostlivosti pre telesne postihnuté deti a mládeže (1). 

601 – 620 Vnútorná správa 

 131  1 – 6  1978 36 

Poďakovanie Telovýchovnej jednoty Slávia VŠT v Košiciach za 

finančnú podporu na 2. Africkú expedíciu (2), žiadosť MNV v Tulčíku 

o preradenie obce do kategórie strediskových sídiel miestneho významu 

(5), žiadosť MV KSS a MsNV v Gelnici o ponechanie mesta v kategórii 

sídiel obvodného významu (6). 

 

Ročník 1979 
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A. Spisový materiál 

b. Spisy 

54 Riadenie, kontrola a metodická činnosť NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 132  1 – 3 1979 36 

Technicko-organizačná smernica č. 5/79 pre ONV vo Vsl. kraji 

k usmerňovaniu spotreby elektriny (2). 

56 Zmluvy 

 133  1 1979 36 

Zmluva o združení prostriedkov z investičnej a prevádzkovej činnosti na 

zariadenie Krajskej knižnice v Košiciach (1). 

 

 

57 Školenie, inštruktáže, výcvik  

 134  1 1979 36 

Program školenia poslancov ONV v Michalovciach (1). 

60 Sťažnosti 

 135  1 – 7  1979 36 

Sťažnosť Michala Klapaka proti JRD Pokrok v Čaklove (1), sťažnosť 

Milana Barloga k porušovaniu ochrany v štátnej prírodnej rezervácii 

Dreveník (4), sťažnosť Bartolomeja Michlíka na nedostatočné 

zásobovanie DIA potravinami v Poprade (6). 

71 Ceny 

 136  1 – 5 1979 36 

Návrh hlavných úloh cenovej kontroly v SSR na 2. polrok 1979 (2), 

hlavné smery cenovej kontroly v SSR na rok 1980 (5). 

73 Tlač, informácie a propagácia 

 137  1 1979 36 

Podkladové materiály pre časopis Socialističeskaja Čechoslovakija (1). 

79 Zasadanie orgánov a komisií NV, zápisy a uznesenia 
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 138  1 – 5  1979 36 

Záznam zo schôdze ekonomickej komisie Vsl. KV KSS k výstavbe 

kanalizačného zberača v Košiciach a k výstavbe na sídlisku Sekčov 

v Prešove (1), záznam z rokovania podpredsedov ONV a MsNV Košice 

5. 6. 1979 (2-3). 

101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 139  1 – 39 1979 37 

Pozvánky na porady pre 1. podpredsedu Vsl. KNV (2-4, 6-8, 11-13, 15-

19), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k záznamu z rokovania 

o palivových základní 16. 5. 1979 (27), záznam z rokovania na Vsl. KNV 

v Košiciach v súvislosti so zabezpečením vykonávania uznesenia 

Predsedníctva vlády ČSSR 31. 7. 1979 (31), záznam zo schôdze 

predsedníctva Vsl. KV KSS k návrhu úprav sústavy ekonomických 

nástrojov v poľnohospodárstve na rok 1980 vo Vsl. kraji (35). 

 

 

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 140  1 – 12 1979 37 

Odporúčanie 1. podpredsedu Vsl. KNV k úprave platu podnikového 

riaditeľa Východoslovenských vodární a kanalizácií v Košiciach Michala 

Baníka (8), pokyny Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí pri 

postupe poskytovania prémií a odmien (9), pripomienky 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k návrhu uznesenia vlády ČSSR v súvislosti so zabezpečením 

pracujúcich osobnými ochrannými prostriedkami (12). 

126 – 133 Kontrola 

 141  1 – 10 1979 37 

Pokyny k previerkam stavu a kvality plánovaných investorských 

výstavieb v rokoch 1980 – 1981 (7). 

151 – 159 Plánovanie 

 142  1 – 39 1979 38 

Stanovisko Vsl. KNV v Košiciach k premiestneniu tepelnej prevádzky 

závodu Slovenských magnetových závodov Košice-Ťahanovce z mesta 

Košíc (1), záznam z rokovania podpredsedu vlády SSR a predsedu SlPK  

s podpredsedom Vsl. KNV J. Kubašovským 16. 8. 1979 (4), správa z 11. 

zasadnutia Stálej pracovnej komisie pre oblastný rozvoj Čs.-maď. výboru 

pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu 17. – 21. 9. 1979 

s priloženou mapou a územnoplánovacou štúdiou rekreačného územia 
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Domica-Aggtelek (5), správa Vsl. KNV o stave a vývoji technickej 

tvorivej činnosti za roky 1976 – 1978 vo Vsl. kraji (14), stanovisko 

Ministerstva stavebníctva SSR k návrhu koncepcie rozvoja miestneho 

stavebníctva Vsl. kraja (24), prehodnotenie návrhu vykonávacieho plánu 

na rok 1979 pre podnik Vagónka Poprad (28), správa o plnení plánu 

ukončených stavieb za rok 1978 (31), materiály pre schôdzu rady Vsl. 

KNV v Košiciach súvisiace s koncepciou rozvoja Kovospracujúceho 

podniku ONV Prešov do roku 1990 (35), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. 

KNV k materiálu Štátnej plánovacej komisie ČSSR o stave plánovitého 

riadenia hospodárstva po roku 1980 (38).  

 142  40 – 94 1979 39 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Medzirezortnému protokolu 

o záveroch dodávateľsko-odberateľských vzťahoch súvisiacich 

s investičnou výstavbou na rok 1980 (47), úpravy investičných plánov 

pre ONV vo Vsl. kraji (62), správa o analýze životného prostredia pre 

hodnotenie úlohy R-17 Ústavu rádioekológie a využitia jadrovej techniky 

v Košiciach za obdobie 1978 – 1979 (66), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k štátnemu plánu spotreby palív a energie na rok 1980 (69), 

návrh územnotechnického usporiadania dopravných ciest v tatranskej 

oblasti k rokom 1985, 1990, 2000 vypracovaný Eugéniou Malíčkovou 

(84), plynofikácia mesta Medzilaborce (87), stanovisko Vsl. KNV 

k návrhu opatrení na zabezpečenie vykurovacej sezóny 1979/1980 (89), 

odpoveď Vsl. KNV pre MNV Trebišov v súvislosti so stavom 

plynofikácie bytov v meste (93).   

176 – 183 Financie 

 143  1 – 43 1979 40 

Správa Ministerstva financií SSR o zvýšení finančného limitu pre Vsl. 

kraj za rok 1978 (1), žiadosť MNV v Rudnej o poskytnutie finančných 

prostriedkov na vybudovanie vodovodu (8), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. 

KNV pre Ministerstvo zdravotníctva SSR o poskytnutie finančných 

prostriedkov na úhradu diagnostického prístroja Mammomat (9), žiadosť 

ONV v Starej Ľubovni o zvýšenie rozpočtu na rok 1979 (14), stanovisko 

1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti podniku Reštaurácie Svidník na 

poskytnutie dotácie pre vybavenie hotela „B“ vo Svidníku (17, 28), 

žiadosť Stavebného bytového družstva Sever Košice o dotáciu pre 

dofinancovanie sanačných prác na objektoch lokality Átrium I. 

Podhradová (27), žiadosť Československého zväzu telesnej výchovy 

o poskytnutie finančného príspevku na 25. ročník Veľkej ceny Slovenska 

(32), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu vyhlášky 

Federálneho ministerstva financií o predaji rodinných domov 

z družstevného vlastníctva (39).  

203 – 216 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo 

 144  1 – 9 1979 40 
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Zásady postupu pri vykonávaní pridruženej výroby JRD (1), stanovisko 

1. podpredsedu Vsl. KNV k materiálu Analýza a návrh koncepcie tvorby 

a ochrany sídelnej zelene na Slovensku (6), prehľad uložených pokút 

súvisiacich s ochranou poľnohospodárskeho pôdneho fondu (8). 

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 145  1 – 50 1979 40 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k umiestneniu závodu Chemického 

a potravinárskeho strojárenstva Chepos vo Vsl. kraji (1), plány úloh 

priemyselných podnikov vo Vsl. kraji na rok 1980 (8), vyhodnotenie 

plnenia úloh podniku Vagónka Poprad za rok 1978 (17), žiadosť podniku 

Hydrostav Košice o pridelenie bytov pre pracovníkov (32), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k záznamu z hygienickej kontroly v závode 

Východoslovenské mliekarne Košice (40), návrh Vsl. KNV na 

efektívnejšie využitie areálu závodu podniku Lykové a textilné závody 

Revúca v Hlinnom (45). 

 145  51 – 86 1979 41 

Informácie o zriadení pracoviska Československého výskumného ústavu 

práce a sociálnych vecí v Košiciach (51), správa n. p. Stavoinvesta 

Košice o vývoze prefabrikátov pre výstavbu Materskej školy Krajná 

Bystrá (55), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu MVaT SSR 

o opatreniach na skvalitnenie činnosti investorov (69), žiadosť n. p. 

Východoslovenské tlačiarne o pridelenie bytov pre pracovníkov (79), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti Astronomického ústavu 

SAV v Tatranskej Lomnici o pridelenie bytov pre pracovníkov (86). 

276 – 284 Doprava 

 146  1 – 3 1979 41 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k osnove správy Doprava 

v Tatranskej oblasti  pre Komisiu vlády SSR pre výstavbu v Tatrách (2). 

301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 147  1 1979 41 

Správa Ministerstva priemyslu SSR o výkupe a zužitkovaní 

opotrebovaných ropných olejov (1). 

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 148  1 – 26  1979 41 

Koncepcia obytného prostredia SSR do roku 2000 a opatrenia na jej 

realizáciu (7), opatrenia na zabezpečenie dokončenia bytov stanovených 

štátnym vykonávacím plánom na rok 1979 (12), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k návrhu MVaT SSR o opatreniach na 
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skvalitnenie činnosti investorov (14), pokyny MVaT SSR na zriaďovanie 

poradných zborov KNV pre urbanizmus a architektúru (17), stanovisko 

1. podpredsedu Vsl. KNV k zhodnoteniu výroby na stavbách organizácií 

riadených ústrednými orgánmi štátnej správy SSR (23), vyhodnotenie 

dokončených stavieb KBV vo Vsl. kraji (26). 

 148  27 – 107 1979 42 

Správa o problémoch v realizácii investičnej výstavby za 1. polrok 1979 

(32), správa o realizácii uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 37/1978 

za Vsl. KNV v Košiciach (38), žiadosť podniku Inžinierske staviteľstvo 

Bratislava o pomoc pri riešení problémov na stavbách Kanalizačného 

zberača Košice-Furča (42), podkladové materiály pre rokovanie 

o postupe výstavby Teplárne Košice II. (49), správa MVaT SSR 

o hlavných problémoch v realizácii investičnej výstavby za 3. štvrťrok 

1979 (53), žiadosť Rady MNV v Bardejove o zaradenie výstavby 

športovej haly do investičnej výstavby na rok 1979 (61), stanovisko Vsl. 

KNV k správe o premiestnení tepelnej prevádzky závodu SMZ Košice-

Ťahanovce z mesta Košíc (75), kontrolná správa o plnení úloh na stavbe 

nádrže Starina (82), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k programu 

MVaT SSR o zabezpečení územnoplánovacej dokumentácie v 7. 

päťročnom pláne (92), žiadosť riaditeľa podniku Hutné stavby Košice 

Dezidera Halušku o pomoc pri pridelení územia pre priemyselnú ťažbu 

štrkopieskov (100), prehľad o investorskej príprave stavieb v roku 1979 

(107). 

