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ÚVOD 

 

 

Prehľad vývoja pôvodcu fondu 

 

Stavba, ochrana a údržba vodných diel v Uhorsku bola činnosť systematicky regulovaná 

štátom. Už časový rozsah a charakter fondu poukazujú na fakt, že pôvodcov písomných 

dokumentov sústredených do zbierky listín k vodnej knihe bývalej Abovsko-turnianskej župy 

bolo viacero. Najstarším pôvodcom vodoprávnych povolení uložených v tejto zbierke, 

vydaných k užívaniu vody pre vodné diela (zariadenia) realizované v bývalých okresoch 

Košice a Moldava nad Bodvou, je abovsko-turniansky podžupan (alispán). Vodoprávne 

záležitosti župy mal v kompetencii na základe uhorského zákona o vodnom práve XXIII/1885 

novelizovanom zák. čl. XVIII/1913 a na základe obežníka uhorského ministerstva orby č. 

66654/1885. Podľa týchto noriem bol prvostupňovým orgánom pri udeľovaní vodoprávnych 

povolení, orgánom, pri ktorom sa viedla vodná kniha a zároveň aj kontrolným orgánom, ktorý 

kontroloval vodné diela na území celej župy. Najstarším pôvodcom technických dokumentov, 

t. j. technickej správy a technických plánov k realizovaným vodným dielam (zariadeniam), 

ktoré sú uložené v zbierke listín bol do roku 1885 kultúrny inžinier IV obvodu (Magyar 

királyi kultúrmernökség IV.-ik kerülete) a potom jeho nástupca Kultúrno-inžiniersky úrad IV. 

obvodu (IV. kerületi magyar királyi  kultúrmenöki hivatal). Pôvodcami technických plánov 

a technickej správy však mohli byť aj iní súkromní stavební inžinieri. Po rozpade Rakúsko-

Uhorska prevzala novozriadená ČSR v rámci riadenia vodného hospodárstva všetky uhorské 

zákony, doplňujúce nariadenia a predpisy. Zápisy do vodnej knihy župy boli prevádzané na 

základe rozhodnutia a povolenia Župného úradu Abovsko-turnianskej župy, od roku 1923 na 

základe rozhodnutia Župného úradu novozriadenej Košickej župy so sídlom v Košiciach. 

Vedenie vodnej knihy so zbierkou listín, máp, plánov a registrov upravovalo vládne 

nariadenie č. 161/1925 z 8. júla 1925. Pôvodcami technickej dokumentácie vydanej 

k príslušným vodohospodárskym dielam boli zväčša pracovníci zemedelsko-technického 

odboru Župného úradu v Košiciach, ktorí prevádzali aj zápisy do vodnej knihy. Nariadením č. 

176/1928 z 30. októbra 1928 došlo na Slovensku k presunu pôsobnosti vo vedení vodných 

kníh na okresné úrady. Vedením vodnej knihy so zbierkami máp, listín a plánov pre územie 

okresov Košice, Moldava nad Bodvou a pre obvod Mestského notárskeho úradu v Košiciach 

bol poverený Okresný úrad v Košiciach. Na území Slovenského štátu ako aj na území okresov 

Košice a Moldava nad Bodvou, ktoré bolo Viedenskou arbitrážou 2. novembra 1938 
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odstúpené Maďarsku, bol v riadení vodohospodárskych záležitostí ponechaný v platnosti 

pôvodný uhorský zákon o vodnom práve z roku 1885 s jeho novelami. Na území odstúpenom 

Maďarsku bol pôvodcom vodoprávnych povolení a kolaudačných rozhodnutí podžupan 

obnovenej Abovsko-turnianskej župy. Pôvodcom technických dokumentov bol Kultúrno-

inžiniersky úrad Košice (Magyar Királyi Kultúrmernöki hivatal Kassa). Na území 

Slovenského štátu vydával vodohospodárske oprávnenia pre zostávajúce  územie bývalých 

okresov Košice a Moldava nad Bodvou župan Šarišsko-zemplínskej župy  a vedenie vodnej 

knihy so zbierkami máp, listín a plánov malo v kompetencii vodoprávno-technické oddelenie 

Župného úradu  v Prešove. Po oslobodení v roku 1945 ostal naďalej v platnosti pôvodný 

uhorský zákon o vodnom práve z roku 1885, avšak potrebné právomoci vo 

vodohospodárskych záležitostiach dostali do kompetencie novovzniknuté úrady. Pre územie 

košického a moldavského okresu mal vodoprávne právomoci Štátny vodoprávny úrad v 

Košiciach. Zbierka listín bola uložená na Štátnom vodotechnickom úrade v Košiciach, ktorý 

bol poverený vydávaním technických správ a technickej dokumentácie k vodným dielam. 

V súvislosti s územnou reorganizáciou od 1. januára 1949 získal vodoprávne kompetencie 

odbor pre vodné hospodárstvo rady Krajského národného výboru v Košiciach. Uhorský zákon 

o vodnom práve stratil platnosť v roku 1955 vydaním zákona o vodnom hospodárstve č. 

11/1955 Z. z. z 23. marca 1955. Podľa šiestej časti odseku 1 § č. 31 tohto zákona bolo zrušené 

dovtedajšie vedenie vodných kníh a bola zavedená nová evidencia vodohospodárskych diel a 

zariadení a vodohospodárskych povolení a súhlasov. V roku 1960 bol v dôsledku územnej 

reorganizácie kraja  zrušený okres Moldava nad Bodvou, ktorý bol včlenený (až na 4 obce) do 

okresu Košice-vidiek. Zároveň v rámci presunu niektorých kompetencií na okresné národné 

výbory (ONV) začal vykonávať rozhodnutia vo vodohospodárskej oblasti pre okres Košice-

vidiek od roku 1960 odbor vodného hospodárstva a energetiky ONV v Košiciach (neskôr 

odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ONV v Košiciach).  

 

Vývoj a dejiny archívneho fondu 

          

Písomnosti tvoriace Zbierku listín k vodnej knihe bývalej Abovsko-turnianskej župy okresov 

Košice a Moldava nad Bodvou boli do Okresného archívu Košice-vidiek prevzaté 11. 

decembra 1967. Do evidenčného listu boli zaevidované pod číslom 93. Tento materiál bol 

v roku 2003 presťahovaný v súvislosti so zabezpečením vhodnej účelovej budovy pre 

právneho nástupcu okresného archívu – Štátny  archív v Košiciach, pobočka Košice do 

nových priestorov na Južnú triedu č. 82. Fond bol usporiadaný pracovníčkou Štátneho archívu 
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v Košiciach Dianou Kunderovou v roku 2018 na základe projektu spracovania a sprístupnenia 

zbierky, ktorý bol schválený oddelením riadenia archívov a registratúr pod číslom SVS-

OAR1-2018/012724-00 dňa 25. júla 2018. Následne táto pracovníčka previedla v nasledúcich 

rokoch vnútorné vyraďovanie a inventarizovanie zbierky.  

 

Archívna charakteristika fondu 

 

Fyzický stav fondu v rozsahu 4,5 bm, t. j. 35 škatúľ je dobrý a nepoškodený. Vo fonde sa 

nenachádzajú žiadne úradné knihy a registratúrne pomôcky. Archívny fond tvorí výhradne 

zbierka spisov, týkajúca sa vodoprávnych povolení (oprávnení), kolaudačných rozhodnutí, 

technických a iných dokumentov vydaných ich pôvodcom v procese legalizácie 

vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, resp. udelenia práva užívania vody pre dané vodné 

dielo, ktoré sa nachádzalo, alebo sa v súčasnosti ešte nachádza v jednotlivých obciach okresu 

Košice a Moldava nad Bodvou. Tieto spisy boli manipulované od začiatku ich založenia 

počas celého obdobia ich vedenia osobitne a tvorili súčasť vodnej knihy Abovsko-turnianskej 

župy vo forme jej zbierky listín, máp a plánov. Zbierku listín tvorí pre každé jedno vodné 

dielo resp. zariadenie: osobitný obal z polotvrdého papiera, do ktorého bol vložený druhý 

exemplár vodoprávnej povoľovacej listiny a rozhodnutia o jej právoplatnosti s technickými 

plánmi a technickou správou, ktoré schválil v príslušnom časovom období kompetentný úrad, 

zápisnica o miestnej vodoprávnej obhliadke stavby, rovnopis kolaudačného rozhodnutia, 

rovnopisy povoľovacích listín, ktorými boli povolené zmeny vodného diela (zariadenia) alebo 

jeho používania, odpis rozhodnutia o zmene osoby oprávnenej užívať vodné dielo a písomný 

záznam o previerke vodohospodárskych diel a oprávnení. Pri vodných družstvách bol do 

obalu založený aj odpis rozhodnutia o schválení vodného družstva a stanovy družstva, 

zoznam družstevných pozemkov a členov družstva, z technických plánov len plány dôležité 

z vodoprávneho hľadiska. Pri vodných dielach (zariadeniach) realizovaných štátnou správou 

nemuseli byť do obalu vložené kompletné plány pokiaľ išlo o veľmi rozsiahle projekty, ale 

muselo byť uvedené, pri ktorom úrade alebo organizácii sa nachádzajú v kompletnom stave. 

Každý obal v zbierke listín  mal pri vodných dielach realizovaných do roku  1955  na prednej 

strane uvedené číslo vložky vodnej knihy napísané rímskymi číslicami lomené arabskými 

číslicami a svoje číslo v zbierke listín napísané arabskými číslicami. Na niektorých obaloch sú 

uvedené aj viaceré čísla vložiek vodnej knihy a zbierky spisov. Jednou inventárnou jednotkou 

je jeden spis týkajúci sa  jedného vodného diela (zariadenia), resp. práva užívania vody pre 

toto dielo. Pri usporiadaní a inventarizácii spisov zbierky nebolo využité ich usporiadanie 
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podľa čísla vložky a čísla zbierky vodnej knihy a to preto, že samotná Vodná kniha sa 

v Štátnom archíve v Košiciach nenachádza a preto, že niektoré vodné diela boli realizované 

po roku 1955, teda v období, kedy bolo vedenie vodnej knihy už zákonom zrušené. Z dôvodu 

rýchleho a prehľadného vyhľadávania  boli všetky spisy  v inventári zoradené do 95 kapitol 

podľa názvu  obcí,  v ktorých sa vodné diela nachádzali resp. sa v súčasnosti ešte nachádzajú. 

Jednotlivé kapitoly sú v inventári zoradené podľa abecedného  poriadku, pričom abecedné 

usporiadanie obcí v inventári nerešpektuje príslušnosť obcí k obom okresom. Inventárny 

záznam pozostáva z inventárneho čísla, časového rozpätia dokumentov uložených v spise, 

pôvodného čísla vložky vodnej knihy (signatúry), pod ktorým bolo do nej vodné dielo 

zaregistrované, z pôvodného čísla zbierky listín a čísla archívnej škatule. Za týmito údajmi 

nasleduje názov vodného diela, povodie ku ktorému patrilo, meno majiteľa vodného diela 

a ďalší popis dokumentov, ktoré boli kompetentným pôvodcom vydané v súvislosti 

s legalizáciou alebo opravou, či kontrolou príslušného vodného diela. Za inventárnymi 

záznamami nasleduje osobný, miestny a vecný register a register korporácií, ktoré odkazujú 

na inventárne čísla. Pri vyžiadaní dokumentov na štúdium musí bádateľ uviesť názov obce, 

v ktorej sa vodné dielo nachádzalo, resp. sa aj dnes nachádza, inventárne číslo a číslo škatule.  

 

Rozbor obsahu fondu 

 

Archívne dokumenty, ktoré poskytujú informácie o stavbe, ochrane a údržbe vodných diel 

(zariadení) na území Abovsko-turnianskej župy, neskôr Košickej župy prinášajú dôležité 

poznatky k  dejinám rozvoja priemyslu a hospodárstva v župe a po jej zrušení na území 

okresov Košice-vidiek a Moldava nad Bodvou v širokom časovom rozmedzí viac ako 

storočia. Zároveň poskytujú súčasnému bádateľovi podrobný obraz o ochranných prácach, 

ktoré realizovali naši predkovia v minulosti v súvislosti s  povodňami alebo trvalým 

zamokrením ornej pôdy, pasienkov a záhrad, ako aj prehľad o uplatňovaní  technologického 

pokroku vo výstavbe vodných diel.  Taktiež  pomáhajú rozširovať prehľad o nehnuteľnom 

vlastníctve ich šľachtických majiteľov, ale aj ďalších fyzických či právnických osôb. 

Zachované katastrálne mapy a technické plány vodných diel, ktoré sú súčasťou zbierky, môžu 

uspokojiť zvýšený záujem verejnosti o historické mapovanie rôznych stavebných technických 

objektov. Pečate zachované na obecných svedectvách, ktoré sú súčasťou zbierky, môžu 

bádateľom  poslúžiť pri sfragistickom výskume.  
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Protokolárny záznam o vypracovaní inventára 

 

Archívny fond usporiadala,  vnútorné vyraďovanie a inventarizovanie vykonala pracovníčka 

Štátneho archívu v Košiciach Mgr. Diana Kunderová v rokoch 2018 – 2020. 

Zoznam použitých skratiek 

 

bm bežný meter 

č. číslo 

ČSR                Československá republika      

JRD                 jednotné roľnícke družstvo 

KNV krajský národný výbor 

mal. maloletý 

manž. manželka 

MNV miestny národný výbor 

n. p.                 národný podnik 

ONV               okresný národný výbor 

OÚ                  okresný úrad 

resp.                respektíve 

r. kat. rímskokatolícky 

rod. rodená 

spol.                spoločníci.                spoločníci 

s. r. o.              spoločnosť s ručením obmedzeným 

st.                    storočie 

SVS-OAR1 sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr 

t. j. to jest 

úč. spol.          účastinná spoločnosť 

zák. čl. zákonný článok 

Z. z. Zbierka zákonov 
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obec Bačkovík (Bátyok) 

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

1            14. 3. 1888 – 17. 8. 1962                                              XLIX/4,144                   1 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie: Olšavský potok 

majitelia: Henrich Friedmann a spol., vdova po Jánovi Mészey 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9311/1889 z 11. 7. 

1889 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie a súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

2                    1960                                                                                                     1 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: Olšavský potok 

majitelia: MNV, JRD 

situačný plán: 1 kus (pravdepeodne 1960) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Barca (Bárcza) 

 

3          1897 – 25. 7. 1962                                                                XI/10, 268                    1 

Vodné dielo:  Užívanie vody na zásobovanie záhradného jazera 

povodie: Myslavský potok 

majitelia:  Edmund Bárcai (Bárczay), Karol Ziči (Zichy) a manž. Ilona rod. Karáčoniová 

(Karátsonyi), Pokusné hospodárstvo štátnych výskumných ústavov zemedelských v 

Košiciach, Štátny výskumný ústav v Košiciach                    

vodoprávne povolenie: č. 9021/1901 z 24. 5. 1901 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9021/1901 z 24. 5. 

1901 

zmena zápisu koncesionára: č. 44891/1926 z 31. 12. 1926 

kolaudačné rozhodnutie: OÚ v  Košiciach č. 19346/1932 z 29.10.1932 

technická správa: 1kus (1897) 

technické plány: 2 kusy 

iná dokumentácia:  
1931 – 1932 – úradne prípisy v záležitosti kolaudácie vodného diela a umiestnenia výškových 

značiek 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

4         15. 2. 1887 – 25. 7. 1962                                              X/11, XI/7,122                           1 

Vodné dielo: Užívanie vody na zásobovanie záhradného jazera a čistenie odvodňovacej  

                     priekopy  

povodie: Myslavský potok 
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majitelia: Jozef Bárcai (Bárczay), Alexander Bárcai (Bárczay) 

vodoprávne povolenie: č. 9134/1901 z 24. 5.1901 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6316/1890 z 28. 2. 

1890, č. 9134/1901 z 24. 5. 1901  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus  

situačný plán: 1 kus  

technická správa: 1 kus (1901) 

technické plány: 1kus (1901) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie a súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo  

1901 – úradný prípis  

1913 – rozhodnutie podžupana na základe zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

5         24. 5. 1901 – 25. 7.1962                                                          XI/5, 408                         1 

Vodné dielo:  Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

vyšného mlyna 

majitelia: Alexander Bárcai (Bárczay), Michal Tischler a manželka Anna, rod. Tamás, 

Andrej Begányi a manž. Mária, rod.Tóth 

povodie: Myslavský potok   

vodoprávne povolenie: č. 9135/1901 z  24. 5. 1901, 17141/1904 z 31. 12. 1904  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 17141/1904  z  31. 

12. 1904 

stavebné povolenie na strojný mlyn s vodným a motorovým pohonom: OÚ v Košiciach č. 

11088/1934  z 24. 4. 1934 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 26926/1927 z 25. 4. 1927 

katastrálna mapa: 1 kus (1898)  

technická správa: 1 kus 

technické plány: 1 kus , 1 kus (1907) 

iná dokumentácia:  
1903 – dočasné stavebné povolenie na prestavbu mlyna  

1904 – opis prípisu ministerstva poľnohospodárstva  

1905 – 1906 –  rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1933 – 1934 – žiadosť o stavebné povolenie k prestavbe mlyna, zápisnica z miestnej 

vodoprávnej obhliadky prestavby mlynu 

1935 – zápisnica v záležitosti sťažnosti   

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

6         24. 5. 1901 – 25. 7. 1962                                                       XI/6, 409                      1 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného 

mlyna 

povodie: Myslavský potok   

majitelia: Alexander Bárcai (Bárczay) 

vodoprávne povolenie: č. 9136/1901 z 24. 5. 1901 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9136/1901 z 24. 5. 

1901 

katastrálna mapa: 1 kus (1898) 
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snímka z katastrálnej mapy: 1 kus  

technická správa: 1 kus  

technické plány: 1 kus  

iná dokumentácia:  
1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

7         1897 – 25. 7. 1962                                                                    XI/11, 269                  1 

Vodné dielo:  Výstavba vodovodu pre liehovar 

povodie: Myslavský potok 

majitelia: Alexander Bárcai (Bárczay), Jozef  Widder a spol.,  Žigmund Klein a manž. 

Amália, rod. Meisels, Liehovarské družstvo barčianskych hospodárov v Barci  

vodoprávne povolenie: č. 9133/1901 z 24. 5. 1901  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9133/1901 z 24. 5. 

1901 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: č. 4995/1904 z 20. 4. 1904 

situačný plán: 1 kus  

technická správa: 1 kus (1897) 

technické plány: 2 kusy   

iná dokumentácia:   
1937 – preukázanie oprávnenia k vodnému dielu, oznam o vzdaní sa vodného práva 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych  oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

8         1901 – 19. 11. 1911                                                                XI/14, 283                 1 

Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov  v chotárnej časti „Okrúhle“ a susedných pozemkoch 

povodie: Myslavský potok 

majitelia: Ilona Berzevičiová, rod. Bárcaiova (Berzeviczy, rod. Bárczay) a spol.  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 2226/1904 z 22. 2. 

1904  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1901)  

technická správa: 1kus (1901) 

technické plány: 1 kus 

iná dokumentácia:  
1901 – rozpočty nákladov na odvodnenie pre zainteresované osoby  

1902 – rozhodnutie o čistení a údržbe odvodňovacej priekopy 

1904 – 1905 – rozhodnutie a  zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1911 – rozhodnutie Košickej kráľovskej súdnej stolice (sedrie) v pozemkovej záležitosti 

maďarský 

 

9         24. 5. 1901– 25. 7. 1962                                                           XI/8, 221                        1 

Vodné dielo: Užívanie vody na zavlažovanie lúky  

povodie: Myslavský potok 

majitelia: Alexander Bárcai (Bárczay) 

vodoprávne povolenie: č. 9080/1901 z 24. 5. 1901  

iná dokumentácia:  
1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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10          6. 11. 1931 – 1937                                                                                  1              

Vodné dielo:  Údržba a čistenie  koryta a brehov mlynského náhona Myslavského potoka  

povodie: Myslavský potok 

majitelia: Michal Tischler, Andrej Begányi, Jozef Widder, Alexander Angi, Alexander 

Bárcai (Bárczay), Alžbeta Hervajová, rod. Bárcaiová (Hervay, rod. Bárczay), Šarlota 

Moricová, Mária Nezvalová, Herman Glück 

iná dokumentácia:  
1931 – kúpnopredajná zmluva 

1935 – žiadosť Šarloty Móricovej o určenie povinnosti udržovania mlynského náhona  

1936 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky, úradné prípisy v záležitosti určeniu 

povinnosti udržovania  koryta a brehov mlynského náhona,  žiadosť o zrušenie vodného 

oprávnenia  na zavlažovaniu lúky 

slovenský 

 

11          1941 – 25. 7. 1962                                                               XI/7, 62                  1 

Vodné dielo:  Úprava vodného zdroja a jeho rozvádzanie do verejných obecných  studní 

povodie: Myslavský potok  

majitelia:  obec Barca 

vodoprávne povolenie: č. 8636/1943 z 24. 4. 1943  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 8636/1943 z 24. 4. 