401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 149  1 – 17 1979 43 

Správy MLaVH SSR o vyhotovovaní projektov lesných parkov vo 

vybraných miestach SSR a o stave starostlivosti o životné prostredie (1), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe MLaVH SSR o situácii 

v zabezpečovaní potrieb odlučovacej techniky (4), pripomienky 

k materiálu MLaVH SSR Rozbor cien a návrh ekonomických nástrojov 

na reguláciu spotreby vody (6), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k správe o využití geotermálnych zdrojov v SSR (10), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k protokolu z 3. rokovania vlády ČSSR a PĽR 

k realizácii Dohody medzi ČSSR a PĽR o ochrane ovzdušia pred 

znečistením (14). 

451 – 455 Školstvo 

 150  1 – 83 1979 43 

Žiadosť Východoslovenského ľudového autodružstva v Prešove 

o zvýšenie plánu náboru učňovského dorastu na rok 1979 (2), odvolania 

proti negatívnym rozhodnutiam prijímacích komisií a osobné žiadosti o 

pomoc 1. podpredsedu Vsl. KNV o prijatie do škôl (4-83). 
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456 – 467 Kultúra a cirkevné záležitosti 

 151  1 – 4 1979 44 

Žiadosť riaditeľa Štátneho divadla v Košiciach Milana Bobulu 

o vyriešenie problémov pri prideľovaní priestorov kina Partizán pre 

potreby Štátneho divadla (1), zoznam akcií technickej a sociálnej 

infraštruktúry a obnovy pamiatok v Bardejove a Levoči zaradené do 

plánu na rok 1979 (2). 

501 – 509 Pracovné sily 

 152  1 – 14 1979 44 

Žiadosť podniku Stavoprojekt Košice o zvýšenie stavu pracovníkov (5), 

žiadosť OÚNZ Michalovce o zvýšenie počtu zdravotníckeho personálu 

(9), žiadosť VSŽ Košice o pomoc pri riešení plánu pracovníkov na rok 

1980 (12), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe Ministerstva 

práce a sociálnych vecí SSR Rozbor vývoja produktivity práce v 6. 

päťročnom pláne v národnom hospodárstve (14). 

526 – 536 Zdravotníctvo 

 153  1 – 2 1979 44 

Správa Okresnej hygienickej stanice Michalovce v súvislosti 

s hygienickými požiadavkami pre reštauračné prevádzky Kotva 

a Rybárska koliba na Zemplínskej Šírave (1), správa Krajskej 

hygienickej stanice v Košiciach o stave v zásobovaní deratizačnými 

a dezinfekčnými prostriedkami (2). 

 

Ročník 1980 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

54 Riadenie, kontrola a metodická činnosť NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 154  1 – 6 1980 44 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ONV vo Vsl. kraji o vyhotovenie 

súhrnných správ o pracovných činností okresných komisií pre životné 

prostredie (2), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre podpredsedov ONV 

vo Vsl. kraji o zabezpečenie vykonania úloh súvisiacich so 7. päťročným 

plánom (5). 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 155  1 – 3 1980 44 
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Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k sťažnosti občanov mesta Prešov 

vo veci asanácie rodinných domov (1), sťažnosť Ľubomíra Biroša vo 

veci nepovolenia výstavby rodinného domu v Prešove (2). 

71 Ceny 

 156  1 1980 44 

Výpis z komplexného plánu cenových previerok na 1. polrok 1980 (1). 

79 Zasadanie orgánov a komisií NV a uznesenia 

 157  1 – 3  1980 44 

Záznam z 29. zasadnutia Komisie rady Vsl. KNV pre životné prostredie 

29. januára 1980 (1), materiály na rokovanie Komisie rady Vsl. KNV pre 

vedecko-výskumnú základňu 28. mája 1980 (2). 

101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 158  1 – 23 1980 44 

Pozvánky na porady 1. podpredsedu Vsl. KNV (1-2, 4-6, 10-13, 15-16), 

pracovná porada podpredsedov ONV ekonomického úseku konaná na 

Vsl. KNV 7. 2. 1980 (18), záznam z rokovania zástupcov Vsl. KNV 

Košice, ONV Prešov, podniku Transakta Bratislava a KP IMOVA 

Sabinov, 8. 4. 1980 (20). 

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 159  1 – 9 1980 44 

Zoznam navrhovaných pracovníkov NV do dvojročného pomaturitného 

štúdia k ochrane a tvorbe životného prostredia (5), žiadosť riaditeľa 

podniku Stavoinvesta Košice Mikuláša Kitku o poskytnutie výnimky 

v súvislosti s odmeňovaním pracovníkov (7), správa o stave bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci za rok 1979 (9).  

126 – 133 Kontrola 

 160  1 – 3 1980 44 

Správa o výsledku previerky Tesla-Holeševice, závod Moldava nad 

Bodvou, 7. 2. 1980 (1), výsledky previerky ekonomického určenia 

výroby a jej efektívnosti v podnikoch miestneho priemyslu (3). 

151 – 159 Plánovanie 

 161  1 – 39 1980 45 

Správa n. p. Pozemné stavby Prešov o zabezpečení štátneho 

vykonávacieho plánu na rok 1980 (12), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. 

KNV k žiadosti SlPK o zaradenie výstavby hotela v Levoči do návrhu 7. 
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päťročného plánu (22), správa o realizácii záverov prijatých na 12. 

zasadnutí Stálej pracovnej komisie pre oblastný rozvoj čs.-maďarského 

výboru pre vedecko-technickú spoluprácu 18. – 21. 9. 1979 (23), súhrnná 

správa MVaT SSR o výsledkoch záverečného technicko-ekonomického 

vyhodnotenia záväzných úloh štátneho plánu investičnej výstavby (24), 

materiál na rokovanie Rady vlády pre životné prostredie súvisiaci 

s plnením úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SSR č. 150/1974 (26), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV ku koncepcii rozvoja výroby 

cementu a vápna vo Vsl. kraji do roku 1990 (28), koncepcia elektrifikácie 

a teplofikácie Vsl. kraja v 7. päťročnom pláne a do roku 1990 (39). 

176 – 183 Financie 

 162  1 – 16 1980 45 

Správa o delimitácii Okresného stavebno-montážneho podniku Poprad so 

sídlom v Batizovciach (3), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o udelenie 

výnimky na predĺženie financovania vodohospodárskych stavieb (7), 

žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre SlPK o pomoc s financovaním 

dodávok stavebných prác a strojov pre podniky a organizácie vo Vsl. 

kraji (9), žiadosť OÚNZ v Bardejove o pridelenie limitu investícii na 

kúpu zdravotníckych strojov (11), oznámenia o zvýšení finančných 

prostriedkov pre ONV vo Vsl. kraji (13). 

 

 

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 163  1 – 18 1980 46 

Správa o výsledkoch ročného rozboru hospodárskej činnosti Vsl. 

združenia podnikov miestneho stavebníctva Košice za rok 1979 (5), 

stanovisko Vsl. KNV k návrhu Uceleného systému poskytovania služieb 

obyvateľstvu stavebnými organizáciami pri súkromnej výstavbe (13), 

žiadosť podniku Pozemné stavby Bratislava o pridelenie bytov pre 

zamestnancov (16), žiadosť Krajského súdu v Košiciach o pomoc pri 

riešení bytových otázok pre nových sudcov (18). 

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 164  1 – 28 1980 46 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Správe o hlavných problémoch 

v realizácii investičnej výstavby za rok 1979 (2), pripomienky 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k technickému projektu KBV Vsl. kraja (8), 

žiadosť riaditeľa Záhradníckeho a sadovníckeho podniku mesta Košíc 

Stanislava Kupčíka o pomoc pri riešení výstavby skleníkového areálu 

Rozhanovce (15), správa 1. podpredsedu Vsl. KNV pre Ministerstvo 

školstva SSR o výstavbe škôl pre mládež vyžadujúcej osobitnú 

starostlivosť a detských domovov vo Vsl. kraji (16), odpoveď 1. 
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podpredsedu Vsl. KNV Slovenskému literárnemu fondu v Bratislave 

v súvislosti s rekonštrukciou objektu Timrava v Hornom Smokovci vo 

Vysokých Tatrách (21), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV ku 

Koncepcii rozmiestnenia pionierskych táborov v SSR do roku 2000 (23). 

401 – 411 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 165  1 – 11 1980 46 

Správa Vsl. KNV o plnení opatrení k zabezpečeniu starostlivosti 

o životné prostredie v SSR (1), správa 1. podpredsedu Vsl. KNV o plnení 

opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd v roku 1979 (5), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k problematike nedostatku pitnej 

vody v okrese Svidník (9-10). 

 165  12 – 18 1980 47 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe MLaVH SSR o návrhu 

opatrení k ochrane životného prostredia (15), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k správe o ochrane povrchových a podzemných vôd pred 

znečistením poľnohospodárskou výrobou (16-17).  

 

 

 

426 – 428 Výkup poľnohospodárskych výrobkov 

 166  1 1980 47 

Upozornenie 1. podpredsedu Vsl. KNV predsedom ONV vo Vsl. kraji na 

nedostatočnú evidenciu domácich zakáľačiek (1). 

451 – 455 Školstvo 

 167  1 – 5 1980 47 

Odvolania proti negatívnym rozhodnutiam prijímacích komisií a osobné 

žiadosti o pomoc 1. podpredsedu Vsl. KNV o prijatie do škôl (1-5). 

501 – 509 Pracovné sily 

 168  1 – 4  1980 47 

Pokyny Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí k 

umiestňovaniu a hmotnému zabezpečeniu pracovníkov (3), rozmiestnenie 

dorastu vo Vsl. kraji pre rok 1981 (4). 

601 – 620 Vnútorná správa 
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 169  1 – 3  1980 47 

Žiadosť ONV vo Svidníku o zaradenie obcí Krajné Bystré, Nižný 

a Vyšný Komárnik do urbanizačného priestoru mesta Svidník (2). 

 

Ročník 1982 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

154 Plány  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 170  1 1982  47 

Správa Vsl. KNV v Košiciach o rozpracovaní úloh a informatívnych 

ukazovateľov 7. päťročného plánu a rozpočtu na roky 1981 – 1985 vo 

Vsl. kraji (1). 

 

 

 

 

 

Ročník 1983 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

71 Ceny 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 171  1 1983 47 

Úprava veľkoobchodných cien a sadzieb na rok 1984 (1). 

 

Ročník 1984 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

151 – 159 Plánovanie  

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 172  1 1984 47 

Plánovanie výstavby investičných akcií na území Poprad – Matejovce 
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(1). 

176 – 183 Financie 

 173  1 1984 47 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti námestníka primátora 

NVmK Ladislava Túry v súvislosti so zvýšením limitu motorovej nafty 

pre MHD (1). 

 

Ročník 1985 

A. Spisový materiál 

b. Spisy 

54 Riadenie, kontrola a metodická činnosť NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 174  1 – 5  1985 47 

Pokyny 1. podpredsedu Vsl. KNV pre podpredsedov ONV v súvislosti 

s lokalizáciou skládok tuhých toxických odpadov vo Vsl. kraji (3), 

pokyny 1. podpredsedu Vsl. KNV podpredsedom okresných komisií pre 

riadenie a kontrolu miezd pri ONV vo Vsl. kraji a vedúcich odborov 

výstavby, obchodu a dopravy Vsl. KNV v súvislosti s vyhodnotením 

zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy v hospodárstve NV (5). 

 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 175  1 1985 47 

Anonymná sťažnosť na znečisťovanie vodných tokov v okresoch Svidník 

a Bardejov v dôsledku poľnohospodárskej výroby JRD Šarišský Štiavnik, 

Cernina a Ortuťová (1).  

72 Národný majetok a jeho správa 

 176  1 1985 47 

Prevod vlastníctva národného majetku JRD Oľšavica a JRD Nižné 

Repaše (1).  

101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 177  1 – 3  1985 47 

Záznam zo zasadnutia Poradného zboru ministra stavebníctva SSR pre 

rozvoj miestneho stavebníctva 12. 6. 1985 (3).  

151 – 159 Plánovanie 
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 178  1 – 13 1985 48 

Žiadosť ONV v Humennom o zaradenie výstavby nástupných plôch 

ČSAD Humenné do plánu investičnej časti akcie Z na rok 1986 (7), 

zoznam plánovaných stavieb v Košiciach na rok 1985 (12), plány 

realizovania výstavby stavieb na rok 1986 a na 8. päťročný plán (13). 

176 – 183 Financie 

 179  1 – 5 1985 48 

Stanovisko Vsl. KNV k financovaniu projektu Prijímacej budovy ČSAD 

v Michalovciach (1), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o delimitáciu 

objemu prác na dokončenie stavieb vysokoškolských internátov 

realizovaných v rámci bytovej výstavby vo 8. päťročnom pláne (5). 

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 180  1 – 12 1985 48 

Žiadosť riaditeľa VVaK Michala Baníka o zaradenie do plánu výstavbu 

vodovodu a kanalizácie na rok 1985 (5), žiadosť Východoslovenských 

uhoľných skladov v Košiciach o navýšenie mzdových prostriedkov na 

rok 1985 (8), žiadosť n. p. Slovchémia o riešenie problematiky vývozu 

odpadov podniku Bukóza Vranov nad Topľou na odkalisko Poša (11). 

 

 

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 181  1 – 2 1985 48 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe námestníka ministra 

stavebníctva o problematike zatepľovania domov typu B 70 vo Vsl. kraji 

(2). 

501 – 509 Pracovné sily 

 182  1 1985 48 

Zabezpečovanie výchovy dorastu pre závod Slovnaft Vojany (1). 

601 – 620 Vnútorná správa 

 183  1 1985 48 

Žiadosť podpredsedu ONV v Poprade Ivana Spišiaka o riešenie problému 

plánovaného vývoja mesta Poprad (1). 

 

Ročník 1986 
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A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č. Sign. Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 184  1 – 626       1986   48 
Podací denník 1. podpredsedu Vsl. KNV  

 

b. Spisy 

54 Riadenie, kontrola a metodická činnosť NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 185  1 – 3  1986  48 

 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu zásad spolupráce 

Ministerstva stavebníctva SSR s KNV v oblasti miestneho 

hospodárstva (1). 

59 Socialistické súťaženie 

 186  1 1986 48 

Metodické pokyny Slovenskej komisie pre vedecko-technický 

a investičný rozvoj v Bratislave pre socialistickú súťaž projektových 

a investorských inžinierskych organizácií SSR v 8. päťročnom pláne (1). 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 187  1 1986 48 

Sťažnosť Ladislava Valtoša v súvislosti s nezaplatením dlžnej čiastky 

v rámci stavebnej obnovy vojnou zničených domov (1). 

71 Ceny 

 188  1 – 3  1986 48 

Plán cenovej kontroly na rok 1987 (3). 

73 Tlač, informácie a propagácia 

 189  1  1986 48 

Žiadosť podpredsedu ONV v Prešove Štefana Grešlíka o zvýšenie počtu 

pracovných miest v redakcii prešovských novín na rok 1987 (1). 

79 Zasadanie orgánov NV, zápisy a uznesenia 
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 190  1 1986 48 

Materiály pre 18. zasadanie Stálej pracovnej komisie pre oblastný rozvoj 

čs.-maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu 

(1). 

101 – 108 Organizácia činnosti NV  

 191  1 – 21  1986 48 

Pozvánky na porady 1. podpredsedu Vsl. KNV (1-10, 13-15), záznam 

z rokovania k materiálom vypracovaných Slovenskou komisiou pre 

vedecko-technický a investičný rozvoj 16. 1. 1986 (16), záznam z porady 

súvisiacej s rekonštrukciou cukrovaru Trebišov 16. 12. 1986 (20). 

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 192  1 – 4 1986 48 

Stanovisko Námestníka ministra stavebníctva SSR k finančnému 

odmeneniu  vybraných pracovníkov organizácii riadených Vsl. KNV (3), 

stanovisko Vsl. KNV k Návrhu úpravy poskytovania osobitných odmien 

pracovníkom vybraných povolaní (4).  

151 – 159 Plánovanie 

 193  1 – 31 1986 48 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Návrhu opatrení zabezpečujúcich 

plnenie celospoločenských úloh miestneho stavebníctva v 8. päťročnom 

pláne (4), komentár odboru plánovania Vsl. KNV k plneniu stavebných 

úloh v roku 1986 vo Vsl. kraji (7), správa o investorskej a projektovej 

príprave stavieb NV Vsl. kraja na 8. päťročný plán (12), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k zabezpečeniu a rozvoju drevárskeho 

a nábytkárskeho priemyslu do roku 2000 (22).   

176 – 183 Financie 

 194  1 – 36 1986 49 

Žiadosť podniku Stavebné bytové družstvo Košice o finančnú dotáciu na 

opravu kotolní (1), žiadosť ONV v Rožňave o zvýšenie finančných 

prostriedkov na kúpu stavebných strojov na rok 1986 (2), žiadosť MNV 

Medzev o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budov 

a výstavbu chodníka (10), žiadosť podniku Stavoprojekt Košice 

o zvýšenie finančnej podpory na nákup strojov na rok 1986 (19), úprava 

finančných dotácii na kúpu strojov pre ONV vo Vsl. kraji (23), žiadosť 

MNV v Prešove o poskytnutie finančných prostriedkov na opravy 

pozemných komunikácií (24), správa Vsl. KNV o plánovanom 

maloobchodnom obrate za roky 1987 – 1990 vo Vsl. kraji (29), žiadosť 

Štábu civilnej obrany Vsl. kraja o pridelenie motorových vozidiel (31), 

žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o úpravu investičných limitov pre 
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realizáciu uznesenia vlády ČSSR č. 101/86 v oblasti bezpečnosti pred 

žiarením po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárne (35). 

203 – 216 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo 

 195  1 – 2 1986 49 

Zoznam nerealizovaných záhradkárskych osád na pozemkoch n. p. 

Slovosivo SŠM Košice-Šaca (2). 

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 196  1 – 38 1986 49 

Žiadosť n. p. Tesla Stará Ľubovňa o zmeny v nábore dorastu na rok 1986 

(6), žiadosť n. p. Stavoprojekt Prešov o povolenie dovozu kopírovacieho 

zariadenia zo zahraničia (7), žiadosť Okresného stavebno-montážneho 

podniku v Poprade o povolenie výroby ohradových paliet (9), stanovisko 

1. podpredsedu Vsl. KNV k  modernizácii panelárne n. p. Prefa, závod 

Michalovce (11), žiadosť ONV v Prešove o pomoc pri riešení problému 

neplnenia záväzkov podniku Stavoinvesta Košice (17), žiadosť n. p. 

Hutné stavby Košice o pomoc pri riešení problémov súvisiacich so 

stavbou Novej opravovne ČSAD Podolínec (28, 33), žiadosť ONV vo 

Vranove nad Topľou o navýšenie výstavby komunálnych bytov pre 

rómske obyvateľstvo pracujúcich v podniku Bukóza. (38). 

 

 

 

301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 197  1  1986 49 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k problematike prevzatia fondov 

palív a elektrickej energie KNV (1). 

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 198  1 – 20  1986 49 

Žiadosť ONV v Prešove o pomoc pri príprave bytovej výstavby č. 6 

sídlisko Sekčov a výstavby kanalizačného zberača v Solivare (5), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k protokolu o prevzatí stavebných 

prác investičnej výstavby na rok 1987 (7), stanovisko 1. podpredsedu 

k problémom výstavby výrobnej haly v závode Tesla Moldava nad 

Bodvou (13), záznam z porady Slovenskej komisie pre vedecko-

technický a investičný rozvoj v súvislosti s kontrolou systémov typizácie 

vo výstavbe v SSR 30. 9. 1986 (17-18). 
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401 – 428 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 199  1 – 9 1986 49 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach pre MLaVH o začatie 

výstavby prívodu vody Prešov – Košice v roku 1986 (4), výzva 1. 

podpredsedu pre ONV vo Vsl. kraji k problému znečisťovania vôd (9).  

501 – 509 Pracovné sily 

 200  1 – 3 1986 49 

Plán počtu pracovníkov pre podnik INORGA Praha na roky 1986 – 1990 

(2). 

 

Ročník 1987 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č. Sign. Č. evid.z. Časový rozsah Č. škat. 

 201  1 – 714 1987   49 
Podací denník 1. podpredsedu Vsl. KNV  

 

 

 

 

 

b. Spisy 

54 Riadenie, kontrola a metodická činnosť NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 202  1 – 17 1987  49 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV v Košiciach pre predsedov ONV vo 

Vsl. kraji o predloženie výsledkov previerky v oblasti hospodárenia 

s kovmi za rok 1986 (1), žiadosť ONV v Prešove o pomoc pri riešení 

problémov rozvoja hospodárstva ONV v Prešove (10), výzva 1. 

podpredsedu Vsl. KNV pre ONV Michalovce, Vranov nad Topľou 

a Humenné na začatie rokovania súvisiaceho s ochranou životného 

prostredia s výhľadom do roku 2000 (12), usmernenie 1. podpredsedu 

Vsl. KNV pre ONV vo Vsl. kraji k tvorbe projektov na uskladňovanie 

toxického odpadu (15). 

59 Socialistické súťaženie 
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 203  1 1987 49 

Vyhlásenie 1. ročníka súťaže o najlepšiu odbornú prácu mladého 

pracovníka v oblasti financií (1). 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 204  1 – 6  1987 49 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k sťažnosti Baltazára Košoviča 

súvisiacej s neoprávnenou susedskou stavbou (3), sťažnosť výtvarníka 

Mikuláša Siranku na riaditeľa Stavoinvesty Košice Mikuláša Kitku (4), 

sťažnosť Marcely Uramovej Krajskému výboru Slovenského zväzu 

bytových družstiev Košice na postup riešenia jej sťažnosti (6). 

67 Priestupky 

 205  1 1987 49 

Žiadosť Jozefa Kukuru o prehodnotenie rozhodnutia odboru výstavby 

Vsl. KNV o uložení finančnej pokuty za stavebný priestupok (1). 

71 Ceny 

 206  1 – 8  1987 49 

Správa Vsl. KNV v Košiciach o rozvoji a cenách v podnikoch miestnej 

výroby a služieb vo Vsl. kraji (3), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k správe Slovenského cenového úradu o vývoji a pôsobení cien 

služieb poskytovaných organizáciami miestnej výroby a služieb (5), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Vzorovej pracovnej náplni 

činnosti samostatných cenových útvarov KNV v SSR a Národného 

výboru hlavného mesta Bratislava (8). 