1943 

snímka z katastrálnej mapy: 2 kusy (1941) 

topografická mapa: 1 kus (1941)    

technická správa: 1 kus (1941) 

technické plány: 3 kusy (1941)  

iná dokumentácia:   
1941 – rozpočet nákladov, ocenenie, výkaz  

1942 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

12           1957                                                                                                                 1 

Vodné dielo:  Výstavba provizórneho vodovodu pre JRD  

povodie: Myslavský potok  

majitelia: JRD  

technická správa: 1 kus (1957) 

technické plány: 10 kusov (1957) 

iná dokumentácia:   
1957 – rozpočet nákladov, rozpis práce a dodávok 

slovenský 

obec Baška  

 

13           1960                     1                                                                                                                                              

Vodné dielo:  Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

majitelia: MNV, JRD  

situačný plán: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:   
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 
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slovenský 

obec Belža (Bölzse) 

 

14        10. 4. 1913 – 28. 11. 1962                                                 LXXXI/1, 367                      1 

Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov – čistenia a regulácia potoka Belža a jeho prítoku  

                     Grajciar 

povodie: potok Belža (Belžanka) a potok Grajciar (Krajcár) 

majitelia: obecné spoločenstvo, obec, MNV 

vodoprávne povolenie: č. 4005/1913 z 10. 4. 1913 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 4005/1913 z 10. 4. 

1913 

kolaudačné rozhodnutie: č. 18233/1930 z 9. 10. 1930 

katastrálna mapa: 1 kus (1925) 

snímka z katastrálnej mapy (situácia ): 1 kus (1925) 

technická správa: 1 kus (1925) 

technické plány:  3 kusy (1925)   

iná dokumentácia:  
1925 – zoznam služobností 

1960 – vodohospodárska výstavba miestneho významu, administratívna dohoda o prevode 

správy vodného diela  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

obec Beniakovce 

 

15             1953 – 1960                                                                                                               2 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie:   rieka Torysa, miestny potok 

majitelia:  JRD, obec  

situačný plán: 1kus (1953) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Bidovce (Bὅd, Magyarbὅd) 

 

16       2. 7. 1888 – 28. 12. 1960                                            XLIX/2, XLIX/3,103                   2 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  mlyna             

                     Berki a zavlažovanie lúky                 

povodie: Olšavský potok 

majitelia: Alexander Forgáč (Forgách) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 5458/1889 z 18. 5. 

1889 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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17                1955 – 1960                                                                                                            2 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie:   Olšavský potok 

majitelia: obec, JRD  

situačný plán: 1kus (1955) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Blažice (Bologd, Balogd) 

 

18    12. 4. 1888 – 6. 1. 1959                              XIV/11, XLIX/6, XLIX/6-a, 219                    2 

Vodné dielo: Užívanie vody na pohon  mlyna, stavba a údržba vodohospodárskych zariadení  

                     potrebných k jeho prevádzke  

povodie: Olšavský potok 

majitelia: Ján Halyko, Barbora Halyko, rod. Halapi, Mária Halyko, rod. Farkas, Jozef Hörčík, 

Východoslovenské mlyny, n. p. v Košiciach 

vodoprávne povolenie: č. 3992/1890 z 29. 9. 1890, č. 8585/1902 z 10. 6. 1902                                                                                                                                                  

kolaudačné rozhodnutie: oprava vodných diel č. 12527/1928 z 8. 10. 1928 

zrušenie vodného oprávnenia: č. Vod/742/1958-Mk z 6. 1. 1959 

technická správa: 1 kus (1888), 1 kus (1900) 

technické plány: 2 kusy (1890), 1 kus (1900)  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1888) 

iná dokumentácia:  
1888 – splnomocnenie, žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, úradné svedectvo,  

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1892 – rozhodnutie o umiestnení výskových značiek a správnych poplatkov na základe 

zápisnice  

1903 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1955 – 1958 – zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky, úradné prípisy 

maďarský, slovenský 

 

19               1960                                                                                                                         2 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu        

povodie: Olšavský potok 

majitelia: obec, JRD  

situačný plán: 1 kus 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Bohdanovce (Garbócz-Bogdány, Garbóczbogdány) 
 

20       1890 – 13. 9. 1962                                                                  XLIX/7, 305                   2              

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení potrebných k  

                       prevádzke mlyna 

povodie:  Olšavský potok 

majitelia: Ostrihomský seminár 



13 

 

vodoprávne povolenie:  č. 3392/1904 z 24. 3.1904                                                                                                                                                 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3392/1904 z 27. 3. 

1904 

technická správa: 1 kus (1902) 

technické plány: 1 kus (1903) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1890) 

iná dokumentácia:  
1904 – 1905 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Boliarov 

 

21                1960                                                                                                                        2              

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu        

povodie:   Boliarovský potok 

majitelia: obec, JRD  

situačný plán: 1 kus (pravdepodobne 1960) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský  

obec Budimír 

 

22             1957                                                                                                                            2              

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD   

majitelia: JRD   

situačný plán (siuácia): 1 kus (1957) 

technická správa: 1 kus (1957) 

technické plány: 13 kusov (1957) 

iná dokumentácia:  

1957 – investičná úloha, výpis výmer 

slovenský 

obec Budulov (Bodolló, Bodoló) 

 

23     11. 3. 1887 – 22. 8. 1962                                                        II/26, 116                        2              

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

                       Malý Budulov „Kisbodolló“ 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Karol Halmy a spol., Juraj Lyocsa a manž. Mária Lyocsa, rod. Fedák, Gejza       

Dányi 

vodoprávne povolenie: č. 10006/1908 zo 17. 9. 1908   

rozhodnutnie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9148/1889 z 5. 7. 

1889 

kolaudačné rozhodnutie: OÚ v Moldave n/B č. 593/1936 z 25. 4. 1936 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č.14045/1903 z 28. 10. 1903,  OÚ v Moldave 

n/B č. 8279/1936 z 19. 8. 1936 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1904)  
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technická správa:  2 kusy (1904) 

technické plány: 2 kusy (1906) 

iná dokumentácia:   

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

24     11. 3. 1887 – 22. 8. 1962                                                          II/17, 326                     2              

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení  

                       k prevádzke mlyna „Mogyoróska“ 

povodie: rieka Bodva  

majitelia: vdova po Menhardovi Schürgerovi, Andrej Alexovics (aj Alexovits) a spol. 

vodoprávne povolenie: č. 10009/1908 zo 17. 9. 1908  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 15577/1888 z 30. 

11. 1888,  č. 10009/1908 zo 17. 9. 1908  

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 14706/1903 z 12. 11. 1903 

kolaudačné rozhodnutie: OÚ v Moldave n/B  č. 889/1936  z 25. 4. 1936 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1904)  

technická správa: 1 kus (1904)  

technické plány: 2 kusy  

iné dokumnety:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

25        1911 – 22. 8. 1962                                                                V/6, 365                       2              

Vodné dielo: Užívanie vody na zavlažovanie lúk 

povodie:  potok Kaňapta (Kanyapta) 

majitelia: Ján Bodnár a spol. 

vodoprávne povolenie: č. 2481/1913  zo 4. 3. 1913                                                                                                                                               

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 2481/1913 zo 4. 3. 

1913  

situačný plán: 1 kus (1911) 

technické plány: 4 kusy (1911) 

iná dokumentácia: 

1911 – odborný posudok kultúrno-inžinierskeho úradu IV. obvodu, rozpočet nákladov  

zainteresovaných záujemcov 

1912 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

26       1903 – 22. 8. 1962                                                               II/62, 309                         3              

Vodné dielo: Čistenie brehov a riečiska Bodvy v časti Budulov – Moldava pomocou už  

                       vybudovaných vodných zariadení  

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Andrej Rácz a spol. 

vodoprávne povolenie resp. stavebné povolenie: č. 10410/1905 z 28. 8. 1905, č. 

11590/1909 z 4. 11. 1909 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 2596/1907 z 11. 3. 

1907 
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katastrálna mapa: 1 kus (1903) 

technická správa: 1 kus (1903) 

technické plány:  2 kusy (1903) 

iné dokumnety:  

1905 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1906 – odpis zo zasadnutia župného municipálneho výboru v záležitosti odvolania sa 

záujemcov 

1962–  previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

27               1960                                                                                                             3              

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu                                      

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: JRD, obec  

pracovná mapa: 1 kus (1960) 

iné dokumnety:  

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Bukovec (Bukócz, Idabukócz) 
 

28    20. 2. 1887 – 13. 7. 1962                                                          IV/21,100                         3                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke     

vyšného hámru 

povodie:  potok Ida 

majitelia: Jakobína  Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7145/1889 z 23. 5. 

1889 

iné dokumnety:  

1887 – obecné svedectvo 

1937 – úradná úprava príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

29        20. 2. 1887 – 13. 7. 1962                                                        IV/22, 69                         3      

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                       stredného hámru 

povodie:  potok Ida 

majitelia: Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy)  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7145/1889 z 23. 5. 

1889 

iné dokumnety:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1937 – úradná úprava príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

30    23. 5.1889 – 13. 7. 1962                                                               IV/23, 70                       3                        
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Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

dolného hámru 

povodie:  potok Ida 

majitelia: Jakobína  Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy),  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7145/1889 z 23. 5. 

1889 

iné dokumnety:  

1937 – úradná úprava príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodohospodárskych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

31    23. 5.1889 – 13. 7. 1962                                                              IV/24, 81                        3                        
Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna                     

povodie:  potok Ida 

majitelia: Jakub Ziči Meško (Zichy Mesko), Juraj Kováč a manželka Anna, rod. Dzuriny 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7145/1889 z 23. 5. 

1889 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: OU v Košiciach č. 

30 796/1936 z 10. 11. 1936 

technická správa: 1 kus (1935)  

technické plány: 3 kusy (1935)  

topografická mapa: 1 kus (1935) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1935), 1 kus (1936)  

iné dokumnety:  

1935 – 1938 – hydrotechnický výpočet vodnej turbíny, identifikačný výkaz, úradné prípisy 

1950 – revízia vodného oprávnenia 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

32      1895 – 13. 7. 1962                                                                  IV/45, 272                         3             

Vodné dielo: Čistenie brehov a koryta potoka Réka  

povodie:  potok Réka 

majitelia: Jozef Tarhanics a spol.  

vodoprávne povolenie, resp. stavebné povolenie: č. 24074/1900 z 27. 12. 1900  

rozhodnutie o nadobudnutí  právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 564/1902 z 19. 5. 

1902 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1895) 

technická správa: 1 kus (1895) 

technické plány: 1 kus (1895) 

iné dokumnety:  

1895 – rozpočty nákladov 

1908 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

 

 

obec Buzica (Buzita) 
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33      31. 5. 1869 – 26. 1. 1942                                                        V/2, 108                       3 
Vodné dielo: Výstavba a údržba vodohospodárskych zariadení potrebných na zavlažovanie 

lúk  

povodie: potok Ida, potok Kaňapta (Kanyapta) 

majitelia:  Amália Szentimrey, rod. Zábranky, Gelert  Szentimrey, František Darvas 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 16 330/1888 z 30. 

6. 1889, č. 16/1904 z 4. 1. 1904 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 19 068/1941 z 26. 1. 1942  

technická správa: 1 kus (1898) 

technické plány: 2 kusy (1898) 

pracovná mapa: 1 kus (1869)  

topografická mapa: 1 kus (1891)  

situačný plán: 1 kus 

iná dokumentácia:  

1869 – žiadosť o úradné vodoprávne resp. stavebné povolenie, vyjadrenie členov župného 

výboru, zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky, odpis zápisnice zo zasadania župného 

výboru, vyjadrenie inžiniera k mape 

1887 – žiadosť o vodoprávne povolenie 

1905 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

maďarský 

 
34              1960                                                                                                                          3             

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho  významu      

povodie:  potok Kaňapta (Kanyapta) a potok Kánaš 

majitelia: JRD, obec  

situačný plán: 1kus (1960) 

iná dokumentácia: 

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Buzice (Buzafalva) 

 

35         1943 – 3. 4. 1944                                                                   XI/18, 419                   3                            

Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov v katastri obcí Buzice – Geča – Košťany – Šebastovce –   

                       Všechsvätých a údržba vodohospodárskeho  potrubia 

povodie: Myslavský potok 

majitelia: pastierske spoločenstvo v Buzici, spoločnosť bývalých urbarialistov a želiarov 

v Šebastovciach 

vodoprávne povolenie: č. 5155/1944 z 3. 4. 1944 

technická správa: 1kus (1943) 

technické plány: 3 kusy (1943) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1943) 

situačný plán: 1 kus  

topografická mapa: 1 kus (1943) 

iná dokumentácia:  

1943 – obecné svedectvo, rozpočet nákladov, výkaz zainteresovaných osôb  

poznámka: Obec bola v roku 1961 zlúčená s obcami Košťany, Všechsvätých a Bernátovce 

do obce s názvom Valaliky. 

maďarský 
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obec Buzinka (Buzinka)  

 

36          4. 2. 1887 – 21. 7. 1962                                                          IV/20, 99                       3                                                 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

vyšného mlyna 

povodie:  potok Ida 

majitelia: Pavol Dobozy ako poručník maloletých vlastníkov Rudolfa Ducsay, Jolany Ducsay 

a Dionýza Ducsay,  Július Baán, Andrej Restey, Michal Bodnár, Karol Nehoda a manželka, 

Rudolf Lyócsa, Ján Priščák Priscsák 

vodoprávne povolenie: 7065/1898 z 5. 12. 1898, OÚ v Košiciach č. 2805/1933 z 10. 3. 1933, 

OÚ v Košiciach č. 7007/1933 z 25. 4. 1933 – rekonštrukcia mlyna na pohon turbínou 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: 7146/1889 z 23. 5. 

1889, 7065/1898 z 5. 12. 1898, OÚ v Košiciach č. 7007/1933 z 25. 4. 1933 – prestavba mlyna 

na pohon turbínou 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 3436/1905 z 7. 4. 1905 a č. 7094/1909 zo 

17. 7. 1909 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1895), 1 kus (1931)                                                                                        

technická správa: 1 kus (1895), 1kus (1931) 

technické plány: 1 kus (1895), 2 kusy (1931) 

iná dokumentácia: 

1887 – obecné svedectvo 

1901 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1931 – žiadosť o vodoprávne povolenie na rekonštrukciu mlyna, zápisnica z miestnej 

vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Čaňa 

 

37          22. 8. 1864 – 28. 9.  1962                                                    XII/3, 34                         4                                                

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

umelého mlyna  

povodie:  rieka Hornád 

majitelia: Čaniansky umelý mlyn, akciová (úč.) spol., Boršod-Miškovecký a Štefana 

Debreczéniho parný mlyn, úč. spol., Boršod-Miškovecký parný mlyn, úč. spol., Čaniansky 

umelý mlyn, úč. spol. v Košiciach, Spojené mlyny, úč. spol. v Bratislave. Čánsky umelý mlyn 

v Košiciach, Východoslovenské mlyny, n. p. Košice 

vodoprávne povolenie: č. 4568/1908 z 8. 5. 1908, Krajinský úrad v Bratislave č. 2553/1929 

z 7. 2. 1929 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 12834/1888 z 30. 

9. 1888, č. 4568/1908 z 8. 5. 1908, Krajinský úrad v Bratislave č. 2553/1929 zo 7. 2. 1929 

kolaudačné rozhodnutie: OÚ v Košiciach č. 7834/1931 z 29. 3. 1932 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 10428/1903  zo 4. 12. 1903, č. 1186/1912 z  

3. 2. 1912, Župný úrad v Košiciach č. 1815/1928 zo 16. 2. 1928,  Krajinský úrad v Bratislave 

č. 63 626/1930-16 z 15. 4. 1930,  Štátny vodotechnický úrad v Košiciach č. 787/1948  zo 4. 1. 

1948 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1897) 

technická správa: 1 kus (1897), 1 kus (1927)  

technické plány: 5 kusov (1897), 4 kusy (1927) 

iná dokumentácia:  
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1864 – odpis kúpnopredajnej zmluvy uzavretej medzi Jozefom Mollom st. a spoločnosťou 

Čaniansky umelý mlyn, pozemkovoknižné hárky, menný zoznam predstavenstva spoločnosti 

čaniansky umelý mlyn, 

1877 – štatút spoločnosti Čaniansky umelý mlyn   

1879 – odpis zápisnice zo zasadania župého municipálneho výboru 

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1911 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1927 – 1928 – zápisnica v záležitosti premiestnenia vodnej značky, hydrotechnický výpočet 

1962– previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, nemecký, slovenský 

 

38             1966                                                                                                                           4                                                

Vodné dielo: Rekultivácia zemníka-štrkovisko č. 1  

povodie:  rieka Hornád 

majitelia: JRD 

technická správa: 1 kus (1966) 

technické plány: 59 kusov (1966) 

iná dokumentácia:  

1966 – rozpočet nákladov, popis prevedenia, výkaz kubatúr 

slovenský 

obec Čečejovce (Csécs) 

 

39        20. 9. 1887 – 5. 10. 1962                                                          III/5, 117                  5                                                

Vodné dielo: Užívanie vody na  zavlažovanie lúk 

povodie:  potok Koroň (Korony) 

majitelia: Jozef Sváb  

rozhodnutie o právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 8744/1889 z 28. 6. 1889 

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

40          25. 6. 1888 – 5. 10. 1962                                                    III/1, 50                   5                                                

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna                     

povodie:  potok Koroň (Korony) 

majitelia:  Štefan Rajcsák, Ján Paluža a manž. Mária, rodená Bodnárová , JRD 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 19002/1888 z 31. 

12. 1888  

zápis zmeny  koncesionára vo vodnej knihe: OU v Moldave n/B  č. 13135 z 29. 11. 1937 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1938) 

topografická mapa: 1 kus (1938) 

technická správa: 1 kus (1938) 

technické plány: 3 kusy (1938)    

iná dokumentácia:  

1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1937 – 1938 – žiadosti o úradné vodoprávne povolenie na prestavbu mlyna na pohon 

s turbínou, úradné prípisy 

1938 – sťažnosť na neudržovanie odvodňovacieho jarku 

1950, 1955 – revízia vodného oprávnenia 
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1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, nemecký,  slovenský 

 

41        7. 1.1938                                                                                   III/2, III/3, 51                5                                                

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna      

                      a zavlažovania lúk 

povodie:  Čečejovský potok 

majitelia: Michal Varsa 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 15870/1937 z 7. 1. 1938 

slovenský 

obec Debraď (Debrὅd) 

 

42         20. 2. 1887 – 9. 1. 1956                                                            II/12, 25                        5                                                

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

                    „Hatiny“  

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov v Jasove, spoločnosť bývalých urbarialistov 

v Debradi, JRD 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 8192/1888 z 30. 6. 

1888 

náčrt so zakreslenou situáciu: 1 kus (1888) 

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1955 – 1956 – revízia vodného oprávnenia 

maďarský, slovenský 

obec Drienovec (Somodi) 

 

43        2. 3. 1887 – 15. 7. 1938                                                             XVII/1,75                     5                                                

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                       vyšného mlyna 

povodie:  potok Foráš (Forrás) 

majitelia: R. kat. biskupstvo v Rožňave, Július Fedák a manž. Lenka, rod. Koncsek 

vodoprávne povolenie: č. 3363/1912 z 29. 3. 1912, č. 7893/1912 zo 6. 7. 1912  

rozhodnutie o právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6338/1889 z 10. 5. 1889, č. 