72 Národný majetok a jeho správa 

 207  1 – 2 1987 50 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ONV Spišská Nová Ves o pomoc 

pri riešení problémov s prevzatím národného majetku medzi JRD Nižné 

Repaše, JRD Olšavica a Vodohospodárskou výstavbou Bratislava (2).  

73 Tlač, informácie a propagácia 

 208  1 – 2 1987 50 

Žiadosť Východoslovenských novín o stanovisko 1. podpredsedu Vsl. 

KNV k uverejnenému príspevku o problematike miestneho stavebníctva 

vo Vsl. kraji (1). 

79 Zasadanie orgánov NV, zápisy a uznesenia 

 209  1 – 5 1987 50 
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Materiály na rokovanie komisie Rady Vsl. KNV pre životné prostredie 

súvisiace s ochranou čistoty ovzdušia vo Vsl. kraji (1), materiály 

k rokovaniu rady Vsl. KNV v Košiciach súvisiace s rozvojom podnikov 

elektrotechnického priemyslu vo Vsl. kraji v 8. päťročnom pláne (4), 

materiály pre 19. zasadanie Stálej pracovnej komisie pre oblastný rozvoj 

Čsl.- maďarského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú 

spoluprácu (5). 

82 Zahraničné styky 

 210  1 – 3 1987 50 

Informácia Vsl. KNV v Košiciach o plnení záverov zasadaní Čs.-poľskej 

komisie (1), stanovisko 1. podpredsedu k riešeniu vlastníckych vzťahov 

k nehnuteľnostiam v československo-poľskom pohraničí (2). 

101 – 108 Organizácia činnosti NV  

 211  1 – 61 1987 50 

Pozvánky na porady pre 1. podpredsedu Vsl. KNV (1-14, 16-17, 19-31, 

33-45), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k riešeniu pripomienok 

z výročných členských schôdzí a konferencií ROH vo Vsl. kraji (54), 

záznam z pracovnej porady k výskumu geotermálnych vôd vo Vsl. kraji 

(58).   

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 212  1 – 25 1987 51 

Menovanie Igora Kozáka za predsedu koordinačnej komisie pre riadenie 

KBV v roku 1987 a ďalších rokoch 8. päťročného plánu (1),  menovanie 

členov pracovnej skupiny sanácie obvodového plášťa štítovej steny 

bytového domu typu T06-B (2), návrh kádrových rezerv na funkcie 

vedúcich odborov Vsl. KNV z ekonomického úseku (9), program 

odbornej prípravy pracovníkov projektových organizácií v rámci rozvoja 

automatizácie projektovania v investičnej výstavbe (13), doplnok 

k úprave o poskytovaní ročných odmien vedúcim hospodárskym 

pracovníkom Vsl. KNV (16), osnova pre ročné správy o stave 

bezpečnosti zdravia pri práci (21), vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v hospodárstve NV vo Vsl. kraji 

(23). 

126 – 134 Kontrola 

 213  1 – 21 1987 51 

Plán konania okresných kontrolných dní KBV v roku 1987 vo Vsl. kraji 

(1), správa Výboru ľudovej kontroly SSR o výsledku previerky plnenia 

kvalitatívnych podmienok bytovej výstavby a zabezpečovania 

komplexnosti obytných súborov objektmi občianskej a technickej 

vybavenosti (8), správa Slovenského cenového úradu z previerky 
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dodržiavania kvalitatívnych a dodacích podmienok u bytových objektov 

KBV (10), správa z kontrolného dňa MLaVH SSR v n. p. Kovohuty 

Krompachy 15. 10. 1987 (13), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k správe o výsledku operatívnej kontroly zavádzania meracej 

a regulačnej techniky v novej výstavbe (17). 

151 – 159 Plánovanie 

 214  1 – 56 1987 51 

Orientačný výpočet výstavby bytov na 9. päťročný plán (1991 – 1995) 

(2), správa o investičnej výstavbe v okrese Trebišov v období 6. – 8. 

päťročnice (4), záznam z rokovania o návrhu štátneho vykonávacieho 

plánu hospodárstva riadeného Vsl. KNV na rok 1988 (7), metodické 

usmernenie SlPK na vypracovanie informácie o ekonomickom 

a sociálnom rozvoji okresov hraničiacich s MĽR v rokoch 1986 – 1990 

(15), správa Vsl. KNV o stave predprojektovej prípravy 

a dodávateľského zabezpečenia stavieb plánovaných pre 8. päťročný plán 

a určených na prípravu pre 9. päťročný plán (23), návrh Vsl. KNV na 

spresnenie limitov palív a energie na rok 1988 pre hospodárstvo NV Vsl. 

kraja (29), spoločný plán opatrení na realizáciu Programu dlhodobej 

hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a MĽR do 

roku 2000 (45), stanovisko Vsl. KNV ku kontrolnej správe o plnení úloh 

a opatrení Súhrnnej koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia 

v SSR za rok 1986 (47), úprava plánu práce na rok 1987 pre VVaK (52).  

 214  57 – 107  1987 52 

Stanovisko Vsl. KNV k žiadosti Stavebného podniku mesta Košíc 

o úpravu plánu práce na roky 1987 – 1990 (57), vyhodnotenie Štátneho 

cieľového programu Racionalizácie spotreby kovov za 1. polrok 

v hospodárstve NV Vsl. kraja (65), kontrolná správa o plnení úloh 

z koncepcie využitia nerudných surovín vo Vsl. kraji (68), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k listu podnikového riaditeľa Pozemných stavieb 

Poprad Jozefa Masla v súvislosti s plnením prijatých úloh na roky 8. 

päťročného plánu (70), žiadosť podniku Československej štátnej 

automobilovej dopravy v Košiciach o pomoc pri zaradení stavby 

Dopravný závod ČSAD v Prešove do plánu akcie Z vo 8. päťročnom 

pláne (84), správa Vsl. KNV o realizácii mzdových opatrení v roku 1987 

vo Vsl. kraji (85), žiadosť námestníka primátora mesta Košíc Jána Mráza 

o pomoc pri riešení teplofikačného programu v okrese Košice-mesto na 

8. päťročný plán (95), žiadosť ONV Košice-vidiek o prednostné 

zaradenie obce Kokšov-Bakša do plánu plynofikácie (101). 

176 – 183 Financie 

 215  1 – 57 1987 52 

Žiadosť podniku Východoslovenské uhoľné sklady v Košiciach 

o zvýšenie finančných prostriedkov na kúpu strojov (5), žiadosť ONV 

v Trebišove o pridelenie osobného motorového vozidla pre Okresný dom 
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pionierov a mládeže v Trebišove (11), žiadosť ONV v Starej Ľubovni 

o zvýšenie finančných prostriedkov pre novostavby v akcii Z na rok 1987 

(15), žiadosť podniku Východoslovenské energetické závody, rozvodný 

závod v Prešove o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu 

administratívnej budovy (24), žiadosť n. p. KORMS o pridelenie 

finančných prostriedkov na kúpu mikropočítačov (29), žiadosť 1. 

podpredsedu Vsl. KNV námestníkovi predsedu SlPK Júliusovi Turoňovi 

o zvýšenie počtu áut pre Vsl. KNV (40), pridelenie finančných 

prostriedkov a zoznam na ich využitie pre Vsl. KNV (48), žiadosť ONV 

vo Vranove nad Topľou o zvýšenie rozpočtových nákladov pre stavbu 

kanalizácie pre sídliská SNP a Lúčna vo Vranove nad Topľou. (53). 

203 – 216 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo  

 216  1 – 6 1987 52 

Potvrdenie počtu pracovníkov na trvalý pracovný pomer v jednotlivých 

JRD vo Vsl. kraji na rok 1987 (1), žiadosť námestníka predsedu 

Slovenského úradu geodézie a kartografie v Bratislave Imricha 

Horňanského o prijatie opatrení na riešenie nepovolených zmien druhov 

pozemkov v okresoch Vsl. kraja (4). 

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 217  1 – 28 1987 52 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o podieľanie sa podnikov generálneho 

riaditeľstva Priemyslového staviteľstva  na výstavbe občianskej 

vybavenosti v kraji (3), žiadosti Slovenských energetických podnikov 

o poskytnutie pomoci pri zabezpečovaní vhodných priestorov pre 

pracovníkov energetiky v Košiciach (14), žiadosť n. p. 

Východoslovenské energetické závody Košice o posúdenie situácie 

spojenej s uplatnením sankcie voči TEKO za prekročenie spotreby pitnej 

vody v 1. polroku 1986 (18), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre 

primátora mesta Košice Jána Tkáča o pridelenie bývalého objektu 

Hydrokonzultu Košice pre podnik Tesla Pardubice (23), žiadosť 

Mäsozávodu Rožňava o uprednostnenie dodávky nakladača UNC 060 

(28). 

 217  29 – 94  1987 53 

Upozornenie námestníka primátora mesta Košíc Jána Mráza na problémy 

s n. p. Stavoinvesta Košice (40), stanovisko Vsl. KNV ku Koncepcii 

rozvoja prevádzky ČSAD Giraltovce (43), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k Informácii o zabezpečovaní realizačných projektov 

nevýrobných stavieb na úseku KBV (49), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. 

KNV k urgencii Tatranského podniku miestneho priemyslu okresu 

Poprad v súvislosti so zvyšovaním miezd (50), správa o výsledkoch 

rozboru činnosti a hospodárenia podniku KORMS za 2. štvrťrok 1987 

(59), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre n. p. Vsl. kameňolomov 

a štrkopieskov v Spišskej Novej Vsi o dodávky štrkopiesku pre splnenie 
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plánu KBV v roku 1987 vo Vsl. kraji (66), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k delimitácií pracovníkov Stavoprojektu Prešova do 

Pozemných stavieb Prešov (83), žiadosť DPMK o povolenie prekročiť 

limit strojov a zariadení na rok 1987 (87), zoznam objektov obytných 

budov v správe organizácií bytového hospodárstva NV Vsl. kraja (93).  

301 – 310 Obchod a cestovný ruch 

 218  1 – 5 1987 53 

Uznesenie Rady MNV v Jelšave o zrušení predajne Uhoľných skladov 

v Jelšave (3), vyhodnotenie plnenia programu vytesnenia spotreby 

ťažkého vykurovacieho oleja (4). 

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 219  1 – 48 1987 53 

Informácia o projekte stavby Sídlisko Sever v Levoči (1), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KVN k doplňujúcim opatreniam vlády SSR o zvýšenie 

kontroly hodnotenia akosti u stavieb KBV (10), stanovisko Vsl. KNV 

k protokolu o prevzatí stavebných prác v rámci investičnej výstavby pre 

rok 1988 (11), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu správy 

Zhodnotenie štrukturálnych zmien stavebných kapacít z hľadiska 

skrátenia doby výstavby (13), žiadosť občanov o zlepšenie životného 

prostredia a bezpečnosti na ulici Ku Surdoku v Prešove (18), žiadosť 

ONV v Humennom o riešenie problému so zateplením bytových 

jednotiek v okrese (35), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe 

o realizácii stavieb Komplex Hydrokrak a Rozpúšťadlová parafínka III. 

za rok 1986 (42), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k investičnému 

súboru stavieb Jadrovej elektrárne Kecerovce (48).   

 219  49 – 72  1987 54 

Žiadosť ONV v Rožňave o zaradenie výstavby predajne a pohostinstva 

v Kunovej Teplici do akcie Z v roku 1987 (53), návrh na zriadenie SOU 

stavebného v Košiciach (61), stanovisko Vsl. KNV k správe 

o dodržiavaní zákona č. 50/1976 Zb. v oblasti Vysokých Tatier, 

Západných Tatier, Oravy a Spišskej Magury (63), žiadosť ONV 

Michalovce o súhlas na projektovú prípravu prístavby Okresnej 

hygienickej stanice v Michalovciach (66), žiadosť ONV vo Vranove nad 

Topľou o pomoc pri zabezpečení projektovej prípravy stavby 

chirurgického pavilónu (72). 

401 – 428 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia  

 220  1 – 29  1987 54 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k návrhu koncepcie tvorby 

a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných 

zdrojov SSR do roku 2000 (5), informatívna správa Slovenskej 
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vodohospodárskej inšpekcie o výsledkoch kontrol zdrojov znečistenia 

potenciálne ohrozujúcich vodárenské zdroje (9), žiadosť ONV 

v Michalovciach  o zaradenie akcie Rozšírenie vodných zdrojov Vihorlat 

– Popričný pre skupinový vodovod Michalovce do štátneho 

vykonávacieho plánu s jej začatím v roku 1989 (16), žiadosť ONV 

Košice-vidiek o urýchlenie vykonania geotermálneho vrtu v oblasti obce 

Valaliky (19), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k problémom pri 

zabezpečovaní kvality pitnej vody dodávanej do Prešova a skupinového 

vodovodu (29). 

451 – 455 Školstvo 

 221  1 – 6 1987 54 

Informácie o rozšírení možnosti poskytovania štipendií vo vybraných 

územných oblastiach ČSR (2), žiadosť Interhotela Tatry Starý Smokovec 

o zvýšenie počtu žiakov do učňovského pomeru na SOU stravovania v 

Hornom Smokovci (3), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k programu 

modernizácie a rekonštrukcie materiálno-technickej základne škôl 

a školských zariadení na roky 8. päťročného plánu (6). 

501 – 509 Pracovné sily 

 222  1 – 8 1987 54 

Žiadosť Slovenských energetických podnikov o povolenie náboru 

pracovníkov pre rok 1987 (1), plány vytvorenia pracovných príležitostí 

pre ženy v obvode Veľké Kapušany (4), správa Vsl. KNV o rozpracovaní 

úloh štátneho plánu v súvislosti s potrebou kvalifikovaných pracovníkov 

v hospodárstve NV vo Vsl. kraji na rok 1988 (5), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k analýze uplatnenia sa mladej generácie v praxi 

a niektorých vybraných problémov mladých rodín a mládeže (8).  

526 – 536 Zdravotníctvo 

 223  1 1987 54 

Informácia Krajského veterinárneho zariadenia v Košiciach 

o mikrobiologicky nevyhovujúcom mlieku  v spotrebiteľskej sieti (1).   

 

Ročník 1988 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č. Sign. Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 224  1 – 573   1988   54 
Podací denník 1. podpredsedu Vsl. KNV  
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b. Spisy 

54 Riadenie, kontrola a metodická činnosť NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 225  1 – 23 1988  54 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ONV o predloženie výsledkov 

previerky v oblasti hospodárenia s kovmi za rok 1987 (1), žiadosť 1. 

podpredsedu Vsl. KNV pre ONV o zorganizovaní rokovania s okresnými 

komisiami v súvislosti so zhodnotením výsledkov ochrany životného 

prostredia (5), žiadosť 1. podpredsedu pre ONV Stará Ľubovňa, Spišská 

Nová Ves a Rožňava o spracovanie komplexného programu estetizácie 

okresov (12), stanovisko Vsl. KNV k problematickému stavu štátnej 

cesty v úseku Štrba – Liptovská Teplička (17), zaslanie pokynov pre 

ONV vo Vsl. kraji k vypracovaniu ročných vykonávacích plánov 

súvisiacich so spotrebou kovov (21). 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 226  1 – 5  1988 54 

Sťažnosť občanov obce Spišské Bystré na plánovanú výstavby bytov pre 

občanov rómskeho pôvodu (1), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k anonymnej sťažnosti občanov Veľkej Idy súvisiacej so znečisťovaním 

životného prostredia podnikom VSŽ Košice (2), sťažnosť občanov 

Gelnice na nedostatočné zásobovanie mäsovými výrobkami v okrese (5). 

 

 

71 Ceny  

 227  1 – 9 1988 55 

Vzorová pracovná náplň činnosti samostatných cenových útvarov KNV 

v SSR a NV hlavného mesta Bratislavy (1), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k Správe o vývoji cenovej disciplíny v roku 1987 (2), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe Federálneho cenového 

úradu o tvorbe cien za užívanie ubytovacích zariadení (7), plán cenovej 

kontroly pre vybrané podniky vo Vsl. kraji na rok 1989 (8). 

72 Národný majetok a jeho správa 

 228  1 – 3 1988 55 

Stanovisko Vsl. KNV k ponuke odpredaja objektu pálenice v obci 

Ruskov (1). 

82 Zahraničné styky 
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 229  1 1988 55 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre podpredsedu pre bytovú politiku 

okresnej rady v Cottbuse o zaslanie organizačného poriadku a štruktúry 

kombinátneho spôsobu riadenia výstavby (1). 

101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 230  1 – 43  1988 55 

Pozvánky na porady pre 1. podpredsedu Vsl. KNV (1-22, 24-26, 28-29, 

32-35), rokovanie o bezodplatnom prevode objektov vybudovaných 

v rámci výstavby skupinového vodovodu Tichý potok do vlastníctva ich 

užívateľov z 15. 1. 1988 (38), záznam z porady k problematike prípravy 

investičnej akcie Komplex výroby urýchľovačov Chemko Strážske zo 6. 

9. 1988 (43). 

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 231  1 – 16 1988 55 

Vyhodnotenie osobnej hmotnej zainteresovanosti riaditeľov podnikov 

a organizácií riadených Vsl. KNV za rok 1987 (3), žiadosť o vydanie 

súhlasu k vycestovaniu vedúceho odboru výstavby Vsl. KNV Igora 

Kozáka (6), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o zaslanie kádrového 

materiálu Františka Puškáša (11), menovanie Viliama Valoviča do 

funkcie riaditeľa Stavoprojektu v Prešove (13), plán školení a porád 

hospodárskych pracovníkov podnikov Ministerstva stavebníctva SSR na 

1. polrok 1988 (15). 

 

126 – 134 Kontrola 

 232  1 – 6 1988 55 

Správa z previerky stavu rozostavaných a pripravovaných stavieb na 

ochranu čistoty vôd a ovzdušia z 27. 1. 1988 (1), stanovisko 1. 

podpredsedu Vsl. KNV k Správe o výsledkoch previerky plnenia 

podmienok súhlasov vlády SSR na vypúšťanie odpadových vôd  (5). 

151 – 159 Plánovanie 

 233  1 – 52 1988 55 

Úprava plánu investičnej výstavby v roku 1988 pre Krajskú organizáciu 

pre rozvoj miestneho stavebníctva Košice (1), zoznam podmieňujúcich 

investícií KVB podľa jednotlivých stavieb realizovaných v rokoch 1990 

– 1995 (5), zoznam plánovaných stavieb realizovaných v rokoch 1988 – 

1990 (17), rozpis limitov motorovej nafty a benzínu pre hospodárstvo 

NV vo Vsl. kraji na rok 1988 (19), informácia Vsl. KNV o dodatočnom 

zaradení ekologických stavieb do štátneho vykonávacieho plánu na rok 
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1988 (26), investičný zámer na prístavbu SOU v Košiciach (32), 

stanovisko Vsl. KNV k Návrhu Slovenskej komisie pre vedecko-

technický a investičný rozvoj v Bratislave na spresnenie vykonávacieho 

štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1988 (34), 

stanovisko Vsl. KNV ku Koncepcii rozvoja drevospracujúceho priemyslu 

SSR do roku 2000 (41), správa Vsl. KNV o príprave mestskej 

komunikácie Prešov-Sekčov (49). 

 233  53 – 81  1988 56 

Koncepcia rozvoja Zamaguria do roku 1995 (53), správa Vsl. KNV 

o problémoch plánu práce v hospodárstve NV vo Vsl. kraji (61), žiadosť 

ONV v Rožňave o pomoc pri zaradení stavby Domu socialistických 

obradov a sociálnych priestorov v Štítniku do plánu účelovej investičnej 

výstavby v rokoch 9. päťročného plánu (65), zoznam mimoriadne 

navrhnutých stavieb zaradených do plánu KBV na rok 1989 (81). 

176 – 183 Financie 

 234  1 – 63 1988 56 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti Bytového podniku mesta 

Košíc o pomoc pri zabezpečení finančných prostriedkov na výstavbu 

skladov (5), stanovisko Vsl. KNV k návrhu novely vyhlášky Federálneho 

cenového úradu č. 60/1964 Zb., o úhrade za užívanie bytov (8), žiadosť 

ONV v Starej Ľubovni o pomoc pri riešení bilančného prídelu na osobné 

motorové vozidlá pre útvar hlavného architekta (13), žiadosť ONV vo 

Svidníku o pomoc pri zabezpečení financovania prestavby uholnej 

kotolne č. 3 vo Svidníku na zemný plyn (17), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k problematike zvýšenia finančných prostriedok na rozšírenie 

stavby Vodného zdroja Liptovská Teplička (36), stanovisko Vsl. KNV 

k žiadosti MNV Dobrá o zvýšenie finančných prostriedkov na dostavbu 

akcie Vodovod Dobrá (40), informácia pre ONV Stará Ľubovňa o 

poskytnutí finančných prostriedkov na vodohospodárske akcie budované 

v rámci akcie Z v roku 1988 (43), súhlas 1. podpredsedu Vsl. KNV 

s prekročením nákupu strojov a zariadení pre ONV a podnikov vo Vsl. 

kraji (50), úprava výšky finančných prostriedkov na účelovú investičnú 

výstavbu pre ONV v Rožňave na rok 1988 (57).  

203 – 216 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo 

 235  1 – 12 1988 56 

Žiadosti JRD 25. výročia Februárového víťazstva vo Vojčiciach, JRD 

Rozkvet v Novej Ľubovni, JRD Odboj so sídlom v Kružlove, JRD  

Rozvoj v obci Plaveč o vykonávanie činnosti pridruženej výroby mimo 

Vsl. kraj (2-5,7), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti 

Okresnej poľnohospodárskej správy v Trebišove v súvislosti 

s prehodnotením výstavby poldra Kucany (12). 

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 
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 236  1 – 28 1988 56 

Riešenie problematiky výstavby komplexu výroby urýchľovačov v n. p. 

Chemko Strážske a vplyvu podniku na životné prostredie (13), program 

obnovy vozového a strojového parku Východoslovenských uhoľných 

skladov v Košiciach pre roky 1988 – 1990 (15), žiadosť DPMK 

o mimoriadny prídel devízových prostriedkov na kúpu autobusov Karosa 

(19), odpoveď n. p. Sigma Nové Zámky v súvislosti so žiadosťou Vsl. 