7893/1912 zo 6. 7. 1912 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 11 755/1903 z 7. 9. 1903 (len k vyšnému mlynu)   

technická správa: 1 kus (1910) 

iná dokumentácia:   

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo, výkaz vodných diel vo 

vlastníctve rožňavského biskupstva v chotári obce Drienovec 

1938 – žiadosťo zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe, majetková 

podstata 

maďarský, slovenský 

 

44        3. 3. 1887 – 3. 10. 1962                                                          XVII/2, 75                       5                                                

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                      stredného mlyna 

povodie:  potok Drienovec 
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majitelia: R. kat. biskupstvo v Rožňave, Ignác Hegedüs a manž. Katarína, rod. Kocsis 

vodoprávne povolenie: č. 5043/1909 z 9. 7. 1909 

rozhodnutie o právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 5043/1909 z 9. 7. 1909 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: 11755/1903 z 7. 9. 1903 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1907) 

technické plány: 1 kus (1907) 

iná dokumentácia: 

1887 – obecné svedectvo 

1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

45       3. 3. 1887 – 29. 3. 1938                                                             XVII/3, 331                   5                                                

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného  

                      mlyna 

povodie:  potok Drienovec 

majitelia: R. kat. biskupstvo v Rožňave, Ferdinand Tájfel a František Tót, Michal Bodnár  

a manželka Alžbeta, rod. Czerankó, Ján Müller a manž. Katarína, rod. Maté 

vodoprávne povolenie: č. 1797/1910 z 23. 2. 1910, OÚ v Moldave n/ B č.  199/1936 z 19. 1. 

1936, č. 15285/1936 z 21. 12. 1936 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 1797/1910 z 23. 2. 

1910, č. 6285/1936 z 23. 9. 1936 

zápis zmeny  koncesionára vo vodnej knihe: č. 11755/1903  zo 7. 9. 1903, č. 9778/1907  z 

20. 11. 1907, oprava rozhodnutia č. 14265/1908 z 25. 1. 1908 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1907)  

technická správa: 1 kus (1907) 

technické plány: 2 kusy (1907) 

iná dokumentácia:  

1887 – obecné svedectvo 

1910 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1933 – 1938 – žiadosť o vodoprávne povolenie na rekonštrukciu hate, zápisnica z miestnej 

vodoprávnej obhliadky, úradné prípisy 

maďarský, slovenský 

 

46      1904 – 3. 10. 1962                                                                         XVII/4, 334                5                                                

Vodné dielo: Úprava brehov a koryta potokov Drienovec a Foráš  

povodie:  potok Drienovec, potok Foráš (Forrás) 

majitelia: záujemcovia  

katastrálna mapa: 1 kus (1904) 

situačný plán: 1 kus (1904)  

technická správa: 1 kus (1904) 

technické plány: 1 kus (1904) 

iná dokumentácia:  

1905 – 1912 – rozpočet nákladov a súpis záujemcov  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

47          1910 – 1. 8. 1913                                                                  XVII/7, 359                     5                                             

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na preplavovanie  

                       oviec 
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povodie:  potok Drienovec  

majitelia: R. kat. biskupstvo v Rožňave  

vodoprávne povolenie: č. 7895/1912 z 6. 7. 1912 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7895/1912 z  6. 7. 

1912 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 8701/1913 z 1. 8. 1913 

technická správa: 1 kus (1910) 

maďarský 

 

48           1910 – 3. 10. 1962                                                               XVII/8, 360                     5                                             

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na napájanie 

rybníka  

povodie:  potok Fóráš (Fórrás) 

majitelia: R. kat. biskupstvo v Rožňave 

vodoprávne povolenie: č. 7894/1912 zo 6. 7. 1912, č. 244/1943 z 31. 8. 1943, č. 19201/1943 

z 31. 8. 1943 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7894/1912 zo 6. 7. 

1912, č. 19201/1943 z 31. 8. 1943 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 8701/1913 z 1. 8. 1913 

technická správa: 1 kus (1910), 1 kus (1942) 

technické plány: 1 kus (1942) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1942) 

iná dokumentácia:  

1942 – odborný posudok kultúrno-inžinierskeho úradu IV. obvodu, úradné prípisy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

49          1910 – 1. 8. 1913                                                                LXXVII/1, 358                 5                                             

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie  

                       záhrady  

povodie: potok Miglinc (Miglincz)  

majitelia: R. kat.  biskupstvo v Rožňave 

vodoprávne povolenie: č. 7892/1912 z 6. 7. 1912 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7892/1912 z 6. 7. 

1912 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 8701/1913 z 1. 8. 1913 

technická správa: 1 kus (1910) 

maďarský 

obec Ďurďošík (Györgyi) 

 

50          1898 – 17. 8. 1962                                                                   XLII/2, 276                 6                                            

Vodné dielo: Úprava brehov a koryta potoka Ďurďošík 

povodie:  potok Ďurďošík 

majitelia: záujemcovia  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 12207/1902 z 3. 8. 

1902 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1898) 

technická správa: 1 kus (1898)  
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technické plány: 1 kus (1898) 

iná dokumentácia:  

1898 – 1901 – rozpočet nákladov, súpis záujemcov 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Ďurkov 

 

51          1950 – 27. 7. 1962                                                                XLIX/16, 290                  6                                            

Vodné dielo: Úprava brehov a koryta Ďurkovského potoka 

povodie:  Ďurkovský potok 

majitelia: MNV resp. obec 

vodoprávne povolenie: KNV v Košiciach č. Vod. 740-15/11-1954/práv. z 11. 12. 1954 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (pravdepodobne 1950) 

topografická mapa (prehľadná situácia): 1 kus (1950)  

iná dokumentácia:  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

slovenský 

 

52          1955 – 1957                                                                                                                   6                                           

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD a stavba čerpacej stanice 

povodie:  Ďurkovský potok 

majitelia: JRD  

technická správa k výstavbe vodovodu: 1 kus (1957) 

technická správa k výstavbe čerpacej stanice: 1 kus (1955) 

technické plány vodovod: 10 kusov (1957) 

technické plány čerpacia stanica: 6 kusov (1955)  

iná dokumentácia:  

1955 –1957 – investičná úloha, rozpočet nákladov, rozpis prác 

slovenský 

obec Geča (Gecse) 

 

53      10. 2. 1887 – 29. 9.1962                                                               XII/6, 113                    6                                            

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna                    

povodie:  rieka Hornád 

majitelia: Jozef László a  manž. Mária, rod. Legrády, Jozef László, Irma Zborovszky, rod. 

László,  maloletí Alžbeta, Janka, Štefan, Ferdinand, Ružena Lásló, Ferdinand László 

vodoprávne povolenie: č. 4568/1908 z 8. 5. 1908, Krajinský úrad v Bratislave č. 

7213/8/Z/1929 z 30. 5. 1929, Krajinský úrad v Bratislave č. 195899/18/1929 z 10. 11. 1929 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9506/1889 z 11. 7. 

1889, č. 4568/1908 z 8. 5. 1908, Krajinský úrad v Bratislave č. 195899/18/1929 z 10. 11. 

1929 

kolaudačné rozhodnutie: OÚ v Košiciach č. 10127/1931 z 30. 5. 1931 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1926) 

podrobná situácia : 1 kus (1899), 1 kus (1926)  

technická správa: 1 kus (1897), 1 kus (1926) 

technické plány: 4 kusy (1897), 5 kusov (1926)  

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo, 
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1911 – zápisnica a rozhodnutie z miestneho vodopráveho šetrenia 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Hačava (Falucska) 

 

54         1888 – 31. 10. 1889                                                                 II/28, II/29, 118             6                                            

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na pohon vodnej 

píly 

povodie:  potok Rostoka 

majitelia: grófka Emília Zičiová-Feraris, rod. Raichenbachová-Lesonic (Zichy Ferraris, rod. 

Reichenbach-Lessonitz) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnoti – zápis do vodnej knihy: č. 15619/1889 z 31. 

10. 1889 

podrobná situácia : 1 kus (1889) 

technická správa: 1 kus (1889) 

technické plány: 1 kus (1889 

iná dokumentácia:  

1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1889 – doplnenie žiadosti o vodoprávne povolenie 

maďarský 

 

55             1960                                                                                                            6 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie:  Hájsky potok 

majitelia:  MNV, resp. obec 

topografická mapa: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Háj (Áj) 

 

56            22. 6. 1886 – 26. 9. 1962                                                 VII/1, 32                           6                                            

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

s drtičom na konope                    

povodie:  Hájsky potok 

majitelia: Anton Dreher  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 13746/1888 z 5. 

10. 1888 

iná dokumentácia:  

1886 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1888 – doplnenie žiadosti o úradné vodoprávne povolenie 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Haniska (Enyiczke) 

 

57    22. 2. 1887 – 25. 9. 1962                             XLVIII/1, XLVIII/2, XLVIII/1a, 93              6 
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Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na napájanie  

                       záhradného jazera a zavlažovanie lúk 

povodie:  Haniský  potok 

majitelia: Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy), Adalbert Rudolf  Ziči (Zichy) 

vodoprávne povolenie: č. 2371/1921 z 25. 6. 1921 (rekonštrukcia vodných diel) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: 6311/1889 z 7. 6. 

1889, č. 2371/1921 z 25. 6. 1921 

podrobná situácia : 1 kus (1920) 

technická správa: 1 kus (1920)  

technické plány: 1 kus (1920)  

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1920 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

58        30. 12. 1932 – 25. 9. 1962                                                  XLVIII/3, 392                   6 
Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov v chotári obce  

povodie:  Haniský  potok 

majitelia: Vodné družstvo v Haniske  

rozhodnutie o zápise do vodnej knihy: OÚ v Košiciach č. 27249/1934 z 20. 11. 1934 

iná dokumentácia:  

1932 – 1934 – stanovy vodného družstva v Haniske, súpis záujemcov, vyhláška 

1962 – previerka vodohospodárskych diel vodoprávnych oprávnení 

slovenský 

obec Herľany 

 

59               1960                                                                                                                          6 
Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie:  Kamenický  potok 

majitelia: JRD, MNV, resp. obec 

situačný plán: 1 kus   

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Hodkovce  

 

60                 1960                                                                                                                        6 
Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu   

povodie:  potok Slany, potok Segrety 

majitelia: obec resp. MNV a JRD 

situačný plán: 1 kus  

iná dokumentácia: 

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 
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obec Hýľov (Hilyó) 

 

61       31. 5. 1888 – 13. 7. 1962                                       IV/9, XI/12, 35, 63                        7           
Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného  

                      mlyna 

povodie:  potok Ida 

majitelia: grófka Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy), Jakub Ziči Meško 

(Zichy Mesko), Matej Mikula, Matej István, Mária István, rod. Mikula 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3661/1888 z 31. 5. 

1888  

vodoprávne povolenie resp. stavebné povolenie: OÚ v Košiciach č. 11476/1934 z 27. 4. 

1934 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  OÚ v Košiciach č. 7139/1937 z 20. 9. 1937 

topografická mapa: 1 kus (1935)  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1935)  

detailná situácia : 1 kus (1936)  

technická správa: 1 kus (1935) 

technické plány: 3 kusy (1935)  

iná dokumentácia:  

1933 – 1937 – žiadosti o vodoprávne povolenie na stavbu turbíny, odborný posudok 

vodoprávno-technického oddelenia OÚ v Košiciach, úradné prípisy, úradná úprava  

príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1955 – žiadosť o vymedzenie vodného práva, úradné prípisy  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

poznámka: Na výmere OÚ v Košiciach zo dňa 20. 9. 1937 sa uvádza , že ide o „Dolný 

mlyn“. V dokumente KNV z 22. 3. 1955 sa uvádza, že ide o „Horný mlyn“. 

maďarský, slovenský 

 

62         20. 2. 1887 –13. 7. 1962                                                      IV/5, 20                          7           
Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

vyšného hámra vody k prevádzke  vyšného hámra  

povodie:  potok Ida 

majitelia: grófka Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy rod. Péchy),  Jakub Ziči Meško 

(Zichy Mesko) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti  – zápis do vodnej knihy: č. 3661/1888 z 31. 5. 

1888 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  Župný úrad v Košiciach č. 5278/1927 z 19. 

5.1927 

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1937 – úradná úprava príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1962– previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

 

 

63       20. 2. 1887 – 13. 7. 1962                                                                IV/5, 20                 7           
Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                       stredného hámru  

povodie:  potok Ida 
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majitelia: grófka Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy), Jakub Ziči Meško 

(Zichy Mesko) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis  do vodnej knihy: č. 3661/1888 z 31. 5. 

1888 

iná dokumentácia:  

1937 – úradná úprava príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

64         14. 2. 1887 – 13. 7. 1962                                                          IV/7, 77                     7           
Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného  

                       hámru  

povodie:  potok Ida 

majitelia: grófka Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy), Jakub Ziči Meško 

(Zichy Mesko)  

rozhodnutie o nadobudnutí o právoplatnosti – zápis  do vodnej knihy: č. 3661/1888 z 31. 

5. 1888 

iná dokumentácia:  

1887 – obecné svedectvo 

1937–  úradná úprava príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

65         31. 5. 1888 – 13. 7. 1962                                                          IV/8, 27                     7           
Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

vyšného mlyna 

povodie:  potok Ida 

majitelia: grófka Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy), Jakub Ziči Meško 

(Zichy Mesko) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3661/1888 z 31. 5. 

1888 

iná dokumentácia: 

1937 – úradná úprava príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel v a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

66         31. 5. 1888 – 13. 7. 1962                                                           IV/8, 27                    7           

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na pohon vodnej 

píly a drtiča na konope  

povodie:  potok Ida 

majitelia: grófka Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy), Jakub Ziči Meško 

(Zichy Mesko) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3661/1888 z 31. 5. 

1888 

iná dokumentácia: 

1937 – úradná úprava príslušnej zbierky listín vodnej knihy 

1962 – previerka vodohospodárskych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

67        31. 5. 1888 – 13. 7. 1962                                                                 IV/11, 40              7           
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Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie lúk  

povodie:  potok Ida 

majitelia: grófka Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy), Jakub Ziči Meško 

(Zichy Mesko) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis  do vodnej knihy: č. 3661/1888 z 31. 5. 

1888 

iná dokumentácia:  

1937 – úradná úprava v zbierke listín k vodnej knihe 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Chym  

 

68         1956 – 1957                                                                                                                   7           

Vodné dielo: Výstavba vodovodu a čerpacej stanice pre JRD   

majitelia: JRD 

situačný plán: 1 kus (1956), 1 kus (1957) 

technická správa vodovodu: 1 kus (1956) 

technické plány vodovodu: 18 kusov (1956) 

technická správa čerpacej stanice: 1 kus (1956) 

technické plány čerpacej stanice: 6 kusov (1956)  

iná dokumentácia:  

1957 – investičná úloha, vyjadrenie k technickému projektu  

poznámka: Obec bola samostatná do roku 1964, kedy došlo k jej zlúčeniu s obcou Perín do 

obce s názvom Perín-Chym. V roku 1991 sa s obcou Perín-Chym zlúčila aj obec Vyšný 

Lánec. 

slovenský 

obec Janík (Jánok) 

 

69         1957 – 1958                                                                                                                    7           

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD  

majitelia: JRD 

prehľadná situácia : 1 kus (1958) 

situačný plán: 3 kusy (1958) 

technická správa: 1 kus (1958) 

technické plány: 19 kusov (1958)  

iná dokumentácia:  

1957 –1958 – investičná úloha, rozpočet nákladov, výpis výmer, hydrogeologický posudok 

slovenský 

obec Jasov (Jaszó) 

 

70         20. 2. 1887 – 21. 11. 1962                                                          XX/1, 15                   8           

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

železnej huty v časti  Počkaj  

povodie:  potok Zábó, rieka Bodva 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3145/1888 z 31.  5. 

1888 
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situačný plán vodovodu k vysokej peci: 1 kus  

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

71     25. 3. 1887 – 21. 11. 1962                                                      XXVII/1 , 2, 109                8           

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke parnej  

                       píly a napájaniu dobytka  

povodie:  Suchý potok (Száraz patak) 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov, obec Jasov 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 4455/1889 z 30. 6. 

1889 

iná dokumentácia:  

1887 –1889 – vyhlásenie, oznam  

1962 – previerka vodoprávnych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

72           28. 2. 1887 – 21. 11. 1962                                                 II/14, 30                            8           

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie lúk 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: obec Jasov 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9070/1888 z 29. 8. 

1888  

iná dokumentácia:  

1887 – 1888 – žiadosť o vodoprávne povolenie, obecné svedectvo, úradný oznam   

1962 – previerka vodoprávnych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

73            1960                                                                                                                            8           

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie:  prameň Teplica 

majitelia: MNV v Jasove, JRD Jasov 

topografická mapa: 1 kus  

iná dokumentácia: 

1960 – sprievodná správa, vodohospodársky prieskum  

slovenský 

obec Jasovský Podzámok (Jaszóváralja) 

 

74             20. 2. 1887 – 21. 11. 1962                                                        II/6, 13                      8 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

vyšného mlyna     

povodie: rieka Bodva, Mlynský potok (Malom patak) 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3142/1888 z 31. 5. 

1888  

iná dokumentácia:  

1887 – obecné svedectvo, oznam 

1962 – previerka vodoprávnych diel a vodoprávnych oprávnení 
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poznámka: Obec Jasovský Podzámok bola v roku 1949 zlúčená s obcou Jasov.  

maďarský, slovenský 

 

75        1900 – 21. 11. 1962                                                                    II/7, II/7a, 330             8 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                      stredného mlyna, jeho rekonštrukcia, prestavba náhonu  hydroelektrárne 

povodie: rieka Bodva 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov 

vodoprávne  povolenie: č. 8381/1909 z 13. 9. 1908, č. 7404/1936 z 3. 6. 1936, č. 8867/1937  

zo 14. 9. 1937 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 8867/1937 zo 14. 

9. 1937 

topografická mapa: 1 kus (1935)  

situačný plán: 1 kus (bez datovania), 1 kus (1935)  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1900) 

technická správa: 1kus (1900), 2 kusy (1904), 1 kus (1905)  

1 kus (1935) 

technické plány: 1 kus (1900), 6 kusov (1904), 2 kusy (1905) 

2 kusy (1935) 

iná dokumentácia:  

1910 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1935 – 1937 – úradné prípisy  

1962 – previerka vodoprávnych diel a vodoprávnych oprávnení 

poznámka: Obec Jasovský Podzámok bola v roku 1949 zlúčená s obcou Jasov. 

maďarský, slovenský 

 

76            20. 2. 1887 – 21. 11. 1962                                                      XIX/1,  11                 8 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie:  rieka Bodva, potok Teplica (Tapolcza) 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3141/1888 z 31. 5. 

1888  

situačný plán: 1 kus  

iná dokumentácia:  

1887 – obecné svedectvo, oznam  

1962 – previerka vodoprávnych diel a vodoprávnych oprávnení 

poznámka: Obec Jasovský Podzámok bola v roku 1949 zlúčená s obcou Jasov.  

maďarský, slovenský 

 

77      20. 2. 1887 – 21. 11. 1962                                                              II/5, 12                     8 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                       železného hámra  v časti „Počkaj“ 

povodie:  rieka Bodva  

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov 

vodoprávne  povolenie: č. 20810/1901 z 30. 12. 1901, č. 2227/1902 z 10. 5. 1902 - doplnok 

k predchádzajúcemu  vodoprávnemu povoleniu, č.12558/1902  z 2. 9. 1902 

situačný plán: 1 kus (bez dátumu) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1900) 

technická správa: 1 kus (máj 1900) 

technické plány: 1kus (1900) 
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iná dokumentácia:  

1887 – obecné svedectvo, úradný oznam 

1901 – 1903 – zápisnice  z miestnej vodoprávnej obhliadky o prevedení úpravy hámra 

1962 – previerka vodoprávnych diel a vodoprávnych povolení 

poznámka: Obec Jasovský Podzámok bola v roku 1949 zlúčená s obcou Jasov. 

maďarský, slovenský 

 

78          1900 – 21. 11. 1962                                                                     II/57, 278                  8 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na napájanie malého                                      

                       rybníka 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov 

vodoprávne povolenie: č. 17445/1902   z 5. 11. 1902 (+ kópia) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1900) 

technická správa: 1 kus (máj 1900) 

technické plány: 1 kus (1900) 

iná dokumentácia:  

1903 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky, cestovný účet výdavkov členov 

prešetrovacej komisie 

1962 – previerka vodoprávnych diela a vodoprávnych oprávnení 

poznámka: Obec Jasovský Podzámok bola v roku 1949 zlúčená s obcou Jasov. 

maďarský, slovenský 

 

79      1901 – 21. 11. 1962                                                                                                           8 

Vodné dielo: Užívanie vodya príslušných vodohospodárskych zariadení na prevádzku  

                       kúpeľného domu 

povodie:  rieka Bodva  

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov 

vodoprávne  povolenie: č. 660/1902 zo 6. 5. 1902, č.13243/1902  z 2. 9. 1902  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1900) 

technická správa: 1 kus (1900) 

technické plány: 2 kusy (1900) 

iná dokumentácia:  

1901 – 1903 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodoprávnych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Kalša  

 

80      21. 12. 1947 – 23. 12. 1949                                                                                              9 

Vodné dielo: Regulácia potokov Tereblja a Markuš v Kalši 

majitelia: MNV, resp. obec  

povodie:  potok Tereblja, potok Markuš 

vodoprávne povolenie: č. VII-1273/3-1941 z 3. 12. 1942  

iná dokumentácia:  

1947 – 1949 – pracovný stavebný denník  a zápisnice 

poznámka: Kniha bola nájdená v júni 2017 pri vyraďovaní dokumentov v ŠAKE v budove 

na Leteckej ulici. 

slovenský 
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obec Kavečany 

 

81                 1960                                                                                                                      9 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: miestny potok    

majitelia: MNV v Kavečanoch 

situačný plán: 1 kus (pravdepodobne 1960) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, program  obnovy a a vodohospodárskej výstavby 

slovenský 

obec Kecerovské Kostoľany (Keczer-Kosztolán, Kosztolán) 

 

82         15. 6. 1877 – 11. 7. 1963                                                         XII/9, 90                       9                                   

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

vyšného mlyna 

povodie: rieka Olšava, potok Trnavka (Ternava)  

majitelia: Uhorský kráľovský lesný úrad v Smolníku, Juraj Ferencz ml. 

vodoprávne povolenie: č. 4918/1889 z 24. 3. 1889  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3881/1887 zo 17. 

3. 1887  

iná dokumentácia: 

1877 – odpis kúpnopredajnej zmluvy 

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo, úradný oznam, zápisnica z 

miestnej vodoprávnej obhliadky a umiestnenie výškových značiek 

1963 – previerka vodoprávnych diel vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

83        2. 10. 1878 – 22. 6. 1889                                                          XII/4, 81                      9                                                                           

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného   

                       mlyna s drtičom na konope 

povodie: rieka Olšava, potok Trnavka (Ternava) 

majitelia: Štefan Krizsovenszky, Ján Ferencz, Juraj Ferencz ml.  

vodoprávne povolenie: č. 4918/1889 z 24. 3. 1889  

rozhodnutie o zápise do vodnej knihy: č. 3876/1887 zo 17. 3. 1887  

iná dokumentácia:  

1878 – odpis kúpnopredajnej zmluvy  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo, úradný oznám, zápisnica z 

miestnej vodoprávnej obhliadky 

maďarský 

 

84             1960                                                                                                                            9                                   

Vodné dielo: Zrušenie (zasypanie) mlynského náhonu 

iná dokumentácia:  

1960 – prípis investora, rozhodnutie odboru výstavby a vodného hospodárstva  ONV 

v Košiciach č. 4350/1960 z 6. 12. 1960 

slovenský 

 

85            1960                                                                                                                             9                                   

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu                                 
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povodie: rieka Olšava, miestne potoky, prameň v Suchej doline 

majitelia: MNV, resp. obec 

situačný plán: 1 kus (pravdepodobne 1960) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa k vodohospodárskej výstavbe miestneho významu  

poznámka: Sprievodná správa z 25. 11. 1960 o vodohospodárskej výstabe miestneho 

významu je vypracovaná spoločne pre obce Kecerovské Kostoľany, Kecerovské Pekľany a 

Mudrovce. 

obec Kechnec (Kenyhecz) 

 

86         10. 2. 1887 – 28. 10. 1962                                                       XLV/6 , 98                    9                                   

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie: Sokolovský potok 

majitelia: Ján Mácza, Štefan Sedlák 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7020/1889 z 23. 5. 

1889 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (pravdepodobne 1887 s podrobným  popisom majiteľov 

parciel) 

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1888 – obecné svedectvo, úradný oznam 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

87            1952 – 1960                                                                                                                9                                   

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu  

povodie: potok Milhosť, potok Sartoša 

majitelia: MNV, resp. obec 

situačný plán: 1 kus (1952) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, oznam, program obnovy  

slovenský 

obec Kokšov-Bakša  

 

88            1960                                                                                                                         9                                   

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: rieka Hornád 

majitelia: MNV, resp. obec    

situačný plán: 1kus (pravdepodobne 1960) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, program obnovy a vodohospodárskej výstavby 

slovenský 

obec Kostoľany nad Hornádom (Hernádszentistván) 

 
89       12. 5. 1912 – 2. 10. 1962                                                             I/2, 395                      9                                   

Vodné dielo: Odvedenie povrchovej vody miestnej železničnej stanice  

povodie: rieka Hornád 



34 

 

majitelia: obyvatelia obce 

vodoprávne povolenie: č. 2994/1913 z 30. 4. 1913, doplnok k § 8 rozhodnutím č. 88/1914 

z 31. 1. 1914  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1912) 

technická správa: 1 kus (1912) 

technické plány: 1 kus (1911), 1 kus (1912) 

iná dokumentácia:  

1912 – súpis majiteľov pozemkov vedľa stanice  

1913 – zápisnica z miestneho vodoprávneho  vyšetrovania, intabulácia, žiadosť súdu 

v súvislosti s intabuláciou, súpis majiteľov dotknutých náhradnou služobnosťou  

1916 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení  

poznámka: Obec Kostoľany nad Hornádom sa s účinnosťou od 1. 7. 1960 zlúčila s obcami 

Malá Vieska a Tepličany do obce s názvom Družstevná pri Hornáde. Obec sa osamostatnila s 

účinnosťou od 7. 12. 2002. 

maďarský, nemecký, slovenský 

 

90      9. 3. 1943 – 21. 11. 1962                                                 I/5, XLIII/1, 461                     9                                   

Vodné dielo: Užívanie vody z miestneho potoka pre výrobné účely, stavba a údržba                           

                       vodohospodárskych zariadení potrebných k tejto prevádzke 

povodie: potok Krasa, potok Hrubsa 

majitelia: Východoslovenská chemická továreň, úč. spol. v Kostoľanoch nad Hornádom, 

Chemické závody Dynamit Nobel, n. p. v Bratislave, Chemko, n. p. Strážske, odlúčený cech 

Kostoľany nad Hornádom   

vodoprávne povolenie:  č. 13436-XIa/1943 zo 6. 5.1943  

kolaudačné rozhodnutie: Štátny vodoprávny úrad v KE č. P-89/1947 - 5 z 9. 11. 1947 

zrušenie vodného oprávnenia:  ONV v Košiciach č. vod. 380/1962  z 21. 11. 1962  

topografická mapa: 1 kus (1943) 

prehľadná situácia : 1 kus (1943) 

technická správa: 1 kus (1943)  

technické  plány: 4 kusy (1943) 

iná dokumentácia:  

1943 – obecné svedectvo 

1947 – zápisnia  o priebehu vodoprávnej kolaudácie 

1962 – žiadosť o zrušenie vodného oprávnenia, previerka vodohospodárskych diel 

a vodoprávnych povolení 

Poznámka: Obec Kostoľany nad Hornádom sa s účinnosťou od 1. 7. 1960 zlúčila s obcami 

Malá Vieska a Tepličany do obce s názvom Družstevná pri Hornáde. Obec sa osamostatnila s 

účinnosťou od 7. 12. 2002. 

slovenský 

 

91      1. 7. 1948 – 10. 4. 1950                                                       I/11, 496                           9                                   

Vodné dielo: Zásobovanie podniku úžitkovou vodou  pre výrobné účely a rozšírenie závodnej  

                       kanalizácie 

povodie: rieka Hornád  

majitelia: Chemické závody Dynamit-Nobel, n. p v Bratislave  

dočasné vodoprávne povolenie: KNV v Košiciach č. 410/1948-10 z 18. 1. 1949  

vodoprávne povolenie: KNV v Košiciach č. 410/1948-17 z 10. 4. 1950  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti –  zápis do vodnej knihy: KNV v KE č. 

410/1948-16 z 11. 4. 1950 
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iná dokumentácia:  

1948 – vyhláška, znalecký posudok, zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky, vyjadrenie 

Štátneho stavebného úradu v Košiciach, obecné svedectvo   

poznámka: Obec Kostoľany nad Hornádom sa s účinnosťou od 1. 7. 1960 zlúčila s obcami 

Malá Vieska a Tepličany do obce s názvom Družstevná pri Hornáde. Obec sa osamostatnila s 

účinnosťou od 7. 12. 2002. 

slovenský 

obec Košická Belá (Kassa-Béla, Kassabéla) 

 

92         6. 10. 1886 – 22. 1. 1963                                                             IX/2                         9                                   

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                     stredného mlyna s drtičom na konope  

povodie: potok Réka a potok Leškovec (Leskovecz) 

majitelia: mesto Košice, Jozef Kisidai a manželka Anna, rod. Zalyes (aj Zajecz, Zalyas) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3664/1888 zo dňa 

31. 5. 1887 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1902) 

technická správa: 1 kus (1902) 

technické nákresy: 3 kusy (1902) 

iná dokumentácia:  

1886 – súpis vodných diel mesta Košice v košickobelianskom chotári  

1887– žiadosť mesta Košice o úradné vodoprávne povolenie 

1908 –1911 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

93           10. 4. 1902 – 22. 1. 1963                                                   IX/3, 231                       9                                   

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného  

                       mlyna 

povodie: potok Belá   

majitelia: Ján Kolyvek ml., František Kašper, (meno Jozef Prokop ako majiteľ v roku 1952 je 

napísané len na obale spisu) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1902) 

technická správa: 1 kus (1902)  

technické plány: 2 kusy (1902) 

iná dokumentácia:  

1908 – 1911 – zápisnica z miestneho  vodoprávne šetrenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

94        10. 4. 1902 – 22. 1. 1963                                                      IX/1, 102                       9                                   

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

vyšného mlyna s drtičom na konope a píly 

povodie: potok Belá   

majitelia: Andrej Prokop a manželka Mária, rod. Csárni 

vodoprávne povolenie: č. 8471/1904  z 25. 6. 1904   

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 8471/1904  z 25. 6.  

1904   

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1902) 
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technická správa: 1 kus (1902)  

technické plány: 2 kusy (1902) 

iná dokumentácia:  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení  

maďarský, slovenský 
 

95        14. 5. 1907 – 16. 9. 1950                                                        IX/9, 311                         9                                   

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na splavovanie 

dreva v chotári obce  

povodie: potok Belá, potok Réka, potok Bíli, potok Vápenica (Vapenyicza) 

majitelia: mesto Košice  

vodoprávne povolenie: č. 2515/1908 z 29. 2. 1908 

zrušenie vodného oprávnenia, rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti : KNV č. 

741/8-24/8-1950-XI/4-1/1950 z 24. 8. 1950 a 16. 9. 1950 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1907) 

situačný plán: 1 kus (pravdepodobne 1907) 

technická správa: 1 kus (1907) 

technické plány: 2 kusy (1907) 

iná dokumentácia:  

1907 – pozemkovoknižný súpis majiteľov pozemkov v katastri obce 

maďarský, slovenský 

 

96              6. 12. 1960                                                                                                                 9                             

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: potok Belá 

majitelia: MNV, resp. obec    

situačný plán: 1 kus (pravdepodobne 1960) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, program obnovy  a vodohospodárskej výstavby 

mesto Košice (Kassa) 

 

97         13. 11. 1886 – 21. 1. 1941                                                           II/1, 2                      10 

Vodné dielo: Užívanie vody mlynského náhonu pre klzisko 

povodie: rieka Hornád 

majitelia: Korčuliarsky spolok v Košiciach 

vodoprávne povolenie: č. 1620/1889 z 2. 10. 1889, č. 1821/1889 z 10. 4. 1890 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 1821/1889 z 15. 

11. 1889 

situačný plán: 1 kus (1889) 

iná dokumentácia: 

1886 – dohoda medzi korčuliarskym spolkom a účastinnou spoločnosťou Košický umelý 

mlyn  

1887 – žiadosť spolku o úradné vodoprávne povolenie 

1888 – vyhláška, oznam 

1941 – revízia vložky II/1 vodnej knihy 

maďarský 

 

98        19. 7. 1888 – 26. 10. 1962                                                        IV/1, III/5                  10                               

Vodné dielo: Regulácia potoka Hliník 
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povodie: potok Hliník, Račí potok, Myslavský potok, Galgócky potok 

majitelia: mesto Košice 

vodoprávne povolenie: č.1885/1889 z 30. 12. 1889,  

č. 1435/1907 z 19. 3. 1907 (dočasné povolenie) a  č. 2792/1907 z 1. 6. 1907  

geometrický plán: 1 kus (1888) 

situačný plán: 4 kusy (1888) 

technická správa: 1 kus (1888) 

technické plány:  1 kus (1888), 2 kusy (bez datovania),  

2 kusy (1906) 

iná dokumentácia:  

1888 – zápisnica zo zasadnutia stavebného výboru , vyhláška  

1889 – úradná správa kultúrno-inžinierskeho úradu IV. obvodu   

1889 – rozpočty nákladov – kalkulácia nákladov  

1888 – 1904 – úradná korešpondencia mesta s veliteľstvom 6. c. k. vojenského pluku  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

99       21. 5. 1889 – 26. 10. 1962                                                    III/1, I/2, 3                     10 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke 

kúpeľov pre kláštor uršulíniek 

povodie: Čermeľský potok 

majitelia: Rád sv. Uršule v Košiciach 

vodoprávne povolenie: č. 1884/1889 z 29. 11. 1889  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 572/1890 z 18. 4.  

1890 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 200/1948 z 10. 3. 1948 

situačný plán: 1 kus (1904) 

technická správa: 1 kus (1889)  

technické plány: 3 kusy (1889) spolu so situačným plánom 

iná dokumentácia: 

1889 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie  

1889 – odborný posudok kultúrno-inžinierského úradu IV. obvodu, rozhodnutie a zápisnica z 

miestnej vodoprávnej obhliadky 

1931 – rozhodnutie o zrušení a zasypaní Čermeľského potoka na uvedených parcelách 

1941 – revízia vložky I/2 vodnej knihy 

maďarský, slovenský 

 

100    11. 7. 1891– 1956                                II/2a, II/2, II/3, II/3a, II/3b, II/4, 7              10 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení  prevádzke vyšného 

mlyna, nižného mlyna, umelého (bývalého stredného) mlyna, prestavba umelého mlyna a 

nižného mlyna, úprava mlynského náhonu   

povodie: rieka Hornád   

majitelia: mesto Košice 

vodoprávne povolenie: č. 1057/1891 z 11. 7. 1891, č. 2886/1896 z 22. 7. 1896, č. 

Vod/1155/6/1956 zo 17. 8. 1956  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 1057/1891 z 11. 7. 

1891, č. 7054/1903 z 18. 11. 1903  

kolaudačné rozhodnutie: opevnenie mlynského náhonu rieky Hornád v úseku od stredného 

mlyna č. 1291/1905 z 15. 8. 1905 

technická správa: 2 kusy (1956) 
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technické plány: 5 kusov (1956) 

iná dokumentácia:  

1904 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky kolaudácie opevnenia mlynského náhonu 

rieky Hornád  

1941 – revízia vložiek II/2a, II/2, II/3, II/3a, II/3b, II/4 vodnej knihy 

1956 – výkaz – výmer 

maďarský, slovenský 

 

101    1891 – 26. 10. 1962                                                                               II/6, 28             11 

Vodné dielo: Ochranné spevňovanie brehov Hornádu a úprava koryta Hornádu 

povodie: rieka Hornád 

majitelia: mesto Košice  

situačný plán: 1 kus (1900), 1 kus (1902), 1 kus (1907) 

geometrický plán: 1 kus (1900)  

technické plány: 3 kusy (1891), 5 kusov (1900) 

iná dokumentácia: 

1941 – revízia písomnosti vložky II/6 vodnej knihy  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

102    1902 – 22. 1. 1963                                                                               III/6, 43             11 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie  

                     záhrady a napájanie rybníka pre pstruhy  

povodie: Račí potok 

majitelia: Maďarská kráľovská hospodárska akadémia v Košiciach, neskôr  Hospodárska 

škola v Košiciach   

vodoprávne povolenie: č. 2063/1908 zo 6. 5. 1908, 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 2063/1908 zo 6. 5. 

1908 

situačný plán: 1 kus (1902) 

technická správa:1 kus (1902)  

technické plány: 1 kus (1902) 

iná dokumentácia:  

1941 – úradný prípis v záležitosti usporiadania vodného práva 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

103        4. 11. 1903 – 20. 10. 1962                                                              I/4, 30                 11 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie  

                     záhrady, k prevádzke kúpeľov a regulácia potoka 

povodie: Čermeľský potok 

majitelia: Štátna polepšovňa v Košiciach 

vodoprávne povolenie: č. 3024/1904 z 1. 7. 1904  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 50260/1930 z 5. 

12. 1931  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1903)  

technická správa: 1 kus (1903)  

technické plány: 3 kusy (1903)  

iná dokumentácia: 
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1903 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, rozpočet nákladov, odborný posudok 

kultúrno-inžinierskeho úradu IV. obvodu k žiadosti 

1904 – oznam, úradné prípisy, zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky, odborné 

vyjadrenia kultúrno-inžinierskeho úradu IV. obvodu, vyjadrenie a odvolanie predstavenej 

Rádu sv. Uršule 

1905 – odvolanie predstavenej Rádu sv. Uršule, odborný posudok kultúrno-inžinierskeho 

úradu IV. obvodu vo veci odvolania, rozhodnutie župného administratívneho výboru vo veci 

odvolania 

1962 – previerka  vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

104       1904 – 26. 10. 1962                                                                           I/5, 9                  11 

Vodné dielo: Úprava koryta a ochrana brehov potoka Čermeľ pri papierni 

povodie: Čermeľský potok 

majitelia: Dr. Ladislav Brósz 

vodoprávne povolenie: č. 3430/1904 z 30. 8. 1904, č. 513/1905 z 8. 4. 1905 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: 513/1905 z 8. 4. 1905 

situačný plán: 1 kus (1904) 

technická správa: 1 kus (1904) 

technické plány: 1 kus (1904) 

iná dokumentácia: 

1904 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, rozpočet nákladov, odborný posudok 

kultúrno-inžinierského úradu IV. obvodu, zápisnica a prípisy z miestneho vodoprávneho 

šetrenia 

1905 – vyjadrenie kultúrno-inžinierského úradu IV. obvodu, zápisnica a prípisy z miestneho 

vodoprávneho šetrenia 

1941 – revízia vložky I/5 vodnej knihy 

maďarský 

 

105      1907 – 19. 10. 1962                                                                            III/7, 44            12 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na priemyselné 

účely pre miestnu teheľňu a továreň na keramiku s. r. o.  

povodie: Račí potok 

majitelia: Továreň na keramiku v Košiciach, úč. spol.,  Horouhorská stavebná spoločnosť, 

úč. spol., Východoslovenské tehelne v Košiciach 

vodoprávne povolenie: č. 3915/1909 z 21. 9. 1909 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3915/1909 z 21. 9. 

1909 

technická správa: 2 kusy (1907), 1 kus (1908) 

technické plány: 2 kusy (1908) spolu so situačným plánom 

iná dokumentácia: 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

 

 

106            16. 9. 1908                                                                        III/8, 13                        12 

Vodné dielo: Užívanie vodya príslušných vodohospodárskych zariadení na napájanie  

                       hospodárskeho jazera vodou 

povodie: rieka Hornád   
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majitelia: Július Répászky Jozef Čech a manželka   

vodoprávne povolenie: 6274/1909 z 26. 12. 1909 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti –  zápis do vodnej knihy: 6274/1909 z 26. 12. 