KNV o zabezpečenie ponorných čerpadiel (24).   

 236  29 – 90  1988 57 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KVN n. p. Prefa o dodanie prefabrikátov 

(34), žiadosť n. p. Stavoprojekt Prešov o zvýšenie limitu na nákup 

počítačovej techniky (35), časový plán n. p. Stavoinvesta Košice na 

odstraňovanie chýb na bytových domoch Košice-Ťahanovce (42), 

žiadosť Východoslovenských uhoľných skladov v Košiciach o zvýšenie 

limitu motorovej nafty na rok 1988 (52), žiadosť Východoslovenskej 

galérie v Košiciach o pridelenie finančných prostriedkov na kúpu 

motorového vozidla (65), žiadosť závodu Agrozet Rožňava 

o prehodnotenie rozpisu náboru žiakov do študijných odborov SOU pre 

rok 1989 (69), žiadosť podniku Priemyslové staviteľstvo Košice na 

úhradu zvýšených nákladov súvisiacich so zamestnaním pracovníkov 

z PĽR (74), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre podnik Váhostav 

Žilina o zabezpečenie vodohospodárskych stavieb vo Vsl. kraji na rok 

1989 (86).     

276 – 284 Doprava 

 237  1 – 2 1988 57 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ministra vnútra a životného 

prostredia SSR o vydanie osvedčenia pre možnosť parkovania 

služobného motorového vozidla mimo vyhradených priestorov (1). 

326 – 345 Výstavby, územné plánovanie a architektúra 

 238  1 – 48 1988 57 

Žiadosť námestníka primátora mesta Košíc Igora Reipricha o riešenie 

nedostatkov pri údržbe obytných panelových domov na území Košice-

mesto (2), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k 2. fáze KBV za rok 

1988 vo Vsl. kraji (8), súhrnné informácie o stavbe kanalizácie na 

sídlisku Prešov-Sekčov (17), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV pre 

Ministerstvo priemyslu SSR k výstavbe komplexu Hydrokrak 

a rozpúšťadlovej parafínky 3 v Slovnafte Bratislava (18), žiadosť Klubu 

dôchodcov v Poprade o výstavbu opatrovateľského domu (25), žiadosť 

podniku Hutné stavby Košice o odsun termínov ukončenia stavieb 

Zdravotné stredisko Nad Jazerom a Telekomunikačnej budovy Nad 

Jazerom v Košiciach (32), informácie o opatreniach Vsl. KNV 

v súvislosti s pomocou pri výstavbe Slovenského národného divadla 
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v Bratislave (38), žiadosť územného odboru Slovenského zväzu 

bytových družstiev v Košiciach o zaradenie opráv družstevných bytov do 

plánu typizácie Vsl. KNV (43). 

 401 – 428 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 239  1 – 20 1988 57 

Správa 1. podpredsedu Vsl. KNV o vodárenskom využitím nádrže Veľká 

Domaša (4), správa 1. podpredsedu Vsl. KNV o doplnení vodných 

zdrojov pre Dolný a Horný Smokovec i Tatranskú Lomnicu (12), žiadosť 

ONV Košice-vidiek o pomoc pri realizácii rekonštrukcie vodovodnej 

siete v obci Slanec (18), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k vypúšťaniu odpadových vôd organizáciami rezortu Ministerstva 

priemyslu SSR mimo ustanovenia zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (19). 

  239  21 – 29  1988 58 

Stanovisko Vsl. KNV k Správe o plnení opatrení na ochranu 

povrchových a podzemných vôd na Slovensku za rok 1987 (21), 

stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Správe o plnení úloh 

v zásobovaní pitnou vodou SSR s osobitným zameraním na Vsl. kraj 

(23), ochrana podzemných vôd v Čiernej nad Tisou (29).  

451 – 455 Školstvo 

 240  1 – 6 1988 58 

Informácie o zabezpečení komplexnej výučby žiakov na SOU 

dopravnom v Košiciach v školskom roku 1988/1989 (1), žiadosť podniku 

Komunálne služby Košice o zvýšenie plánu v nábore žiakov na rok 1988 

(4-5).  

 

 

501 – 509 Pracovné sily 

 241  1 – 5 1988 58 

Žiadosť n. p. Elektromont Praha, výrobný podnik Košice o povolenie 

zvýšiť u o 10 pracovníkov v okrese Košice-mesto (1). 

526 – 536 Zdravotníctvo 

 242  1  1988 58 

Žiadosť námestníka primátora mesta Košice Igora Reipricha 

o skvalitnenie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác (1). 
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551 – 561 Sociálne veci 

 243  1  1988 58 

Informácie Vsl. KNV o zabezpečení starostlivosti pre starých a zdravotne 

postihnutých občanov v kraji (1). 

601 – 623 Vnútorná správa 

 244  1 – 4  1988 58 

Vybrané projekty pre 3. etapu realizačnej akcie vybudovania 2000 

pracovísk pre automatizáciu inžinierskych prác (3). 

 

Ročník 1989 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č. Sign. Č. evid. z. Časový rozsah Č. škat. 

 245  1 – 438 1989   58 
Podací denník 1. podpredsedu Vsl. KNV  

 

b. Spisy 

54 Riadenie, kontrola a metodická činnosť NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 246  1 – 19 1989 58 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ONV o predloženie opatrení 

súvisiacich s bytovou výstavbou (6), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV 

pre ONV o aktualizáciu zoznamov žiadateľov o výstavbu rodinných 

domov (13), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ONV o vykonanie 

kontrol poľnohospodárskych podnikov a prijatí opatrení na zlepšenie 

životného prostredia v okresoch (17). 

58 Štatistika, výkazníctvo 

 247  1 1989 58 

Stanovisko Vsl. KNV k zmene štatistického výkazníctva po roku 1990 

(1). 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 

 248  1 – 9  1989 58 

Sťažnosť Štefana Móréa v súvislosti s výstavbou nákupného strediska 
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v Oboríne (2), sťažnosť Anny Majerníkovej na odbory výstavby ObNV 

Košice a NVmK v súvislosti s nepovolenou stavebnou činnosťou 

Marcela Bujňáka (8), sťažnosť obyvateľov Košíkovej ulice v Košiciach 

na nesprávny postup stavebného úradu pri povoľovaní výstavby garáží 

(9). 

71 Ceny 

 249  1 – 2 1989 58 

Správa Vsl. KNV o dodržiavaní cien výrobkov a služieb za 1. štvrťrok 

1989 (1), plán cenovej a mzdovej kontroly na rok 1990 vo vybraných 

organizáciách vo Vsl. kraji (2).  

101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 250  1 – 50 1989 58 

Pozvánky na porady 1. podpredsedu Vsl. KNV (2-3, 5-9, 11-12, 14-39), 

vymenovanie delimitačnej komisie pre novozriadenú rozpočtovú 

organizáciu Stavoinvesta Prešov (40), záznam z rokovania Vsl. KNV 

o odovzdávaní nových plynových prípojok pre obytné stavby v okrese 

Prešov (43), záznam z rokovania Vsl. KNV vo veci projektovej prípravy 

investičnej výstavby Pereš a Lorinčík (47,50).    

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 251  1 – 6 1989 59 

Oznámenie o určení predsedov previerkových komisií k vykonaniu 

poslaneckého prieskumu vo vybraných podnikoch Vsl. kraja (2), správa 

Vsl. KNV o zhodnotení mzdovej politiky v hospodárstve NV vo Vsl. 

kraji za rok 1988 (5), priznanie mimoriadnych odmien pracovníkom Vsl. 

KNV (6). 

 

 

126 – 134 Kontrola 

 252  1 – 8 1989 59 

Stanovisko MNV Vysoké Tatry v Starom Smokovci k záverom 

z previerky rozostavaných a pripravovaných stavieb na území TANAP-u 

(5), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV ku Kontrolnej správe o plnení 

vládnych opatrení č. 91/1989 a ku Koncepcii socialistickej architektúry 

a urbanizmu v SSR do roku 2000 (6). 

151 – 159 Plánovanie 

 253  1 – 78 1989 59 
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Žiadosť ONV Humenné o súhlas na projektovú výstavbu práčovne pre 

OÚNZ v roku 1990 (4), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Návrhu 

koncepcie štátnej bytovej politiky na 9. päťročný plán s výhľadom do 

roku 2005 (9, 25), žiadosť n. p. Pozemné stavby Poprad o zaradenie 

výstavby slobodárne v Rožňave do plánu investičnej výstavby (18), 

žiadosť ONV v Prešove o pomoc pri zaradení 2. stavby Nemocnice 

s poliklinikou 3. typu v Prešove do plánu investičnej výstavby na prvé 

roky 9. päťročného plánu (29), žiadosť ONV v Trebišove o zaradenie 

výstavby kina v Trebišove do plánu KBV v roku 1990 (37), úprava plánu 

účelovej investičnej výstavby pre ONV Vranov nad Topľou na rok 1989 

(40), stanovenie plánu vývozu pre n. p. Kogutex Prešov na rok 1989 (46), 

pripomienky 1. podpredsedu k Návrhu nariadenia vlády SSR 

o oblastnom plánovaní (50), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k Správe o súčasnom stave, predpokladoch a zásadách ďalšieho rozvoja 

individuálnej rekreačnej výstavby v SSR (52), stanovisko 1. podpredsedu 

Vsl. KNV k Programu výstavby ekologických stavieb 

v poľnohospodárskom komplexe (64), zoznamy výstavby rodinných 

domov v rámci 9. päťročného plánu (66), žiadosť ONV Košice-vidiek 

o zaradenie obce Vajkovce do rozšíreného programu plynofikácie v 8. 

päťročnom pláne (73), žiadosť ONV v Spišskej Novej Vsi o zaradenie 

obce Odorín do plánu plynofikácie pre 9. päťročný plán (77). 

176 – 183 Financie 

 254  1 – 24 1989 59 

Žiadosť MNV v Zemplínskej Teplici o pridelenie finančných 

prostriedkov na zakúpenie motorového vozidla (4), žiadosť ONV 

Michalovce o vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu otočky 

autobusov a komunikácií vo Vyšnom Nemeckom na rok 1992 (8), 

stanovisko Vsl. KNV k Zásadám zjednodušenia úpravy cestovných 

náhrad (17), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Zhodnoteniu 

výsledkov finančnej, cenovej a mzdovej kontroly v SSR za rok 1988 

(18), žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o zvýšenie finančných 

prostriedkov na kúpu autobusov na rok 1989 (23). 

 

 254  25 – 55  1989 60 

Žiadosť ONV v Humennom o zvýšenie limitu mzdových prostriedkov na 

rok 1989 (26), požiadavka Vsl. KNV o zabezpečenie finančných 

prostriedkov pre urbanisticko-architektonickú súťaž Centrum Tatranská 

Lomnica (31), stanovisko Vsl. KNV k správe o využívaniu obligácií na 

financovanie rozvojových potrieb socialistických organizácií (42), súhlas 

1.  podpredsedu Vsl. KNV s prekročením investičného limitu na stroje 

a zariadenia pre ONV na rok 1989 (46), stanovisko Vsl. KNV k zásadám 

pre odmeňovanie pracovníkov so zahraničnou majetkovou účasťou (50). 

203 – 216 Poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo 
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 255  1 – 2 1989 60 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre ONV o vypracovanie stanoviska 

k správe Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR súvisiacej 

s prenájmom poľnohospodárskej pôdy nevhodnej na veľkovýrobné 

obrábanie (2). 