1909 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 257/1948 z 16. 4. 1948 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1908) 

technické plány: 2 kusy (1908) 

iná dokumentácia: 

1908 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1910 – rozhodnutie o predĺžení lehoty stavby diela 

1941 – revízia písomností vložky III/8 vodnej knihy 

maďarský 

 

107        16. 12. 1915 – 25. 10. 1962                                                  II/10                               12 

Vodné dielo: Napájanie košického vodovodu zo siete čerpacích studní na pravom brehu  

                     Hornádu, užívanie a udržiavanie čerpacej stanice  

povodie: rieka Hornád 

majitelia: mesto Košice 

vodoprávne povolenie: č.10168/1915 eln. zo 16. 12. 1915  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 10168/1915 eln. zo 

16. 12. 1915  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1911)  

situácia : 1 kus (1912) 

technická správa: 1 kus (1911)  

doplnok k technickej správe: 1 kus (1912) 

technické plány: 4 kusy (1911), 2 kusy (1912)  

iná dokumentácia: 

1912 – súpis služobností a vyvlastnenia čerpacej stanice v údolí Hornádu 

1941– revízia vložky II/9 vodnej knihy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

 

108          18. 7. 1918                                                                                        II/5                   12  
Vodné dielo: Užívanie vody z mlynského náhonu a príslušných vodohospodárskych  

                     zariadení k prevádzke plavárne                     

majitelia: Júlia Reiter, rod. Kremla 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 6731/1918 eln. z 18. 7. 1918 

maďarský 

 

109       5. 10. 1931 – 1934                                                                      II/12, 16                    12 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                      cvičiska a klziska Telocvičnej jednoty Sokol na Ťahanovských riadkoch 

povodie: Mlynský jarok 

majitelia: Sokol, telocvičná jednota v Košiciach 

vodoprávne povolenie: č. 50260/1930 z 5. 12. 1931  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 50260/1930 z 5. 

12. 1931  

kolaudačné rozhodnutie: č. 1458/1934 z mája 1934 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 200/1948 z 10. 3. 1948 
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situačný plán: 1 kus (1930) 

technické plány: 1 kus (1930) 

iná dokumentácia: 

1934 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  kolaudácie vodného diela 

slovenský 

 

110        20. 4. 1934 – 21. 6. 1948                                                       II/13, 22                       12 
Vodné dielo: Užívanie vod a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie  

                      záhrady 

povodie: rieka Hornád   

majitelia: Dávid Atanáz   

vodoprávne povolenie: č. 21635/1934 not. z 20. 4. 1934 – dočasné 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 405/1948 z 21. 6. 1948 

slovenský 

  

111            1935 – 15. 4. 1948                                                               II/15, 24                     12 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie  

                      záhrady 

povodie: rieka Hornád   

majitelia: Štefan Bočev   

vodoprávne povolenie: č. 51466/1935  z 1935  – dočasné 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 258/1948 z 15. 4. 1948 

slovenský 

 

112         11. 5. 1936 –  8. 10. 1962                                          XI/16, III/10, 405                   12 

Vodné dielo: Regulácia potokov Myslavka a Hliník, stavba mostov cez Myslavský potok 

povodie: Myslavský potok a potok Hliník (Galgovec) 

majitelia: Čs. štát zastúpený vojenskou správou, Východoslovenské strojárne, n. p. Košice 

vodoprávne povolenie: č. 23616/1936 z 11. 5. 1936  

iná dokumentácia: 

1949 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1951 – vyhláška, zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

8. 10. 1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

slovenský 

 

113      5. 11. 1947 –  3. 3. 1956                                                                II/21, 37                  12 

Vodné dielo: Výstavba vodovodu a kanalizácie pre výskumnú stanicu Drevokombinátu, n. p.  

                     Košice 

povodie: rieka Hornád   

majitelia: Drevokombinát, n. p. Košice  

technická správa – znalecký posudok –1 kus (1948) 

iná dokumentácia: 

1947 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1948 – vyhlášky o pojednávaní, zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky, vyjadrenie 

zástupcu Štátneho stavebného úradu v Košiciach 

1955 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1956 – úradná výzva KNV v Košiciach 

slovenský 

 

114           16. 4. 1948                                                                              II/16, 25                    12 
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Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie  

                       záhrady  

povodie: rieka Hornád   

majitelia: Juraj Lazarov   

zrušenie vodného oprávnenia: č. 257/1948 z 16. 4. 1948 

slovenský 

   

115          1951– 1952                                                                                                           13 

Vodné dielo: Výstavba kanalizácie a mechanickej čistiacej stanice štátnej oblastnej klinickej  

                       nemocnice na Rastislavovej ulici  

majitelia: Štátna oblastná klinická nemocnica v Košiciach 

situačný plán: 4 kusy (1951) 

technická správa: 1 kus (1951), 2 kusy (1952) 

technické plány: 6 kusov (1951, 1952) 

iná dokumentácia:  

1952 – výpis, výkaz plánovaných hodnôt, výkaz – výmer, rozpis prác 

slovenský 

 

116    12. 10. 1953 – 11. 9. 1956                                                                                              13 

Vodné dielo: Odvodnenie na stavbe preložky štátnej cesty č. 50 v úseku Košice – Košická  

                      Nová Ves – Košické Oľšany (úvrat Slivník) 

majitelia: Československé štátne cesty, n. p. Košice 

iná dokumentácia:  

1953 –1956 – zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky, výmer referátu KNV v Košiciach, 

odvolanie voči výmeru KNV   

slovenský 

 

117       3. 2. 1955 – 10. 5. 1956                                                                                                13 

Vodné dielo: Stavba artézskej studne K1 v záhrade pivovaru a K2 v sladovni 

majitelia: Východoslovenské pivovary n. p. v Košiciach  

iná dokumentácia: 

1955 – úradné  prípisy 

1956 – vyjadrenie Krajskej hygienicko-epidemiologickej  stanice v Košiciach 

slovenský 

 

118         1954 – 1955                                                                         III/13, 56                        13 

Vodné dielo: Odvodnenie  pozemkov na Letnej ulici pomocou kanalizácie  

majitelia:  MsNV v Košiciach, resp. mesto Košice 

povodie: Račí potok   

vodoprávne povolenie:  č. Vod.731.2-16/6-1954 – Ing. Ga z 30. 06. 1954 – dočasné, č. 

Vod/373/1955 z 25. 03. 1955 

technická správa: 1 kus (1954) 

technické plány: 2 kusy(1954) 

iná dokumentácia:  

1954 – 1955 – vyhlášky a zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky, odborné posudky k 

projektom  

slovenský 

 

119        1959 – 1960                                                                                                            13 

Vodné dielo:  Generálna oprava vodovodného potrubia na Rastislavovej a Pasteurovej             
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                     ulici 
správca: Krajská správa Zásobovanie vodou a kanalizácie v Košiciach 

situačný plán: 1 kus (1960) 

technická správa :1 kus (1959) 

technické plány:  2 kusy (1960)  

iná dokumentácia:  

1959 –1960 – rozpočet nákladov, správa, výkaz –výmer 

slovenský 

 

120               1960                                                                                                                    13 

Vodné dielo: Riešenie vodovodu na Heydukovej ulici a Ťahanovských riadkoch  

situačný plán: 1 kus (1960) 

technická správa:1 kus (1960) 

technické plány: 3 kusy (1960) 

iná dokumentácia:  

1960 – rozpočet  nákladov, výkaz – výmer 

slovenský 

obec Košické Hámre (Kassa-Hámor) 

 

121        22. 9. 1854 – 22. 1. 1963                                                            X/4, 22                     14 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie:  Belianský potok a Rejka potok 

majitelia: Otakar Jacobs  

vodoprávne povolenie: č. 6458/1913 z 12. 6. 1913  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3663/1888 z 31. 5. 

1888 

situačný plán: 1 kus (1887) 

technická správa: 1 kus (1912) 

technické plány: 1 kus (1912) 

iná dokumentácia: 

1854 – dokument Banského úradu v Smolníku – banské povolenie pre Otakara Jacobsa 

1857 – platobný príkaz pre Otakara Jacobsa 

1886 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

nemecký, maďarský, slovenský 

 

122        22. 9. 1854 – 22. 1. 1963                                                             X/3, 19                  14 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie: potok Opátka  

majitelia: mesto Košice  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3665/1887 z 31. 5. 

1888  

iná dokumentácia: 

1886 – svedectvo mesta a súpis vodných diel mesta Košice na území obce Košické Hámre   

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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123        1. 5. 1912 –  22. 1. 1963                                              LXXXII/1, 369                     14 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na splavovanie  

                      dreva v chotári obcí Košické Hámre a Veľký Folkmár 

povodie:  Čertový potok (Csertovik) 

majitelia: mesto Košice   

vodoprávne povolenie: č. 6458/1913 z 12. 6. 1913 

č. 6458/1913 z 12. 6. 1913 rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej 

knihy: 
oprava vodoprávneho povolenia: č. 9925/1913 z 5. 9. 1913  

situačný plán: 2 kusy (1912) 

topografická mapa: 1 kus (1912) 

technická správa: 1 kus (1912) 

technické plány: 1 kus (1912) 

1912 – žiadosť  o úradné iná dokumentácia: 

vodoprávne povolenie 

1913 – rozhodnutie spišského župana o zápise do vodnej knihy č. 10473/1913 z 6. 10. 1913 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

124              1963                                                                                                                       14 

Vodné dielo: Výstavba náhradného pozemkového objektu pre vodné dielo Ružín –  

                      prevádzkovej budovy lesného hospodárstva  

majitelia: Štátne lesy v Košiciach  

technická správa: 7 kusov (1963) 

technické plány: 14 kusov prevádzková budova (1963), 3 kusy zdravotechnika  (1963), 

3kusy elektroinštalácia (1963), 8 kusov kúrenie (1963), 1 kus vodovod (1963), 1 kus 

kanalizácia (1963), 1 kus studňa (1963), 1 kus septik (1963), 1 kus prípojka (1963), 1 kus 

úprava priestranstva (1963), 4 kusy maštaľ (1963) 

iná dokumentácia: 

1963 – sprievodná správa, rozpočet nákladov, súhrnné rozpočty, sprievodné správy 
slovenský 

obec Košický Klečenov (Kelecsényi) 

 

125        1.7. 1888 –  13. 9. 1962                                              XXXIX/1, 47                          15 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

                     povodie: potok Jastrabec (Jesztrabecz)  

majitelia: gróf Alexander Forgáč (Forgách)   

vodoprávne povolenie: č. 6458/1913 z 12. 6. 1913  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. /1888 z 30. 11. 

1888  

iná dokumentácia: 

1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie,  obecné svedectvo, rozhodnutie podžupana 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

126               1960                                                                                                                      15 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie:  miestny potok   

majitelia: obec, JRD 
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topografická mapa: 1 kus (1960 ) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu, zápisnica 

slovenský 

obec Košické Oľšany 

 

127          1956                                                                                                                           15 

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD 

povodie:  miestny prameň     

majitelia: JRD 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1956) 

technická správa: 1 kus (1956) 

technické plány: 7 kusov (1956) 

iná dokumentácia:  

1956 – vyjadrenie odboru pre vodné hospodárstvo KNV v Košiciach, rozpis prác a dodávok, 

rozpočet nákladov, statický výpočet  
slovenský 

 

128           1960                                                                                                                          15 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: miestny potok   

majitelia: obec, JRD 

topografická mapa: 1 kus (1960 ) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu, pozvánka, hygienický rozbor pitnej vody 

slovenský 

obec Košická Polianka 

 

129        1951                                                                                                                   15 

Vodné dielo: Vyhĺbenie artézskych studní 

povodie:  miestny potok   

majitelia: Ondrej Gedra 

vodoprávne povolenie: č. XI/1-744.1-1951/10-práv, vodoprávne číslo 65/1951 z 19. 6. 1951   

situačný plán: 1 kus (1951) 

iná dokumentácia:  

1951 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

slovenský 

  

130           1960                                                                                                                       15 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie:  miestny potok   

majitelia: obec, JRD 

topografická mapa: 1 kus (1960 ) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 
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slovenský 

obec Krásna nad Hornádom (Széplak) 

 

131        18. 4. 1886 – 24. 7. 1962                                                  XII/4                                15 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

                     s drtičom na konope a pílou 

povodie:  Hornád 

majitelia: Ostrihomský seminár 

vodoprávne povolenie: č. 3155/1907 zo 16. 3. 1907 

oprava vodoprávneho povolenia : č. 13833/1908 z 22. 12. 1908  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 14432/1888 z 12. 

10. 1888, č. 3155/1907 zo 16. 3. 1907, 5468/1909 z 1. 7.1909 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1904) 

technická správa: 2 kusy (1904), 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus , 2 kusy (1904), 1 kus (1905) 

iná dokumentácia: 

1886 – žiadosťo úradné vodoprávne povolenie a doplňujúca žiadosť, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

132        15. 11. 1907 – 14. 8. 1962                                              LIII/5, 377                         15 

Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov v katastri obce 

povodie:  potok Tárca (Tárcza) 

majitelia: Jozef Medve a spol. 

vodoprávne povolenie: č. 9604/1917 z 15. 11. 1917 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9604/1917 z 15. 

11. 1917  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1917) 

technické plány: 1 kus (1917) 

iná dokumentácia:  

1917 – rozpočet nákladov pre zainteresovaných majiteľov podľa parciel a podľa abecedy  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

133        25. 7. 1932                                                                           XII/43, 396                   15 

Vodné dielo: Zriadenie a udržiavanie potrubia k odvádzaniu odpadových vôd 

povodie:  Hornád 

majitelia: bývalí urbarialisti obce zastúpení Františkom Petrušom 

vodoprávne povolenie: č. 9299/1932 z 25. 7. 1932 

slovenský 

 

134       28. 6. 1951 – 1. 6. 1953                                                                                               15 

Vodné dielo: Zriadenie štrkoviska pri rieke Hornád v katastri obce Krásna nad Hornádom a 

Bernátovce 

povodie: Hornád   

majitelia: Československé stavebné závody n. p. výrobňa Prefa, Krásna nad Hornádom, 

Prefa, n. p.    

vodoprávne povolenie: č. XI/1-736-1951/2-práv z 16. 10. 1951, č. XI/1-736-12/9-1952 z 1. 

6. 1953 
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iná dokumentácia: 

technická správa (dôvodová správa): 1 kus (1951) 

1951 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie  

1952 – žiadosť o vodoprávne povolenie, zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1953 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

slovenský 

  

135                   1960                                                                                                               15 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: Hornád   

majitelia: obec, JRD 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Lorinčík 

 

136                        1960                                                                                                           15 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

majitelia: obec, JRD 

topografická mapa: 1 kus (1960 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu, zápisnica 

slovenský 

obec Malá Ida 

 

137        1949                                                                                                                             15 

Vodné dielo: Výstavby vzorovej studne 

majitelia: MNV,  resp. obec 

iná dokumentácia:  

1949 – žiadosť o úradné vodoprávne povoenie, vyhláška a zápisnica z miestnej vodoprávnej 

obhliadky  

slovenský 

obec Malá Vieska (Kisfalu) 

 

138         18. 12. 1893 – 2. 10. 1962                                                   I/4, I/15                          15 

Vodné dielo: Odvedenie povrchových vôd – inundačný otvor na úseku železnice v chotári 

obce 

povodie:  Hornád 

majitelia: Košicko-bohumínska železnica, úč. spol.     

vodoprávne povolenie: č. 1989/1896 z 13. 2. 1896, č. 10 487/1896 zo 17. 8. 1896 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatosti – zápise do vodnej knihy: č. 10 487/1896 zo 17. 

8. 1896 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 4544/1907 z 4. 7. 1907 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1893) 

technické plány: 2 kusy (1893) 
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iná dokumentácia:  

1893 – vyjadrenie kultúrno-inžinierskeho úradu I. obvodu v Košiciach, výpočet 

1894 – vyhlášky podžupana Šarišskej župy, zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1895 – odborný posudok kultúrno-inžinierskeho úradu I. obvodu v Košiciach 

1896 – odvolanie mešťanostu mesta Košice, odvolanie zástupcov obyvateľov obce Malá 

Vieska, zápisnica zo zasadnutia župného administratívneho výboru  Šarišskej župy vo veci 

odvolania 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Mokrance (Makrancz) 

 

139           18. 8. 1903 – 5. 10. 1962                                                             XXXIII/2,             15 

Vodné dielo: Úprava koryta potoka Barna a úprava odvodňovacej priekopy vedľajších tokov 

povodie: Barna potok, Čečejovský potok, Kaňapta potok (Kanyapta)   

majitelia: obec 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9460/1903 z 18. 8. 

1903 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1900) 

technická správa: 1 kus (1900) 

technické plány: 1 kus (1900) 

iná dokumentácia:  

1900 – rozpočet nákladov, výkaz majiteľov pozemkov v záplavovom území podľa abecedy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

140        1960                                                                                                                             15 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: Čečejovský potok, Barnov potok 

majitelia: obec, JRD 

topografická mapa: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  

1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu, zápisnica 

slovenský 

obec Moldava nad Bodvou (Szepsi) 

 

141          25. 2. 1887 – 5. 10. 1962                                                  II/3, II/4, II/4-a,               16 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                     stredného mlyna, prestavba na mlyn s motorovým pohonom 

povodie: rieka Bodva 

majitelia: Štefan Sirmai (Szirmay), Gustáv Ottohálly, Michal Fedák a manž. Alžbeta, rod. 

Fedorová,  Jozef Fedák a manž. Helena, rod. Bodnárová 

vodoprávne povolenie: č. 11858/1907 z 13. 11. 1907, č. 880/1910 z 4. 3. 1910, č. 

10179/1932 z 9. 3. 1933 (prestavba mlyna), č. 7085/1934 z 22. 10. 1934 (prestavba mlyna) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 2616/1888 z 31. 5. 

1888, č. 880/1910 z 4. 3. 1910 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 14005/1903 z 20. 10. 1903, č. 11491/1935 

z 18. 1. 1935 
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snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1904) 

technická správa: 1 kus (1904) 

technické plány: 1 kus (1904) 

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, svedectvo mesta  

1909 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a následné kolaudačné rozhodnutie stavby  

1911 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a následné kolaudačné rozhodnutie stavby 

1932 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby mlyna na pohon s turbínou   

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

142      1955                                                                                                                               16 

Vodné dielo: Výstavba vodovodu a kanalizácie miestnej strojovej traktorovej stanice 

povodie: Bodva 

majitelia: Strojná traktorová stanica v Moldave nad Bodvou 

iná dokumentácia:  

1955 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky, úradné prípisy odboru pre vodné 

hospodárstvo KNV, vyjadrenie Krajskej hygienicko-epidemiologickej stanice v Košiciach  

slovenský 

 

143           1959                                                                                                                          16 

Vodné dielo: Výstavba vodojemu 

povodie: Bodva 

majitelia: MNV v Moldave nad Bodvou 

dočasné vodoprávne povolenie: č. Vod. 5736/405/59 zo 26. 8. 1959 

topografická mapa (podrobná situácia ): 1 kus (1959) 

situačný plán: 1 kus (1959) 

technické plány: 1 kus (1959) 

iná dokumentácia:  

1959 – evidenčný list stavby 

slovenský 

 
144        1960                                                                                                                           16  

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: Bodva 

majitelia: MNV v Moldave nad Bodvou 

iná dokumentácia:  

1960 – zápisnica o vodohospodárskej výstavbe miestneho významu 

slovenský 

obec Myslava  

 

145            1958                                                                                                                         16 

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre hospodársky dvor  

majitelia: JRD v Myslave 

dočasné vodoprávne povolenie: č. Vod. 1046/6/1958-Mo zo 16. 5. 1958 

slovenský 
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obec Nižná Kamenica (Alsó Kemencze) 

 

146     1. 7. 1888 – 17. 8. 1962                                                XIV/13, XIV/4                         16 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného  

                     mlyna 

povodie: Olšavský potok 

majitelia: gróf Alexander Forgáč (Forgách), Ján Parnay, Ján Tomozi 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 1675/1889 z 12. 2. 

1889, č. 24916/1899 z 28. 10. 1899 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1897) 

technické plány: 2 kusy (1897) 

iná dokumentácia:  

1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Nižný Klátov (Alsó-Tὅkés) 

 

147     1. 10. 1886  – 13. 7. 1962                                                        XI/1                               16 

Vodné dielo: Užívanie vody n a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                     nižného  mlyna 

povodie: potok Grond (Grond), potok Vašušten (Vasusten) 

majitelia: mesto Košice, Ján Andrejkovits 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3662/1888 z 31. 5. 

1888  

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 7816/1905 zo 6. 7. 1905 

iná dokumentácia:  

1886 – opis vodných diel vo vlastníctve mesta Košice a súčasne obecné svedectvo 

1887 – žiadosť o vodoprávne povolenie 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Nižný Lánec (Alsó Láncz) 

 

148            25. 2. 1887 – 26. 1. 1942                                                 IV/16                            16 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie 

lúky 

povodie: Ida potok, Kaňapta potok (Kanyapta) 

majitelia: Jozef Hedry 

vodoprávne povolenie: č. 3462/1891 z 31. 3. 1891 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti : 7. 5. 1889 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: 3462/1891 z 31. 3. 

1891, č. 17696/1903 z 5. 1. 1904 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 19068/1941 z 26. 1. 1942 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1890) 

technická správa: 1 kus (1890) 

technické plány: 2 kusy (1890) 

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1902 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 
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maďarský, slovenský 

obec Nižná Myšľa  

 

149     1925  – 28. 9. 1962                                                                XII/66                             16 

Vodné dielo: Regulácia rieky Hornád – spevnenie  brehu rieky v katastri obce 

povodie: Hornád 

majitelia: obec, resp. ďalší dotknutí majitelia parciel 

vodoprávne povolenie: č. 11892/1929 z 21. 11. 1930, č. 1550/1931 z 27. 1. 1931  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 18 267/1930 z 27. 

1. 1931  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1925) 

technická správa: 1 kus (1925) 

technické projekty: 2 kusy (1925) 

iná dokumentácia:  

1925 – zoznam majiteľov parciel dotknutých úpravou brehov Hornádu v obci  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

slovenský 

 

150             1959                                                                                                                       16 

Vodné dielo: Výstavba obecného vodovodu 

majitelia: MNV, resp. obec 

technické projekty: 14 kusov (1959) 

iná dokumentácia:  

1959 – výťah zo zápisnice, vyjadrenie krajského hygienika k projektu  

1959 – organizácia výstavby, rozpočet nákladov 

slovenský 

obec Nižný Medzev (Alsó-Meczenzéf) 

 

151        5. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                                    II/45, 179                        17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Matej Pöhm (Böhm), Matej Gedeon a manž. Anna rod.Wagner, Michal Gaebl, 

Alojz Ballásch, Jakub Tache 

vodoprávne povolenie: č. 2945/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 8278/1895 z 13. 4. 1896, č. 667/ 1906 z 18. 

4. 1906 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo  

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia  

1892 – rozhodnutie o zmene vlastníka hámra 

1896 – kúpnopredajná zmluva a taktiež  rozhodnutie Okresného súdu v Moldave nad Bodvou  

1905 – žiadosť Alojza Balláscha 

1912 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

152       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                  II/33, 136                            17 
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Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného  

                     hámra 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Michal Friedl, Matej Göbl,  Martin Pinsner a manž. Anna, rod. Schwartz, Katarína 

Brösztl, Mária Brösztl a Vincent Brösztl, Michal Gedeon (Judit) a manž. Anna Mária, rod. 

Schwartz, Vincent Gedeon (Barga) 

vodoprávne povolenie: č. 2897/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:   č. 39/1906 z 30. 1. 1906 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo  

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia  

1902 – rozhodnutie o zrušení platnosti jedného bodu zápisu vo vodoprávnom povolení č. 

2897/1890, rozhodnutie o oprave zápisu majiteľov hámru vo vodnej knihe  

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky   

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

153     10. 2. 1887 – 29. 1. 1963                                                              II/19, 21                 17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Opátstvo Rádu Premoštrátov v Jasove, Ján Tischler a manž. Terézia Gedeon 

vodoprávne povolenie: č. 2911/1890 z 31. 3. 1890 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho povolenia: č 3461/1888 z 31. 5. 

1888 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 1531/1902 z 10. 12. 1902 

situačný plán: 1 kus 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo  

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

154        05. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                        II/30, 126                   17 

 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie:  rieka Bodva, Pivring potok 

majitelia: Juraj Tischler Marus, Ján Tache a manž. Margita, rod. Gedeon 

vodoprávne povolenie: č. 17619/1889 z 30. 12. 1889 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné svedectvo  

1895 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby hámra, zápisnica o sťažnosti 

Juraja Tischlera na mlynára Andreja Brösztla 

1889 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia   

1905 – dohoda uzavretá medzi Michalom Gedeonom Prentlom a manž. a Vavrincom 

Strömplom a manž. 

1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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155           5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                       II/31, 127                            17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Štefan Göbl a manž. Anna Mária, rod. Gedeon, Klement Gedeon Granatér, Ján 

Schűrger a manž. Anna Mária, rod. Siraczki, Jozef Tomasch Schlossa a manž. Mária, rod.  

Gedeon, Matej Brösztl Lörincz a manž., Anna Mária, rod. Schwarcz 

vodoprávne povolenie: č. 17710/1889 z 30. 12. 1889 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 16413/1891 z 19. 3. 1892 a 

 č. 7040/1898 z 28. 11. 1898 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo  

1889 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1891 – odpis rozhodnutia Okresného  súdu v Moldave nad Bodvou v pozemkovoknižnej 

záležitosti  – č.d. 2854/1890  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

156        5. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                                 II/34, 138                             17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Alojz Presztl 

vodoprávne povolenie: č. 2899/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo  

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

    
157        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                  II/35                                    17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Jozef Müllner, Jakub Böhm (aj Pöhm), Simon Böhm (aj Pöhm), Jakub Balázs, 

Fridrich Schmotzer a manž. Ilona, rod. Müllner, Juraj Pöhm, Ján Göbl a manž. Katarína, rod. 

Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 2904/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 2562/1904 z 13. 4. 1904, č. 6387/1905 z 21. 

5. 1905 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo  

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia   

1895 – rozhodnutie o oprave zápisov výškových a korelačných značiek  

1915 – rozhodnutie a zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnením 

mďarský, slovenský 

 

158           5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                              II/36, 144                             17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna a   



54 

 

                     hámra 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: mesto Nižný Medzev (resp. obec Nižný Medzev), Družstvo železiarov a oceliarov 

v Nižnom Medzeve 

vodoprávne povolenie: č. 2905/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 29670/1899 z 31. 12. 1899 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, svedectvo mesta Nižný 

Medzev resp. obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1899 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby hámru 

1907 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby hámru – 

kolaudácia vodného diela  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

159         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                II/38, 155                             17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra,                   

                     prestavba hámra 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Žofia Ludvig, Gašpar Ludvig,  Šalamún Ludvig 

vodoprávne povolenie: č. 2919/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 10505/1903 z 28. 1. 1904 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1899 , 1907 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia prestavby 

hámru 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

160           5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                              II/39, 156                             17 

 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Tomáš Tomas (aj Tomasch), Vavrinec Kosch, Ján Brösztl 

vodoprávne povolenie: č. 2920/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 15289/1900 z 23. 10. 1900 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia   

1899 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia výstavby 

vodného diela a náčrt 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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161           5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                             II/40, 157                              17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Martin Bódenlósz 

vodoprávne povolenie: č. 2921/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

162       1909 – 6. 7. 1912                                                             II/40/a, 347                         17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Martin Bódenlósz Schenk 

vodoprávne povolenie: č. 12846/1911 z 23. 9. 1911 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 12846/1911 z 23. 

9. 1911 

technická správa: 1 kus (1909) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1909) 

technické plány: 1 kus (1909) 

iná dokumentácia: 
1912 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

maďarský, slovenský 

 

163       18. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                                 II/43, 163                          17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

                     a píly  

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: mesto Nižný Medzev (resp. obec Nižný Medzev) 

vodoprávne povolenie: č. 2929/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, svedectvo 

mesta Nižný Medzev resp. obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1911 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

164       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                  II/44, 172                              17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                       vyšného  hámra  

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Andrej Gedeon ml., Anna Tomasch, Valentín Tomasch  

vodoprávne povolenie: č. 2938/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 21136/1895 z 2. 4. 1895 

iná dokumentácia: 

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 
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1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia  

1902 – rozhodnutie podžupana o akceptovaní výsledkov skúmania vlastníckych zmien 

nižného a vyšného hámru, rozhodnutie o oprave zápisu majiteľov hámru vo vodnej knihe  

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

165       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                 II/46, 187                              17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra,  

                     prestavba hámru 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Ján Strömpl, Fridrich Schmotzer a manž. Ilona, rod. Müllner, Ján Göbl a manž. 

Katarína, rod. Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 2953/1890 z 31. 3. 1890  

zápis zmeny koncesionára  vo vodnej knihe: č. 6248/1905 z 21. 5. 1905 

iná dokumentácia: 

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1899 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby hámru 

1913 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

166      5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                II/48, 189                                17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Klement Gedeon Prentl, Andrej Gedeon Prentl 

vodoprávne povolenie: č. 2955/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

167        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                II/49, 204                              17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Andrej Antl, Michal Gaebl a manž. Mária, rod. Kosch 

vodoprávne povolenie: č. 2970/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 15379/1894 z 12. 9. 1894  

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1907 – rozhodnutie na základe výsledkov miestneho vodoprávneho šetrenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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168          5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                    III/151, II/53, 251                           17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra   

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Juraj Gedeon Grega a manž. Margita, rod. Schürger, Štefan Gedeon mal., Anton 

Gedeon Granatér ml., Andrej Roob a manž. Anna, rod. Gedeon, Katarína Roob mal., Anna 

Roob mal., Mária Robb mal., Andrej Roob mal., František Roob mal.,  Matúš Ballasch 

a manž. Mária,  rod. Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 21142/1897 z 28. 11. 1897 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 7084/1900 z 20. 4. 1900, č. 14788/1903 

z 13. 11. 1903, č.13297/1905 z 3. 11. 1905 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1897 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

169        5. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                                 XXI/12,  167                       17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia:  Matúš Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 2933/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – súpis údajov o vodnom diele 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie  povolenia   

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

170          30. 12. 1889  – 29. 1. 1963                                                   XXI/4,  128                17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia:  Jozef Brösztl, Jakub Tache 

vodoprávne povolenie: č. 17761/1889 z 30. 12. 1890 

iná dokumentácia: 
1889 – rozhodnutie o umiestnení výškových a korelačných značiek  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

 maďarský, slovenský        
 

171         5. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                                XXI/5,  129                         17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia:  Simon Pöhm, Juraj Pöhm 

vodoprávne povolenie: č. 17765/1889 z 30. 12. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – súpis údajov o vodnom diele, obecné svedectvo 

1889 – rozhodnutie  o umiestnení výškových a korelačných značiek  

1905 – 1906 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky v záležitosti 

prestavby hate 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 
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maďarský, slovenský 

 

172         5. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                               XXI/6,  131                          17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia:  Simon Pöhm, Juraj Pöhm 

vodoprávne povolenie: č. 18862/1889 z 27. 2. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

173         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                 XXI/7, 132                          17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia:  Matúš Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 2891/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – súpis údajov o vodnom diele 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

174         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                              XXI/13,  173                          17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia: Jozef Wágner, Imrich Gedeon a manž. Katarína, Gedeonová, Michal Gedeon 

a manž. Ilona, rod. Wagner, Vincent Gedeon a manž. Anna, rod. Tomasch 

vodoprávne povolenie: č. 2839/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 16188/1896 z 31. 12. 1896 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1903 – 1904 – zápisnice a rozhodnutie z miestneho vodoprávneho šetrenia v záležitosti 

prestavby hate 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

       

175         5. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                                      XXI/14,  196                 17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia: Ján Holop, Bartolomej Holop, Klement Holop, Adolf Holop mal., Ilona Holop, 

rod. Tischler, Juraj Göbl ml., Ján Gedeon M., Ján Gedeon Lörincz 

vodoprávne povolenie: č. 2962/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: č. 550/1902 zo 17. 5. 1902  

iná dokumentácia: 
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1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1903 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky v záležitosti stavby splavu  

1912 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

176         18. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                                  XXI/15,  202                 17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia: Ján Schürger Tébl, Vavrinec Kosch, Anna Mária Schürger, rod. Siraczki, Štefan 

Göbl a manž.  Mária rod. Gedeon, Jozef Bodenlósz  a manž. Mária rod., Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 2968/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 16413/1891 z 19. 3. 1892, č. 13468/1896 

z 24. 2. 1897, č. 7570/1899 z 3. 5. 1899 a č. 247/1903 z 21. 1. 1903 

iná dokumentácia: 
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie,  súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1908 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky vo veci prestavby hámru 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

 

177         18. 11. 1888  – 29. 1. 1963                                               XXI/15,  202                   17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Dom potok 

majitelia: Ján Göbl Br.  

vodoprávne povolenie: č. 3025/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1888 – žiadosť o v úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

         

178         18. 11. 1888  – 26. 7. 1902                                               XXXI/1, 150                    17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Langer Grund 

majitelia: Ján Gedeon Partl, Juraj Gedeon Pék 

vodoprávne povolenie: č. 2913/1890 z 31. 3. 1890 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 958/1902 z 26. 7. 1902 

iná dokumentácia: 
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

maďarský 
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179         5. 7. 1887  – 26. 7. 1902                                                    XXXI/2,  166                17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Langer Grund potok 

majitelia: Matej Gedeon Loma 

vodoprávne povolenie: č. 2932/1890 z 31. 3. 1890 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 958/1902 z 26. 7. 1902 

iná dokumentácia: 
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie,  súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

maďarský 

 

180         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                      XXXI/3,  183                17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Langer Grund potok 

majitelia: Jakub Tomasch Angellina ( aj Tamásch), Katarína Tomasch, rod. Schmeer, Mária 

Gedeon, rod.Tomasch, Katarína Nitsch, rod. Tomasch, Agnesa Qalich, rod. Tomasch 

a maloletí Matej, Jozef, Jakub a Ján Tomasch  

vodoprávne povolenie: č. 2949/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 669/1906 z 18. 4. 1906 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1903 – rozhodnutie Okresného súdu v Moldave nad Bodvou v dedičskej záležitosti po 

Jakubovi Tomašovi Angelina – č. d. 2598/1903 

1905 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby hámra, žiadosť 

vdovy Kataríny Tomasch, rod. Schmeer o zápis zmeny koncesionárov vo vodnej knihe 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

181        31. 3. 1890 – 29. 1. 1963                                                XXXI/4,  213                      17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Langer Grund potok 

majitelia: Jakub Tomaš Angelina  

vodoprávne povolenie: č. 3031/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

182         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                     XXVIII/12,  206             17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra   

povodie:  Pivring potok 

majitelia: Anton Gedeon Granatér, Anna Gedeonová, rod. Wagnerová (Gedeon, rod. 

Wagner), Jakub Tomáš Rébinca (Tomásch Rébincza) 

vodoprávne povolenie: č. 2972/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 2528/1910 z 26. 8. 1910 

iná dokumentácia: 
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1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1901 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

183         18. 11. 1888  – 29. 1. 1963                                                  XXIX/1, 137                 17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Vyšný Grund potok (Oberen Grund) 

majitelia: Jozef Gedeon,  Mária Wagnerová (Wagner), Ján Prestl (Presztl) a manž. Helena, 

rod. Wagnerová (Wagner) 

vodoprávne povolenie: č. 2898/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 17188/1899 z 31. 7. 1899 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1899 – 1900 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia 

prestavby 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

184         10. 7. 1887– 29. 1. 1963                                                   XXIX/2, 165                  17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Vyšný Grund potok (Oberen Grund) 

majitelia: Michal  Gedeon Mülner, Michal Bröstl Lőrinc (Brösztl Lőrincz) a manž. Mária, 

rod. Šnaiderová (Schneider) 

vodoprávne povolenie: č. 2931/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 13638/1903 zo 4. 11. 1903 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1899 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia prestavby  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

 maďarský, slovenský       

 

185         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                     XXIX/4,     176               17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Vyšný Grund potok (Oberen Grund) 

majitelia: Agnesa Wagner, Andrej Wagner, Ján Brösztl Pál, Katarína Presztl 

vodoprávne povolenie: č. 2942/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: č. 9495/1899 zo 17. 04. 

1899 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1899 – 1900 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia 

prestavby hámra 
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1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

186         18. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                                  XXIX/6, 186                 17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra   

povodie: Vyšný Grund potok (Oberen Grund) 

majitelia: Jozef Presztl 

vodoprávne povolenie: č. 2952/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

187         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                         XXIX/8, 199                17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie: Vyšný Grund potok (Oberen Grund) 

majitelia: Juraj Gedeon Grega ml.  

vodoprávne povolenie: č. 2965/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1900 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

188         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                               XXIX/7, LXXIV/1, 198        17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Vyšný Grund potok (Oberen Grund) 

majitelia: Ján Gedeon Parbentomasz, Jakub Gedeon Parbentomasz a manž. Katarína, rod. 

Gedeon, rod. Schneider, Juraj Gedeon a manž. Margita, rod. Schürger 

vodoprávne povolenie: č. 2964/1890 z 31. 3. 1890, č. 7243/1909 zo 17. 7. 1909 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 22108/1899 z 25. 9. 1899, č. 3380/1913 

z 27. 3. 1913  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1906) 

technická správa: 1 kus (1907) 

technické plány: 1 kus (1906) 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné  

svedectvo 

1890, 1909 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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189         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                        XXIX/9,  201               17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra   

povodie:  Vyšný Grund potok (Oberen Grund) 

majitelia: Matej Gedeon Lörincz 

vodoprávne povolenie: č. 2967/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

       

191         5. 7. 1887 – 31. 8. 1897                                                        XXX/2, 194                  17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie: Rothbaum Grund potok  

majitelia: Matej Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 2960/1890 z 31. 3. 1890 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 15895/1897 z 31. 8. 1897 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

maďarský 

 

192        18. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                                  XXVIII/6, 162                 17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra   

povodie:  Pivring potok, rieka Bodva 

majitelia: Jakub Gedeon, Alojz Gedeon, Andrej Gedeon, Ignác Gedeon mal., Terézia Gedeon 

mal., Jakub Gedeon Preutl ml.  a manž. Magdaléna Gedeon, Michal Gedeon Preutl ml. (aj 

Presztl) a manž. Terézia, rod. Gedeon, Margita Tache, rod. Gedeon,  Ján Tache, Vavrinec 

Strömpl a manž. Margita, rod. Schvarcz 

vodoprávne povolenie: č. 2928/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 21447/1897 z 8. 1. 1898, č. 10627/1900 zo 

7. 1. 1900, č. 22497/1900 z 3. 12. 1900, č. 4473/1901 z 25. 6. 1901, 13956/1903 z 4. 11. 1903, 

č. 3298/1906 z 18. 4. 1906, č. 9551/1906 z 31. 1. 1907, č. 2354/1907 z 19. 4. 1907 

iná dokumentácia: 
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1899 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1905 – dohoda uzavretá  majiteľmi hámra 

1908 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

193         18. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                           XXI/11,154                           17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra  

povodie:  Dom potok 

majitelia: Jozef Bröstl G., Katarína Bröstl, Ján Müller, Vincent Müller 
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zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 9872/1905 z 05. 08. 1905, č. 391/1906 z 26. 