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 256  1 – 64 1989 60 

Rozpis úloh týkajúcich sa podnikov vo Vsl. kraji na rok 1989 (2), žiadosť 

1. podpredsedu Vsl. KNV pre podnik Přerovské strojírny v Přerove 

o pomoc pri dodávkach strojov (17), žiadosť podniku Československé 

automobilové opravovne v Košiciach o zľavu odvodu zo zisku (22), 

žiadosť n. p. IMOVA Sabinov o poskytnutiu mzdových prostriedkov 

(31), správa o opatreniach n. p. Slovenka, závod Vranov nad Topľou v 

oblasti ochrany životného prostredia (35), správa o situácií v n. p. Hutné 

stavby Košice (36), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k správe n. p. 

Poľnohospodárske zásobovanie a nákup v Bratislave ohľadom výstavby 

asanačného podniku v Moravanoch (41), žiadosť n. p. Hutné stavby 

Košice o pomoc pri dostavbe rekreačno-športového areálu pionierskeho 

tábora Zlatá Idka (52), žiadosť n. p. VVaK o riešenie potreby zvýšenia 

dotácie na neinvestičné výstavbu (59). 

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 257  1 – 27 1989 60 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti MsNV Svit o začatie 

výstavby na sídlisku E (5), zoznam bytov s ohrozeným ukončením 

výstavby vo Vsl. kraji v roku 1989 (7), analýza znižovania rozostavanosti 

KBV v zostatku rozpočtových nákladov v 8. päťročnom pláne za Vsl. 

kraj (8), stanovisko Vsl. KNV k Programu zvýšenia tepelnoizolačných 

vlastností bytovej zástavby (9), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k Informácii o zjednodušení stavebného konania pri výstavbe rodinných 

domov (20), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Návrhu koncepcie 

typizácie vo výstavbe SSR na 9. päťročný plán (27). 

401 – 428 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 258  1 – 16 1989 60 

Správa MLaVH o stave plnenia opatrení na ochranu povrchových 

a podzemných vôd za rok 1988 podľa uznesenia vlády SSR č. 210/1986 

(1), výstavba čistiacej stanice odpadových vôd v Giraltovciach (4), 

článok 1. podpredsedu Vsl. KNV do časopisu Národné výbory 

k problematike realizácie čistiarní odpadových vôd vo Vsl. kraji (9), 

previerka zabezpečenia štátneho programu ekologických investícií 

určeného pre 8. päťročný plán na ochranu čistoty vôd (16). 
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451 – 455 Školstvo 

 259  1 – 2 1989 61 

Žiadosť ONV v Trebišove o prehodnotenie rozdelenia dorastu v okrese 

Trebišov na rok 1990 (1). 

456 – 467 Kultúra a cirkevné záležitosti 

 260  1 – 3 1989 61 

Stanovisko k návrhu Československého rozhlasu organizovať na 

Slovensku akciu Zasaďme strom – darujme si les (2). 

501 – 509 Pracovné sily 

 261  1 – 6 1989 61 

Zoznam rozdelenia profesijných pracovníkov podľa jednotlivých okresov 

a organizácii pre výstavbu Slovenského národného divadla (2), zoznam 

prírastkov pracovných síl vo Vsl. kraji (3). 

526 – 536 Zdravotníctvo 

 262  1 1989 61 

Žiadosť Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR o preverenie 

potreby zdravotníkov vo Vsl. kraji (1). 

 

Ročník 1990 

A. Spisový materiál 

a. Registratúrne pomôcky 

 

 Inv. č. Sign. Č. evid.z. Časový rozsah Č. škat. 

 263  1 – 131 1990   61 
Podací denník 1. podpredsedu Vsl. KNV  

 

b. Spisy 

54 Riadenie, kontrola a metodická činnosť NV 

 Inv. č.  Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

 264  1 – 5 1990 61 

Pokyny Vsl. KNV pre ONV ohľadom vypracovania hodnotiacej správy 

z oblasti životného prostredia za rok 1989 (1-2). 

60 Sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich 
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 265  1 – 3  1990 61 

Sťažnosť Tomáša Pokutu na situáciu v rómskej osade Richnava a na 

problémy s pridelením bytu (2-3). 

72 Národný majetok a jeho správa 

 266  1 – 2 1990 61 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV pre MLaVH SSR o uzavretie dohody 

o príslušnosti na právo hospodárenia s národným majetkom – bytovej 

výstavby na Konečnej ulici v Michalovciach (1). 

101 – 108 Organizácia činnosti NV 

 267  1 – 13 1990 61 

Pozvánky na porady 1. podpredsedu Vsl. KNV (1, 3-4, 7, 9-12), záznam 

z porady podpredsedov ONV, námestníka primátora NVmK, 

podpredsedov MsNV z 13. 6. 1990 na Vsl. KNV v Košiciach (13). 

116 – 121 Kádrová a personálna práca 

 268  1 – 4 1990 61 

Ustanovenie Cyrila Krajňáka do funkcie riaditeľa podniku Stavoinvesta 

Prešov (2), rozdelenie odmien pre vedúcich odborov Vsl. KNV za 1. a 2. 

štvrťrok 1990 (3-4).  

126 – 134 Kontrola 

 269  1 – 2 1990 61 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k Správe VĽK SSR o výsledku 

previerky plnenia opatrení na zabezpečenie štátneho programu 

ekologických investícií (2). 

 

151 – 159 Plánovanie 

 270   1 – 13 1990 61 

Zoznam stavieb KBV realizovaných v roku 1990 vo Vsl. kraji (4), 

analýza rozvoja osídlenia a urbanizácie Vsl. kraja (6), žiadosť MNV vo 

Veľkej Ide o zaradenie obce Veľká Ida do plánu plynofikácie v rámci 9. 

päťročného plánu (12), prešetrenie sťažností obyvateľov osady obce 

Žbince súvisiacich s plynofikáciou obce z 20. 2. 1990 (13). 

176 – 183 Financie 

 271  1 – 31 1990 61 
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Žiadosť ONV v Michalovciach o zvýšenie limitu na investičnú výstavbu 

v rámci plánu na rok 1990 (3), žiadosť ONV v Poprade o pridelenie 

finančných prostriedkov na projektové práce mestskej pamiatkovej 

rezervácie Spišská Sobota (6), pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV 

k Návrhu zásad odmeňovania pracovníkov pri individuálnom podnikaní 

(8), žiadosť ONV v Prešove o poskytnutie pôžičky na výstavbu závodu 

na výrobu malých čistiarní odpadových vôd v Sabinove (14), žiadosť 

ONV v Rožňave o zvýšenie finančných prostriedkov na nákup 

výpočtovej techniky (18), žiadosť TJ Lokomotíva Košice o poskytnutie 

finančného príspevku na materiálno-technické zabezpečenie 

Medzinárodného maratónu mieru (27).  

251 – 255 Miestne hospodárstvo, bytový majetok 

 272  1 – 13 1990 61 

Žiadosť n. p. VVaK v Košiciach o stanovisko k riešeniu kanalizácie 

a čističky odpadových  vôd v obci Podbanské (6), žiadosť Slovenského 

hydrometeorologického ústavu v Bratislave, pobočky v Košiciach 

o uvoľnenie finančných prostriedkov na nákup meracích prístrojov (7).  

326 – 345 Výstavba, územné plánovanie a architektúra 

 273  1 – 3 1990 61 

Stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV k žiadosti n. p. Nábytok Žilina 

o vrátenie finančných prostriedkov na výstavbu Domu nábytku – Krásna 

3 v Košiciach (2), stanovisko 1. podpredsedu Vsl. KNV ku Koncepcii 

typizácie vo výstavbe v SSR v 9. päťročnom pláne (3). 

401 – 428 Vodné hospodárstvo a ochrana životného 

prostredia 

 274  1 – 5 1990 61 

Pripomienky 1. podpredsedu Vsl. KNV k Opatreniam vlády SSR na 

riešenie problémov TANAP-u v období (1990 – 1991) (2), žiadosť MNV 

v Stakčínskej Roztoke o pripojenie obce na skupinový vodovod z vodnej 

nádrže Starina (4).  

601 – 623 Vnútorná správa 

 275  1 1990 61 

Žiadosť 1. podpredsedu Vsl. KNV o povolenie vstupu do vojenského 

obvodu Valaškovce (1).  
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R E G I S T R E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTER OSÔB 

 

 

B 

Baník, Michal – 140, 180 

Barlog, Milan – 135 

Báborský, František – 19 

Biroš, Ľubomír – 155 

Bobula, Milan – 151 

Boroš, Pavol – 40 

Bujňák, Marcel – 248 

 

D 
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Dobšinský, Pavol – 80 

 

F  

Fabínyová, Zuzana – 67 

 

G 

Grešlík Štefan – 189 

Gyalai, Július – 84 

 

H 

Hajdučeková, Oľga – 98 

Haluška, Dezider – 148 

Horňanský, Imrich – 216  

Horváthová, Mária – 79 

Hric, Ján – 125  

Hrubina, Kamil – 82 

Hvozdík, Ján – 30 

 

J 

Janič, Pavol – 115 

Jeleň, Jozef – 98 

 

K 

Kikuc, Michal – 42 

Kitka, Mikuláš – 159, 204 

Klapak, Michal – 135 

Koľvek, Jozef – 98 

Košovič, Baltazár – 204 

Kozák, Igor – 212, 231 

Krajňák, Cyril – 268 

Kusalík, Alojz – 44  

Kubašovský, Jozef – 83, 102, 117, 142 

Kudlovský, Ján – 64, 82 

Kukura, Jozef – 205 

Kupčík, Stanislav – 164 

 

M 

Majerníková, Anna – 248 

Malíčková, Eugénia – 142 

Martinka, Karol – 117 

Martončík, Ernest – 64 

Martončíková, Verona – 84 

Maslo, Jozef – 214 

Michlík, Bartolomej – 135 
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Moric, Rudo – 33 

Móré, Štefan – 248 

Mráz, Ján – 214, 217 

Mydliarová, Miroslava – 130 

 

N 

Ninčák, Jaroslav – 49   

 

O 

Olej, Július – 67 

 

P 

Pečeňák, Marián – 115  

Pokuta, Tomáš – 265 

Pribulla, Miron – 118 

Puškáš, František – 231 

 

R  

Reiprich, Igor – 238, 242 

Repková, Katarína – 98 

Roman, Karol – 98 

 

S 

Sáblíková, Jitka – 64 

Siranko, Mikuláš – 204 

Spišiak, Ivan – 183 

 

T 

Tkáč, Ján – 217 

Turlík, Viktor – 98 

Turoň, Július – 215  

Tušan, Michal – 119 

Túra, Ladislav – 173  

 

U 

Uramová, Marcela – 204  

 

V 

Valovič, Viliam – 231  

Valtoš, Ladislav – 187  

 

Z 

Zaduban, Milan – 33 

Zelina, Miron – 30   
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Zvoláreň, Ondrej – 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTER MIEST 

 

 

 

B 

Bardejov – 6, 23, 124, 148, 151, 175 

Bardejovské Kúpele, časť mesta Bardejov – 108 

Batizovce, o. Poprad – 27, 122, 162 

Biel, o. Trebišov – 29 

Bratislava – 6, 25, 54, 55, 65, 83, 90, 95, 148, 158, 216, 227, 238 

Brezovica, o. Sabinov – 74 

Brno (Česko) – 55 

 