03. 1906 

iná dokumentácia: 
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1905 – žiadosť o zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe, zápisnica obce s prípisom  zo 

šetrenia vlastníckych vzťahov  k hámru, prípis zástupcov obce v záležitosti vlastníckych 

vzťahov Jozefa Brösztla, referentské hárky hlavného notára, úradný prípis kultúrno-

inžinierskeho úradu IV. obvodu,  zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia 

prestavby hate 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

 maďarský, slovenský 

  

194         5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                II/41, 158                    17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra  

povodie:  Pivring potok, rieka Bodva 

majitelia: Jakub Gedeon Prentl, Alojz Gedeon, Katarína Gedeon, rod. Strömpl,  Andrej 

Gedeon, Terézia Gedeon mal., Ignác Gedeon a manž. Anna, rod. Ballasch, Jakub Gedeon 

Prentl ml. a manž. Magdaléna, rod. Gedeon, Michal Gedeon Prentl ml., Ján Tache, Margita 

Tache, rod. Gedeon, Vavrinec Strömpl a manž. Margita, rod. Schwarcz  

vodoprávne povolenie: č. 2922/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 21447/1897 z 8. 1. 1898, č. 10626/1900 zo 

7. 6. 1900, 10627/1900 zo 7. 6. 1900, č. 4473/1901 z 25. 6. 1901, č. 392/1906 z 30. 4. 1906 

iná dokumentácia: 
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1900 – rozhodnutie Okresného súdu v Moldave nad Bodvou v pozemkovoknižnej záležitosti 

– č.d. 2268/1900 

1904 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby hámra 

1905 – žiadosť o zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe,  zápisnica obce  s prípisom zo 

šetrenia vlastníckych vzťahov  k hámru, rozhodnutie Okresného súdu v Moldave nad Bodvou 

v pozemkovoknižnej záležitosti – č.d. 498/1905, referentský hárok hlavného notára 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

 

maďarský, slovenský 

  

195         10. 2. 1887 – 29. 1. 1963                                              II/10,  23                               17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                     stredného  hámra  

povodie: rieka Bodva 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonšrátov v Jasove, Fridrich Schmotczer, Ján Göbl Br.ml., 

Jozef Martin Bódenslósz a manž. Júlia, rod. Schmotzer 

vodoprávne povolenie: č. 2910/1890 z 31. 3. 1890 

vodoprávne povolenie – oprava: č. 4545/1908 zo 4. 5. 1908 

nadobudnutie právoplatnosti: č. 3460/1887 z 31. 5. 1887 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 1292/1902 zo 16. 10. 1902, č. 11106/1912 

z 11. 12. 1912  

situačný plán: 1 kus  
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technické plány: 1 kus , 1 kus (1907) 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1907 – žiadosť Fridricha Schmoczera o stavebné povolenie na prestavbu splavu, resp. 

zdúvacej hate, vyhlásenie  majiteľov susedného mlyna a hámru 

1908 – obecné svedectvo, rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

prestavby splavu, resp. zdúvacej hate 

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1912 – oprava zápisu zmeny koncesionára vo vložke vodnej knihy 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

196         5. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                                         II/32,130                     17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                     dvojitého hámra  

povodie: rieka Bodva 

majitelia: Simon Pöhm,  Juraj Pöhm, Sidónia Pöhm, rod. Pájer 

vodoprávne povolenie: č. 17785/1889 zo dňa 30. 12. 1889 

vodoprávne povolenie – oprava: č. 17543/1892 z 31. 1. 1893 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: : č. 10996/1908 z 12. 11. 1908 

technická správa: 1 kus (1888) 

technické plány:  1 kus (1888 spolu so situačným plánom) 

iná dokumentácia: 
1887 – súpis údajov o vodnom diele, obecné svedectvo 

1889, 1893 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia a opraveného povolenia 

1900 – 1901 – rozhodnutie a zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

vzdúvacej hate a umiestnenia výškových značiek 

1904 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky v záležitosti zníženia 

koruny hate 

1908 – rozhodnutie z miestneho vodoprávneho šetrenia o prevedení prestavby hámra 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

         
197        1890 – 6. 2. 1899                                                                           II/148,  246           17 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie 

lúky 

povodie: rieka Bodva 

majitelia: Jozef Müllner (Müller), Anna Brösztl, rod. Müllner 

vodoprávne povolenie: č. 1919/1897 z 15. 6. 1897 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 2688/1899 z 6. 2. 1899 

situačný plán: 1 kus (1890) 

technická správa: 1 kus (1890) 

technické plány: 1 kus (1890) 

maďarský, slovenský 

        
198         1890 – 6. 2. 1899                                                     XXV/6, 161                            18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok 

majitelia: Imrich Holop, Michal Tomasch, Juraj Göbl ml. 
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vodoprávne povolenie: č. 2927/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: : č. 9161/1903 z 31. 07. 1931 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1903 – oprava rozhodnutia č. 9161/1903 – oprava čísla vložky vodnej knihy 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

199        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                              XXV/2, 178                            18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok 

majitelia: Tomáš Tomasch (Tamásch), Jozef Tomaš Tomasch (Tamásch, Tomas) 

vodoprávne povolenie: č. 2944/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: : č. 14378/1897 z 10. 11. 1897 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1899 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

 

200        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                              XXI/23, 262                       18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Dom potok 

majitelia: Ján Gedeon Schäfer, Andrej Böhm (aj Pöhm) 

vodoprávne povolenie: č. 6859/1900 zo 17. 6. 1900 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1900 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1893 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky v záležitosti umiestnenia výškových 

značiek 

1899 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1908 – 1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia 

prestavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

201        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                    XXI/21, 217                      18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Dom potok 

majitelia: Matej Gedeon Schuszter, Ján Presztl a manž. Margita, rod. Strömpl, Ján Göbl a 

manž. Veronika, rod. Tomasch) 

vodoprávne povolenie: č. 4658/1890 zo 13. 4. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 1456/1894 z 24. 1. 1894 

iná dokumentácia: 
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1887 – žiadosť  o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1905 – 1906 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

202        08. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                             XXI/22, 249                 18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Dom potok 

majitelia: Jozef Bódenlóosz 

vodoprávne povolenie: č. 19849/1896 zo 31. 12. 1896 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 1456/1894 z 24. 1. 1894 

iná dokumentácia: 
1888 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky preukázania oprávnenia k vodnému dielu 

1894 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1896 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

203        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                             XXI/20, 212                              18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Dom potok 

majitelia: Matúš Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 3029/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – súpis údajov o vodnom diele 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

204        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                               XXI/19, 211                          18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Dom potok 

majitelia: Matúš Göbl 

vodoprávne povolenie: č. 3028/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – súpis údajov o vodnom diele 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

205        7. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                                XXI/16, 207                         18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Dom potok 

majitelia: Juraj Gedeon Gréga, Mária Kosch 

vodoprávne povolenie: č. 2973/1890 zo 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
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1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský  

 

206        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                 XXI/18, 210                        18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Dom potok 

majitelia: Ján Progner, Emil Progner a manž. Gizela Lucia, rod. Gedeon 

vodoprávne povolenie: č. 3027/1890 zo 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 10893/1903 z 31. 8. 1903 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

 maďarský, slovenský 

  

207        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                XXV/13, 181                        18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: potok Goldseifen 

majitelia: Jakub Tomásch, Michal Tischler ml., Jozef Bódenslósz 

vodoprávne povolenie: č. 2947/1890 zo 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 596/1903 z 28. 4. 1903 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1900, 1906 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1907 – dodatočné nariadenie podžupana 

1912 – 1913 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

208        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                   XXV/15, 195                     18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: potok Goldseifen 

majitelia: Andrej Gedeon Schuster, Mária Gedeon Schuster, Alojz Presztl a manž. Lucia, rod. 

Gedeon, Mária Gedeon Ilona Gedeon, Juliana Gedeon mal., Vojtech Gedeon mal., Katarína 

Gedeon mal., Amália Gedeon mal., Šarlota Gedeon 

vodoprávne povolenie: č. 2961/1890 zo 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 10754/1897 z 15. 6. 1897 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1908 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia prestavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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209        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                XXV/18, 209                       18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: potok Goldseifen 

majitelia: Ján Gedeon Tébl, Ján Gaebl Gaspár, Michal Gaegl a manž. Mária, rod. Gaebl, rod. 

Kosch, Michal Gaebl Evus, Ján Gedeon st., Jozef Tischler a manž. Ilona, rod. Gedeon 

vodoprávne povolenie: č. 3026/1890 zo 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 13637/1903 z 4. 11. 1903, č. 16142/1903 

z 15. 12. 1903 (oprava zápisu), č. 3423/1933 z 27. 3. 1933 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1904 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky v záležitosti umiestnenia 

výškových značiek 

1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

210        5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                             XXV/21, 234                       18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: potok Goldseifen 

majitelia: Juraj Schürger, Jozef Gedeon Keim, Simon Gedeon Lenka a manž. Agnesa, rod. 

Gedeonová, Juraj Göbl Kereskedő, Juraj Göbl ml., 

vodoprávne povolenie: č. 11139/1892 zo 21. 12. 1892 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 10959/1901 zo 17. 10. 1901 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1889 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky v záležitosti umiestnenia výškových 

a korelačných značiek 

1892 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia a v súvislosti so zápisnicou 

z miestneho vodoprávneho šetrenia 

1901 – 1902 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1906 –  rozhodnutia na základe miestneho vodoprávneho šetrenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  
211        10. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                          XXV/22, 238                          18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

 povodie: potok Goldseifen 

majitelia: Jozef Böhm, Jakub Böhm, Ján Böhm, Aloiz Böhm, Jozef Bódenslósz a  manž. 

Mária, rod. Göbl 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 23772/1900  zo 16. 3. 1900 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné svedectvo 

1893 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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212       18. 11. 1887  – 29. 1. 1963                                        XXVIII/1, 23                           18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Jakub Kosch, Jakub Tomasch Rebincza ml. a manž. Anna Mária,  rod.Veigner, 

Vavrinec Jozef Brösztl a manž. Katarína, rod. Rozman 

vodoprávne povolenie: č. 17588/1889 z 30. 12. 1889 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 1632/1898 zo 31. 5. 1898, č. 8593/1910 

z 22. 8. 1910 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1889 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1899 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby hámru 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

213       10. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                         XXVIII/2, 134                            18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Michal Antl, Jozef Bódenslósz,  Ján Gedeon Tébl a manž. Anna, rod. Göbl, Ján 

Gedeon Varga a manž. Anna, rod. Roob 

vodoprávne povolenie: č. 2895/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 18639/1893 z 10. 12. 1893, č.  9160/1895 

z 10. 5. 1895, č. 685/1902 zo 6. 6. 1902 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

214       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                           XXVIII/3, 141                        18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Tomáš Tomasch,  Ján Göbl Br. ml. a manž. Katarína, rod. Schmotczer  

vodoprávne povolenie: č. 2902/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: č. 11947/1901 z 14. 10. 

1901 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1900 – zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení   

maďarský, slovenský 

  

215       5. 7. 1887  – 29. 1. 1963                                             XXVIII/4, 153                          18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Juraj Göbl 
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vodoprávne povolenie: č. 2916/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1899 – rozhodnutie a  zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prestavby hámra 

1900 – 1901 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky v záležitosti 

premiestnenia výškových značiek 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

  

216       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                           XXVIII/5, 159                           18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Ján Lepesch, Ján Tomasch Angelina 

vodoprávne povolenie: č. 2923/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 13103/1903 z 20. 10. 1903 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský                          

  

217       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                           XXVIII/7, 171                             18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Ján Lepesch, Šarlota Tišlerová, rod. Böhm, Berta Böhm, Ján Tomasch a manž. 

Mária, rod. Gedeon 

vodoprávne povolenie: č. 2937/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 647/1903 z 21. 4. 1903 

iná dokumentácia: 
1887 – súpis údajov o vodnom diele, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský                          

  

218       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                         XXVIII/8, 185                              18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Matej Gedeon Prentl 

vodoprávne povolenie: č. 2951/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1903, 1915 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 
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219       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                        XXVIII/9, 191               18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Klement Holop, Andrej Kundt a manž. Ilona, rod. Adamik, Ján Göbl a manž. 

Magdaléna, rod. Kundt 

vodoprávne povolenie: č. 2957/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionárov vo vodnej knihe: č. 597/1902 z 19. 5. 1902 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský                          

  

220       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                   XXVIII/10, 192                   18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia: Gabriel Kundt, Ján Tomasch a manž. Ilona, rod. Kundt, Ján Tomasch Rebincza ml. 

vodoprávne povolenie: č. 2958/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 5367/1903 z 12. 5. 1903 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1911 – 1912 – zápisnice a rozhodnutia z miestneho vodoprávneho šetrenia prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

 maďarský, slovenský                          

  

221       5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                  XXVIII/11, 193                    18 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Pivring potok 

majitelia:  Matej Gedeon Prentl, Katarína Wagner, rod. Gedeon 

vodoprávne povolenie: č. 2959/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, súpis údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo 

1890 – rozhodnutie o poplatkoch za vydanie povolenia 

1903 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky prevedenia stavby 

1963 – previerka vodohospodárskych a vodoprávnych oprávnení 

 maďarský, slovenský                          

  

222             1961 –1964                                                                                                             19 

Vodné dielo: Močovková závlaha pozemkov  Štátnych majetkov Nižný Medzev 

povodie: Dombach potok  

majitelia:  Štátne majetky Nižný Medzev 

prehľadná situácia : 1 kus (1961)  

situácia : 3 kusy (1961) 

technická správa: 4 kusy (1962)  

technické plány: 43 kusov (1961) 

iná dokumentácia: 
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1961 – rozpočtová dokumentácia, čiastkové rozpočty, plán organizácie výstavby, predbežný 

stavebno-geologický posudok,   

1963 – žiadosť o vydanie stavebného povolenia, posudok okresného hygienika 

1964 – vyhláška a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

slovenský 

obec Obišovce (Abos) 

 

223        22. 2. 1887 – 24. 3. 1889                                                     II/15, 293                      19 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného  

                     mlyna s drtičom na konope 

povodie: Svinka potok 

majitelia: Vojtech Mariáši (Mariássy) 

vodoprávne povolenie: č. 7425/1888 zo dňa 24. 5. 1888 

situačný plán: 1 kus (1887), 1 kus  

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie so súpisom údajov o vodnom diele, obecné 

svedectvo, majetková podstata, pripomienky podané majiteľmi horného mlyna  proti udeleniu 

vodného práva Vojtechovi Mariášimu a  proti pripomienky podané Mariášim 

1887 – odpis oznámenia zástupcu Sirotskej stolice Šarišskej župy 

1887 – 1888 – zápisnice z miestnej vodoprávnej obhliadky, odborné vyjadrenia kultúrno-

inžinierskeho úradu IV. obvodu 

1889 – rozhodnutie podžupana o poplatkoch za umiestnenie výškových značiek a 

miestoprávne vyšetrovanie 

maďarský 

     
224        21. 10. 1879 – 02. 11. 1910                                                 II/21, 85                         19 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke    

                      vyšného mlyna s drtičom na konope a píly 

povodie:  Svinka potok  

majitelia: Anton Dreher, Andrej Ferencz, Štefan Ferencz, Jozef Bene  

vodoprávne povolenie: č. 5600/1904 z 26. 7. 1904, č. 5841/1906 z 29. 8. 1906 

rozhodnutie o nadobudnutí  právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 5841/1906 z 29. 8.  

1906 

kolaudačné rozhodnutie: č. 7731/1910 z 2. 11. 1910 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1904) 

technická správa: 1 kus (1904) 

technické plány: 1 kus (1889 náčrt), 2 kusy (1904) 

iná dokumentácia:  
1879 – splnomocnenie 

1886 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1888 – prípis podžupana v záležitosti odkúpenia vyšného mlyna, čiastková dohoda uzavretá 

medzi majiteľmi vyšného a nižného mlyna  

1889 – rozhodnutie podžupana o poplatkoch za umiestnenie výškových značiek a 

miestoprávne  šetrenie 

1903 – vyhlásenie Jozefa Bene v záležitosti priestupku  

1904 – dokumentácia k žiadosti Jozefa Bene o vydanie povolenia na zriadenia vodnej turbíny 

a prestavby mlynského náhonu, žiadosť Jána Starka, majiteľa nižného mlyna, odvolanie 

Samuela Rosenberga proti rozhodnutiu podžupana č. 5600/1904 

maďarský 
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225        23. 1. 1887 – 18. 5. 1892                                                       III/9, 58                       19 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie   

                     a súčasne odvodňovanie lúk 

povodie: Tárca potok (Tárcza) 

majitelia: Vojtech Mariáši (Mariássy), Ján Stark 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3810/1887 zo 16. 

3. 1887 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 7214/1892 z 18. 5. 1892 

situačný plán: 1 kus (1887) 

technická správa: 1 kus (1887) 

iná dokumentácia:  
1887 – dohoda medzi majiteľmi pozemkov Vojtechom Mariášim a Kolomanom Pilerom 

z Ličartoviec, žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo, majetková podstata, 

oznam o verejnom nahliadnutí do žiadosti o vodoprávne povolenie 

1892 – kúpnopredajná zmluva medzi Vojtechom Mariášim a Jánom Starkom 

maďarský 

 
226        1934 – 05. 4. 1938                                                             III/78, 444                   19 

Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov drenážou a otvoreným odpadom 

povodie: rieka Torysa 

majitelia: Urbárske spoločenstvo Obišovce 

vodoprávne povolenie: č. 9351/1936 zo 17. 11. 1936, č. 6183/1938 z 5. 4. 1938  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6183/1938 z 5. 4. 

1938 

situačný plán (prehľadná situácia): 1 kus (1935 ) 

snímka z katastrálnej mapy (situácia ): 1 kus (1935) 

technická správa: 1 kus (1934) 

technické plány: 3 kusy (1935) 

slovenský 

obec Olšovany  (Ósva) 

 
227      11. 4. 1888 –  10. 8. 1932                                    XIV/1, XLIX/1/b, 1                 20 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie: Olšavský potok 

majitelia: Ján Novotný  

vodoprávne povolenie: č. 12687/1887 z 11. 4. 1888, č. 24034/1900 zo 16. 3. 1901,  

č. 1015/1917 z 9. 2. 1917 (rekonštrukcia vzdúvacej hate) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 24034/1900 zo 16. 

3. 1901,  č. 1015/1917 z 9. 2. 1917 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1886), 1 kus (1916) 

technická správa: 1 kus (1899) 

technické plány: 2 kusy (1886), 1 kus (1897),  1 kus (1916) 

iná dokumentácia:  
1901 – 1902 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1915 – žiadosti obyvateľov obce Ďurkov o začatie priestupkového konania týkajúceho sa 

škôd spôsobených mlynárom Jánom Novotným a úpravy mlynského náhona 

1916 – odborný posudok kultúrno-inžinierskeho úradu IV. obvodu, zápisnica z miestnej 

vodoprávnej obhliadky 



75 

 

1932 – odpis vodoprávneho povolenia č. 12687/1887 z 11. 4. 1888 

maďarský, slovenský 

obec Opiná (Ófalu) 

 
228      27. 11. 1872 – 24. 3. 1889                                                          XII/3, 7                     20 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie: Olšavský potok 

majitelia: Karol Kecer (Keczer), Tomáš Kecer (Keczer), Viliam Maléter, Andrej Rozmann 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3087/1887  z 27. 2. 

1887 

iná dokumentácia:  
1872 – odpis kúpnopredajnej zmluvy                                                                                                            

1886 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo  

1887 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1889 – rozhodnutie o umiestnení vodných značiek a výške poplatkov   

maďarský 

 

229      15. 12. 1886 – 24. 3. 1889                                                          XII/2, 6                      20 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie: Olšavský potok 

majitelia: Andrej Szentimrey, Alfréd Palavičini (Pallavicini) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3088/1887 z 27. 2. 

1887 

iná dokumentácia:  
1886 – odpis kúpnopredajnej zmluvy z roku 1864,  obecné svedectvo  

1887 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1889 – rozhodnutie o umiestnení vodných značiek 

maďarský 

  

230      6. 1. 1887 – 21. 10. 1904                                                           XII/8, 89                     20 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

                     s drtičom na konope 

 povodie: Olšavský potok 

majitelia: Andrej Szentimrey, Juraj Ferencz, Andrej Ferencz st., Anna Ferencz rod. Tomcsik, 

Mária Petro, rod. Ferencz, Anna Ferencz, rod. Ferencz, Alžbeta Ferencz 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3080/1887 z 17. 3. 

1887 

vodoprávne povolenie: č. 8334/1903 z 29. 11. 1903 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1900) 

situačný plán: 1 kus (1900) 

technická správa: 1 kus (1900) 

technické plány: 2 kusy (1900) 

iná dokumentácia:  
1887 – odpis kúpnopredajnej zmluvy z roku 1861, žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, 

obecné svedectvo, oznam o verejnom nahliadnutí do žiadosti o vodoprávne povolenie, 

zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

1889 – doplnenie zbierky listín, rozhodnutie o umiestnení vodných značiek a udržiavaní hatí,  

1904 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

slovenský 
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231      9. 1. 1890 –  9. 1. 1891                                                         XII/7, 306                       20 

 

Vodné dielo: Regulácia Olšavského potoka 

povodie: Olšavský potok 

majitelia: Andrej Rozmann, Peter Krajnyik a spol. 

vodoprávne povolenie: č. 9010/1890 z 8. 7. 1890 

doplňujúce vodoprávne povolenie (odpis): č. 18700/1891 zo dňa 9. 1. 1891 

iná dokumentácia:  
1890 – úradný prípis hlavného slúžneho 

maďarský 

 

232      1960                                                                                                                               20 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: miestny potok 

majitelia: MNV,  resp. obec, JRD 

topografická mapa: 1 kus (1960 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Paňovce (Pány) 

 
233      7. 2. 1887 –  29. 11. 1962                                                     III/4, 52                           21 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie:  Paňovský potok 

majitelia: Koloman Dežefy (Dessewffy), Ján Tóth 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 19004/1888 zo dňa 

31. 12. 1888 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo, zápisnica hlavného 

slúžneho   

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Peder (Péder) 

 

234      30. 8. 1888 – 22. 8. 1962                                                    II/25, 110                         21 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

                     s drtičom na konope 

povodie: rieka Bodva 

majitelia: František Gelley, Ján Gelley, Štefan Hubay, Pavol Hubay a Jozef Hubay, Juraj 

Lyócsa, Juraj Lyócsa ml., Etela Lyócsa, rod. Alexovics 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 10229/1889 z 30. 