C 
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Cernina, o. Svidník – 175  

Cottbus (Nemecko) – 229 

 

Č 

Čaklov, o. Vranov nad Topľou – 135 

Česká socialistická republika – 25, 63, 125 

Československá socialistická republika – 53, 80, 87, 94, 121, 122, 149, 214, 221 

Čierna nad Tisou – 25, 28, 108, 239 

Čierne nad Topľou, o. Vranov nad Topľou – 101 

 

D 

Dobrá, o. Trebišov – 29 

Domaša, vodná nádrž – 26, 38, 54, 115, 239 

Domica-Aggtelek, jaskyňa – 142 

Dolný Smokovec, miestna časť mesta Vysoké Tatry – 112, 239 

Dreveník, prírodná rezervácia – 135 

Drienovec, o. Košice-okolie – 55 

 

F 

Furča, hovorový názov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov – 41, 42, 57,148 

 

G 

Gabčíkovo – Nagymaros, sústava vodných diel – 93 

Gelnica – 35, 77, 131, 226 

Giraltovce – 217, 258 

 

H 

Hlinné, o. Vranov nad Topľou – 145 

Horný Smokovec, miestna časť mesta Vysoké Tatry – 112, 164, 221, 239 

Humenné – 5, 13, 69, 126, 178, 219, 253, 254 

 

J 

Jarabina, o. Stará Ľubovňa – 11  

Jelšava – 120, 218 

Jovsa, o. Michalovce – 40, 125 

 

K 

Kamenica nad Cirochou, o. Humenné – 89 

Kežmarok – 10, 26, 58  

Klokočov, o. Michalovce – 125 

Kojšovská hoľa, vrch – 107 

Kokšov-Bakša, o. Košice-okolie – 214 



89 
 

Košice – 1, 6, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 50, 51, 53, 54,  

55, 56, 57, 64, 71, 73, 74, 83, 86, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 111, 115, 

124, 126, 129, 130, 133, 138, 142, 145, 152, 163, 199, 219, 248  

Košice-Krásna, mestská časť Košíc – 273 

Košice-mesto (okres) – 121, 214, 238, 241 

Košice-Nad Jazerom, mestská časť Košíc – 238 

Košice-Sever, mestská časť Košíc – 98 

Košice-Šaca, mestská časť Košíc – 111, 195 

Košice-Ťahanovce, mestská časť Košíc – 148, 236 

Košice-vidiek (okres) – 55, 107, 214, 220, 239, 253 

Krajné Bystré, o. Svidník – 145, 169 

Kráľovský Chlmec – 25, 57, 124, 126 

Krompachy – 56, 87, 213 

Kružlov, o. Bardejov – 235 

Kunova Teplica, o. Rožňava – 219 

 

L 

Levoča – 87, 161, 219 

Lipany, o. Sabinov – 8 

Lipová, o. Bardejov – 125 

Liptovská Teplička, o. Poprad – 225, 234 

Lorinčík, mestská časť Košíc – 250 

Lysá Poľana, osada vo Vysokých Tatier – 108 

 

Ľ 

Ľubica, o. Kežmarok – 25 

Ľubiša, o. Humenné – 80 

 

M 

Maďarská ľudová republika – 32, 125, 214 

Malá Vieska, súčasť obce Družstevná pri Hornáde, o. Košice-okolie – 73 

Margecany, o. Gelnica – 70 

Medzilaborce – 5, 73, 111, 122, 142 

Michalovce – 25, 40, 43, 56, 72, 86, 88, 92, 111, 118, 134, 152, 153, 179, 196, 219, 220, 254, 

266,         271 

Miňovce, o. Stropkov – 31 

Miškovec (Maďarsko) – 69 

Mlynárovce, o. Svidník – 125 

Mohelnice (Česko) – 56 

Moldava nad Bodvou – 160 

Moravany, o. Michalovce – 256 

 

N 

Nižná Olšava, o. Stropkov – 31, 51 
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Nižné Repaše, o. Levoča – 176 

Nižný Komárnik, o. Svidník – 169 

Nová Ľubovňa, o. Stará Ľubovňa – 98, 235 

Nové Zámky – 236 

Nový Smokovec, miestna časť mesta Vysoké Tatry – 112 

 

O 

Oborín, o. Michalovce – 248 

Odorín, o. Spišská Nová Ves – 253 

Oľšavica, o. Levoča – 176 

Orava – 219 

Orenburg (Rusko) – 53 

Orlov, o. Stará Ľubovňa – 90 

Ortuťová, o. Bardejov – 175 

 

P 

Pardubice (Česko) – 217 

Pavlovce nad Uhom, o. Michalovce – 126 

Peder, o. Košice-okolie – 55 

Pereš, mestská časť Košíc – 250 

Plaveč, o. Stará Ľubovňa – 105, 235 

Podbanské, časť obce Pribylina, o. Liptovský Mikuláš – 272 

Podolínec – 124, 196  

Podspády, miestna časť obce Tatranská Javorina, o. Poprad – 108 

Poľská ľudová republika – 32, 94, 149, 236 

Poprad – 5, 8, 27, 29, 43, 58, 90, 126, 135, 142, 145, 183, 271 

Poprad-Matejovce, mestská časť mesta Poprad – 172 

Poša, o. Vranov nad Topľou – 180  

Praha (Česko) – 7, 27, 114, 200, 241 

Prakovce, o. Gelnica – 15 

Prešov – 6, 8, 27, 39, 41, 54, 56, 57, 70, 71, 73, 106, 108, 115, 124, 126, 127, 138, 142, 155, 189, 

199, 219, 220, 250, 271 

Prešov (okres) – 5 

Přerov (Česko) – 256 

 

R 

Rakúsko – 41 

Revúca – 56, 105 

Richnava, o. Gelnica – 265 

Rozhanovce, o. Košice-okolie – 164 

Rožňava – 37, 56, 86, 120, 217, 219, 225, 233, 234, 236, 253, 271 

Ruskov, o. Košice-okolie – 228 

 

S 
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Sabinov – 158, 256, 271 

Sečovce – 47, 67 

Sklené Teplice, o. Žiar nad Hronom – 69 

Slanec, o. Košice-okolie – 239 

Slovenská socialistická republika – 4, 9, 15, 26, 36, 37, 38, 44, 52, 53, 54, 57, 60, 62, 63, 70, 74, 

87, 95, 103, 109, 125, 126, 136, 148, 149, 164, 186, 198, 214, 

219, 220, 252, 253, 273 

Snina – 42 

Solivar, mestská časť mesta Prešov – 198 

Spišské Bystré, o. Poprad – 226 

Spišská Magura, pohorie – 219 

Spišská Nová Ves – 5, 41, 87, 90, 91, 225, 253 

Spišská Sobota, mestská časť mesta Poprad – 271 

Spišská Stará Ves – 27, 41 

Spišské Vlachy – 58 

Spolková republika Nemecko – 112 

Stakčínska Roztoka, o. Snina – 274 

Stará Ľubovňa – 6, 8, 26, 29, 55, 73, 126, 196, 215, 225, 234 

Starý Smokovec, miestna časť mesta Vysoké Tatry – 221, 252 

Starina, vodná nádrž – 148, 274 

Strážske – 126, 230 

Strihovce, o. Snina – 11 

Stropkov – 27 

Svidník – 31, 38, 118, 143, 165, 169, 175, 234 

Svit – 27, 56, 257 

 

Š 

Šarišské Michaľany, o. Sabinov – 104 

Šarišský Štiavnik, o. Svidník – 175 

Štôla, o. Poprad – 112 

Štítnik, o. Rožňava – 233  

Štrba, o. Poprad – 70, 225 

Štrbské Pleso, miestna časť obce Štrba – 29, 43, 86, 112 

 

T 

Tatranská Kotlina, liečebná osada na území mesta Vysoké Tatry – 112 

Tatranská Lomnica, miestna časť mesta Vysoké Tatry – 145, 239, 254 

Tatranská Polianka, liečebná osada vo Vysokých Tatrách – 112 

Tatranská Štrba, miestna časť obce Štrba, o. Poprad – 70 

Tatranský národný park – 252, 274 

Tulčík, o. Prešov – 131 

Trebišov – 26, 29, 39, 47, 70, 71, 142, 191, 214, 215, 235, 253, 259 

 

U 
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Ubľa, o. Snina – 4 

 

V 

Vajkovce, o. Košice-okolie – 253 

Valaliky, o. Košice-okolie – 220 

Valaškovce, o. Humenné – 275 

Valkov (zatopená obec vodnou nádržou Domaša) – 25 

Varšava (Poľsko) – 124 

Veľká Ida, o. Košice-okolie – 226, 270 

Veľká Lodina,  – 126 

Veľké Kapušany – 25, 44, 73, 222 

Vikartovce, o. Poprad – 43 

Vinné, o. Michalovce – 40 

Vojany, o. Michalovce – 73, 84, 127 

Vojčice, o. Trebišov – 235 

Vranov nad Topľou – 26, 43, 53, 54, 57, 94, 180, 196, 215, 219, 253, 256 

Vtáčkovce, o. Košice-okolie – 3 

Vysoké Tatry, pohorie – 126, 164, 219 

Vysoké Tatry – 113 

Vyšné Nemecké, o. Sobrance – 254  

Vyšný Komárnik, o. Svidník – 169 

 

Z 

Zamagurie – 233 

Západné Tatry – 219  

Zemplínska Šírava, vodná nádrž – 153  

Zemplínska Teplica, o. Trebišov – 254 

Zlatá Idka, o. Košice-okolie – 256 

Zväz sovietskych socialistických republík – 53, 125 

 

 

 

Ž 

Žbince, o. Michalovce – 270 

Žilina – 236, 273 

Žitný ostrov – 94 
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REGISTER KORPORÁCIÍ  

 

A  

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici – 145 

Automatizácia železničnej dopravy v Čiernom nad Tisou – 28 

 

B 

Bertsch – 41  

Bukóza Vranov nad Topľou – 180, 196 

Bytový podnik mesta Košíc – 234  
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C 

Cestné stavby Košice – 106 

 

Č 

Československá autobusová doprava v Giraltovciach – 217 

Československá autobusová doprava v Humennom – 178 

Československá autobusová doprava v Košiciach – 8, 214 

Československá autobusová doprava v Michalovciach – 179 

Československá autobusová doprava v Spišskej Novej Vsi – 91  

Československá televízia v Košiciach – 59  

Československé automobilové opravovne v Košiciach – 256 

Československé stredisko pre výskum a rozvoj ochrany prostredia pred znečistením 

v Košiciach – 39 

Československý rozhlas – 260 

Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí v Košiciach – 145  

Československý zväz telesnej výchovy – 143  

 

D 

Datasystém Bratislava – 65  

Detský diagnostický ústav v Košiciach – 130 

Dopravný podnik mesta Košice – 217, 236  

Dopravný podnik mesta Prešov – 27, 71  

Dopravný závod Československej autobusovej dopravy v Prešove – 214 

Drevona Košice – 73 

 

E 

Elektrárne Vojany – 127 

Elektromont Praha – 241 

 

 

 

F 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – 

14, 25, 46, 64, 71, 74, 93 

Federálne ministerstvo dopravy – 125 

Federálne ministerstvo financií – 143 

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí – 140, 168 

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj – 103, 126 
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