7. 1889,  č. 9439/1903 z 16. 8. 1903 

vodoprávne povolenie: č. 9439/1903 z 16. 8. 1903 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: č. 14107/1903 z 28. 10. 

1903 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1900) 
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situačný plán: 1 kus (1900) 

technická správa: 1 kus (1900) 

technické plány: 2 kusy(1900) 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie s doplnením, obecné svedectvá  

1904 – zápisnica a rozhodnutie  z miestneho vodoprávneho šetrenia 

1937 – 1938 – žiadosť o prestavbu zdúvacej hate, úradné prípisy 

maďarský, slovenský 

obec Perín (Perény) 

 

235            1890 – 22. 8. 1962                                                          V/3, 222                           21 

Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov  v  časti „Junga jarok“ a susedných pozemkoch 

povodie: potok Kaňapta 

majitelia: Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3812/1891 z 31. 3. 

1891 

vodoprávne povolenie: č. 3812/1891 z 31. 3. 1891 

situačný plán: 1 kus (1890) 

iná dokumentácia:  
1962 – previerka vodohospodárskych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

236            1891 – 22. 8. 1962                                                        IV/15, 233                         21 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie                   

                      lúky v časti „Gomboš pusta“ 

povodie: Idanský potok 

majitelia: Jakobína Zičiová, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy), Eleonóra Andrášiová, rod. 

Zičiová (Andrássy, rod. Zichy), Žigmund Klinger 

vodoprávne povolenie: č. 19995/1892 z 7. 12. 1892, č. 3803/1903 z 23. 4. 1903 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy:  č. 9215/1903 z 18. 7. 

1903 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 8935/1905 z 7. 9. 1905, č. 10366/1910 z 10. 10. 1910 

topografická mapa: 1 kus (1891) 

situačný plán: 1 kus (1891) 

technická správa: 1 kus (1891) 

technické plány: 2 kusy(1891) 

iná dokumentácia:  
1904 – úradný prípis  

1905 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a oprávnení 

maďarský, nemecký, slovenský 

 

237             1901– 22. 8. 1962                                                        V/4, 280                           21 

Vodné dielo: Úprava koryta potoka Kaňapta v úseku Buzica – Perín 

povodie: potok Kaňapta (Kanyapta) 

majitelia: záujemcovia   

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy:  č. 9461/1903 z 31. 7. 

1903 

vodoprávne povolenie: č. 1810/1902 z 3. 5. 1902  



78 

 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1901) 

technická správa: 1 kus (1901) 

technické plány: 2 kusy (1901) 

iná dokumentácia:  
1901 – rozpočet nákladov, súpis majiteľov pozemkov inundačného územia z Perína,Vyšného 

a Nižného Lánca a Chymu  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

238       1908 – 22. 8. 1962                                                                     V/5                           21 

Vodné dielo: Úprava koryta – údržba a čistenie  potokov Ida, Junga a Manta  

povodie: Idanský potok, potok Junga, potok Manta 

majitelia: záujemcovia  

vodoprávne povolenie – rozhodnutie:  č. 4121/1917 z 11. 6. 1917 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1908) 

geometrický plán: 1 kus (1908) 

technická správa: 1 kus (1908) 

technické plány: 3 kusy (1908) 

iná dokumentácia:  
1908 – výkaz  povrchových profilov 

1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky   

1914 – odpis nariadenia ministra poľnohospodárstva vo veci príspevkov záujemcov 

(zainteresovných majiteľov pozemkov) 

1916 – odpis rozsudku vo veci príspevkov záujemcov (zainteresovaných majiteľov 

pozemkov) 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

239      1958                                                                                                                           21 

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD  

vodný zdroj: miestna vŕtaná studňa 

majitelia: JRD Perín 

situačný plán: 1 kus (1958) 

technická správa: 1 kus (1958) 

technické plány: 19 kusov (1958) 

iná dokumentácia:  
1958 – rozpočet nákladov, výkaz výmer 

slovenský 

obec Ploské (Lapispatak) 

 

240            29. 8. 1883 – 14. 8. 1962                                             III/30, 273                         22 

Vodné dielo:  Úprava koryta rieky Torysa a ochrana brehov 

povodie: rieka Torysa 

majitelia: Mikuláš Kecer (Keczer) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 1010/1909 z 28. 2. 

1909 

vodoprávne povolenie: č. 10503/1887 z 19. 11. 1887 

situačný plán: 1 kus (1886) 

technická správa: 1 kus (1884) 
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iná dokumentácia:  
1883 – odvolanie Jozefa Weinfeelda vo veci prevedenia vodného diela, úradné prípisy, 

hlásenia a oznamy, technický posudok a vyjadrenie poľbohospodársko-inžinierkeho úradu IV. 

obvodu, zápisnice a rozhodnutie z miestneho vodoprávneho šetrenia, zápisnica o šťažnosti 

Jozefa Weinfelda  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

241         12. 11. 1887– 14. 8.  1962                                                III/31, 289                        22 

Vodné dielo: Odvodnenie lúk v chotári obce 

majitelia: Mikuláš Kecer (Keczer) a záujemcovia  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy:  č. 2879/1888 z 20. 2. 

1888 (odpis) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, rozhodnutie  podžupana vo veci interesantov  

1888 – úradný prípis hlavného slúžneho  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

242            09. 8. 1900 – 14. 8. 1962                                            III/55, 368                           22 

Vodné dielo:  Spevnenie brehu rieky Torysa v chotári obcí Ploské a Seniakovce  

povodie: rieka Torysa 

majitelia: záujemcovia  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti  – zápis do vodnej knihy: č. 1010/1909 z 28. 2. 

1909 

vodoprávne povolenie dočasné: č. 7056/1908 z 25. 9. 1908 

situačný plán: 1 kus (1906) 

geometrický plán: 2 kusy (1902), 1 kus (1906) 

technická správa: 1 kus (1902), 1 kus (1906) 

technické plány: 2 kusy (1902), 1 kus (1906) 

iná dokumentácia:  
1900 – 1910 zápisnice a rozhodnutie z miestneho vodoprávneho vyšetrovania, cenový rozbor, 

rozpočet nákladov, meranie, zápisnice zo zasadania zastupiteľského zboru obce Ploské 

a Seniakovce, úradné prípisy 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

243            24. 8. 1905 – 14. 8. 1962                                          III/50, 352                             22 

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre liehovar 

povodie: rieka Torysa 

majitelia: Mikuláš Kecer (Keczer) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy:  č. 2633/1906 z 28. 5. 

1906 

vodoprávne povolenie: č. 2633/1906 z 28. 5. 1906 

situačný plán: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 3 kusy (1905) 

iná dokumentácia:  
1905 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 
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1906 – odborný posudok kultúrno-inžinierského úradu IV obvodu, zápisnica z miestnej 

vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Poproč  

 
244            1961 – 1962                                                                                                            23 

Vodné dielo:  Prestavba odkališťa v závode Rudné bane, n. p. Poproč 

majitelia:  Rudné bane, n. p. Kremnica 

situácia : 1 kus (1961) 

technická správa: 1 kus (1961) 

doplnok technickej správy: 1 kus (1962) 

technické plány: 2 kusy (1961), 1 kus (1962) 

iná dokumentácia:  
1961 – 1962 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, rozpočet nákladov, graf rýchlosti 

sedimentácie 

slovenský 

obec Rákoš 

 

245            22. 2. 1887 – 1962                                               XLIV/1, 57                                23 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie: potok Kőszál  

majitelia:  gróf Štefan Forgáč (Forgách) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 18039/1888 z 31. 

1. 1889 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo  
1962 –  previerka vodohopodárskych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Rozhanovce (Rozgony) 

 

246         1892 – 10. 8. 1913                                      LXVIII/1a, LXVIII/3                           23 

Vodné dielo: Úprava koryta Chrastného potoka a odvodnenie pozemkov v chotári obcí  

                     Rozhanovce, Vajkovce, Kráľovce a Chrastné 

povodie: Chrastný potok 

majitelia: Vodné družstvo  Chrastný potok v Rozhanovciach 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 5926/1907 z 31. 5. 

1907 

vodoprávne povolenie: č. 3891/1903 z 15. 5. 1903, č. 1063/1906 z 19. 3. 1906,  č. 5926/1907 

z 31. 5. 1907,  č. 9158/1913 z 23. 8. 1913 

iná dokumentácia:  
1892 – 1913 – stanovy Vodného družstva Chrastný potok, vyšetrovanie priestupku Kolomana 

Kleštinského, šetrenie šťažnosti Andreja Kelcza  a Izraela Gaigera,  odvolanie interesantov 

z obce Chrastné a rozhodnutie vo veci odvolania, obecné svedectvá, odborné vyjadrenia 

a rozhodnutia kultúrno-inžinierskeho úradu IV. obvodu, výkazy interesantov, úradné prípisy 

a rozhodnutia, zápisnice a rozhodnutia  z miestneho vodoprávneho šetrenia, šťažnosť Alžbety 
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Mátyás, rod. Kuncz  na príspevky, úradné prípisy a rozhodnutia vo veci štátnej podpory, 

rozpočet nákladov 

maďarský, nemecký 

 

247            1898 – 14. 8. 1962                                                         XIII/3                                23 

Vodné dielo:  Úprava odvodňovacej priekopy v chotárnej časti  „ Nádi a Fabián“ 

povodie: Hýľovský potok 

majitelia: vdova po Jozefovi Althovi, Andrej Kelcz a spol., Alexander Spóner, František 

Spóner, Július Špóner, František Szakrajda ml. 

vodoprávne povolenie: č. 9310/1899 z 14. 4. 1899 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:   vo vodnej knihe: č. 14567/1903 z 20. 11. 

1903 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1898) 

technická správa: 1 kus (1898) 

technické plány: 1 kus (1898) 

iná dokumentácia:  
1898 – súpis záujemcov, rozpočet nákladov 

1899 – rozhodnutie o zaplatení poplatkov 

1900 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodoprávnych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

248            11. 8. 1942 – 10. 2. 1950                                                                                        23 

Vodné dielo:  Odvodnenie pozemkov drenážou v chotári obcí Rozhanovce, Hrašovík a Vyšný  

                       Olčvár 

majitelia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

dočasné vodoprávne povolenie: č. 23884/XIa/1942 z 11. 8. 1942 

iná dokumentácia:  
1950 – potvrdenia a zápisnice o dohode ceny s majiteľmi melioráciou zabratých pozemkov 

slovenský 

obec Rudník (Rudnok) 

 

249           16. 2.  1887 – 28. 11. 1962                                       IV/3, IV/4, 9                         23 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna   

                      Réka a valkovňe na súkno 

povodie:  potok Ida 

majitelia: Opátstvo Rádu Premonštárov v Jasove 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3136/1888 z 31. 5. 

1888 

situačný plán: 1 kus (1887) 

iná dokumentácia:  
1887 –  žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodoprávnych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Ruskov (Regete-Ruszka) 

 

250           02. 8.  1887 – 13. 9. 1962                                    XLIX/5, 121                                23 

Vodné dielo:  Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 
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povodie:  Olšavský potok 

majitelia: gróf Štefan Forgáč (Forgách), Alžbeta Waldbotová (Waldbott), Karol Waldbot 

(Waldbott), Klement Waldbot (Waldbott) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 18336/1889 z 30. 

12. 1889 

vodoprávne povolenie: č. 18336/1889 z 30. 12. 1889, č. 6141/1934 z 28. 3. 1934 

snímka z katastrálnej mapy a technický plán hate: 1 kus (1888) 

technická správa: 1kus (1888) 

technické plány: 1 kus (1888) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1939 – živnostenské povolenie na prevádzanie mlynárskej živnosti pre Kelemena Waldbota 

1962 – previerka vodoprávnych diel a oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Ružín 

 

251                                                                                                                                             24 

Vodné dielo:  Znalecký odhad nehnuteľností v katastri obce Košické Hámre  určených na  

                       vyvlastnenie pre stavbu vodnej priehrady Ružín 

iná dokumentácia:    
 znalecký odhad  hodnoty domov č. 1 – 30, hasičská zbojnica a garáž MNV v Košických 

Hámroch, chýbajú odhady domov č. 2, 16, 17, súčasťou znaleckého odhadu je: výpis 

z pozemkovej knihy, sociálny dotazník, fotografia domu, popis a výpočty odhadu, technický 

projekt domu 

slovenský 

  

252                                                                                                                                             25 

Vodné dielo:  Znalecký odhad nehnuteľností v katastri obce Košické Hámre  určených pre  

                      vyvlastnenie na stavbu vodnej priehrady Ružín 

iná dokumentácia:    
znalecký odhad  hodnoty domov č. 31 – 68, chýbajú odhady domov č. 40,42, 49, 51, 53, 54, 

súčasťou znaleckého odhadu je: výpis z pozemkovej knihy, sociálny dotazník, fotografia 

domu, popis a výpočty odhadu, technický projekt domu 

slovenský 

 

253                                                                                                                                    26 

Vodné dielo:  Znalecký odhad nehnuteľností v katastri obce Košické Hámre  určených pre  

                      vyvlastnenie na stavbu vodnej priehrady Ružín 

iná dokumentácia:    
znalecký odhad  hodnoty domov č. 69 – 110, chata spojárov patriace MNV v Košických 

Hámroch a dom horára patriaca mestu Košice, chýbajú odhady domov č. 70, 71, 72, 87, 94, 

95, 96, 103, súčasťou znaleckého odhadu je: výpis z pozemkovej knihy, sociálny dotazník, 

fotografia domu, popis a výpočty odhadu, technický projekt domu, plán ochrany obyvateľstva 

a objektov národného hospodárstva pod vodným dielom Ružín 

slovenský 

 

254                                                                                                                                 27 

Vodné dielo:  Znalecký odhad nehnuteľností v katastri obce Košické Hámre určených pre  

                       vyvlastnenie na stavbu vodnej priehrady Ružín 
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iná dokumentácia:    
znalecký odhad  hodnoty domov č. 111/a – 151,chýbajú odhady domov č. 112, 113, 132, 146, 

súčasťou znaleckého odhadu je: výpis z pozemkovej knihy, sociálny dotazník, fotografia 

domu, popis a výpočty odhadu, technický projekt domu  

slovenský 

obec Seňa (Szina) 

 

255            21. 8. 1881 – 30. 12. 1904                      XII/8, XII/12, 227                            28 

Vodné dielo:  Výstavba ochrannej hrádze proti povodniam v katastri obce  

povodie: rieka Hornád 

majitelia: záujemcovia  z obcí Tornyos-Németi, Kechnec, Milhosť a Seňa 

vodoprávne povolenie: č. 3482/1891 z 30. 6. 1891 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1889) 

technická správa: 1 kus (1889) 

iná dokumentácia:  
1881 – zápisnica zo zasadania župného municipálneho výboru vo veci sťažnosti baróna 

Andreja Melczera, odpis rozhodnutia ministra dopravy v záležitosti vybavovania sťažnosti 

1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

1891 – rozhodnutie o zaplatení poplatkov 

1892, 1903 – rozhodnutie o doplnení zápisu vo vodnej knihe o členov ustanovujúceho 

výkonného výboru a členov výkonného výboru 

1904 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

maďarský 

 

256            1960                                                                                                                   28 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: Bočiarsky potok 

majitelia: MNV, JRD 

situačný plán: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Skároš 

 

257             1960 – 11. 3. 1969                                                                                                 28 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: Taracký potok, Židovský potok 

majitelia: MNV, JRD 

situačný plán: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

1969 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

slovenský 
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obec Slanské Nové Mesto 

 
258           1948 – 22. 11. 1949                                                                                                 28 

Vodné dielo:  Výstavba  obecného vodovodu 

povodie: prameň Roňva  

majitelia: obec resp. správna komisia obce  

dočasné vodoprávne povolenie resp. dočasné stavebné povolenie: č. 531/1948 z 13. 8. 1948 

topografická mapa: 1 kus (1948) 

iná dokumentácia:   
1948 – žiadosť o dočasné stavebné povolenie, prehlásenie predstavenstva obce, úradné 

prípisy riaditeľstva štátnych lesov v Slanci 

1949 – stavebný denník, výkaz stavebného nákladu a naturálnych prác  

slovenský 

obec Sokoľ (Szokoly) 

 

259       31. 10. 1886 – 21. 8. 1962                                                   XVII/1, 151                     28 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

                     s drtičom na konope 

povodie: rieka Hornád 

majitelia: mesto Košice 

vodoprávne povolenie: č. 5468/1887  z 11. 4. 1887 

iná dokumentácia:   
1886 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, výkaz vodných diel vo vlastníctve mesta 

Košice 

1887 – 1889 – úradné prípisy, rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych zariadení a diel 

maďarský, slovenský 

 

260       4. 7. 1922 – 21. 8. 1962                                                      XII/79, 415                      28 

Vodné dielo:  Spevnenie ľavého brehu Hornádu v katastri obce 

povodie: rieka Hornád 

majitelia: záujemcovia  

vodoprávne povolenie: č. 10569/1922 z 10. 12. 1922, č. 12104/1923 z 16. 3. 1922 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 12104/1923 z 16. 

3. 1923 

situácia : 1 kus (1921) 

technická správa: 1 kus (1922) 

technické plány: 4 kusy (1921) 

iná dokumentácia:  
1922 – výkaz majiteľov parciel 

1962 – previerka vodohospodárskych zariadení a diel 

slovenský 

obec Svinica 

  

261            1960                                                                                                                        28 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: Kamenický potok 

majitelia: MNV, JRD 
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situačný plán: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu, zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky                                                       

slovenský 

obec Šaca (Sacza) 

 

262      1903 – 18. 5. 1907                                                       IV/47, 10                                 28 

Vodné dielo:  Užívanie vody do vodovodu  pre zásobovanie záhradného  jazera  

                       a hospodárskeho liehovaru 

povodie: Ida potok 

majitelia:  Andrej Šemšei (Semsey) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 10351/1904  z  6. 

8. 1904 

vodoprávne povolenie: č. 10351/A/1904 z 6. 8. 1904 

situačný plán: 1 kus (1903) 

technické plány: 4 kusy (1903) 

iná dokumentácia:  
1907 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

maďarský 

 

263      24. 2. 1887 – 21. 7. 1962                                  IV/28, IV/29, 106                               28 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke nižného  

                     a vyšného mlyna 

povodie: Ida potok 

majitelia: Andrej Šemšei (Semsey) 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: : č. 8142/1889 z 18. 

6. 1889, č. 10351/B/1904 zo 6. 8. 1904, č. 10351/C/1904 zo 6. 8. 1904 

vodoprávne povolenie: č. 10351/B/1904 zo 6. 8. 1904, č. 10351/C/1904 zo 6. 8. 1904 

situačný plán: 1 kus (1889) 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1903), 1 kus (1904) 

technická správa: 2 kusy (1903) 

technické plány: 2 kusy (1902), 11 kusov (1903) 

iná dokumentácia: 
1887 – žiadosť  o úrané vodoprávne povolenie, obecné svedectvo,  

1889 – doplňujúce údaje k žiadosti a zaslanie plánov 

1907 – zápisnice a rozhodnutia z miestneho vodoprávneho šetrenia 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

obec Šemša 

 
264                      1960                                                                                                              28 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: potok Vydumanec 

majitelia: MNV, JRD 

situačný plán: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  
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1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu, zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky                                                       

slovenský 

obec Štós (Stósz) 

 

265    25. 6. 1887 – 29. 1. 1963                                                II/15, XXII/1                           29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra 

povodie: rieka Bodva a Porče potok (Portsche) 

majitelia: Jozef Müllner  a manž. Anna Mária, rod. Kundt, Ján Thamás ( aj Tomasch, 

Thomas) a manž.  Margita,  rod. Müllner, Fridrich Schmotzer a manž. Ilona, rod. Müllner, 

Lucia Gedeon, rod. Tamás, Magdaléna Bodenslósz, rod. Tamás, Margita Tamás, Rudolf 

Tamás, Ján Tamás, Mária Tamás, Ján Gőbl Br.   

vodoprávne povolenie: č. 8837/1908 z 3. 9. 1908  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9504/1888 z 30. 7. 

1888, č. 8837/1908 z 3. 9. 1908 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: č. 17724/1901 z 30. 10. 

1901, č. 13893/1903 z 19. 10. 1903 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia 

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

266      1905 – 29. 1. 1963                                                         XXII/3, 321                            29                       

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  hámra 

povodie: Porče potok (Portsche) 

majitelia: Nina Bódenlósz, rod. Partl, Juraj Reviczki a manž. Mária, rod. Tomásch 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 5082/1908 z 24. 6. 

1908 

vodoprávne povolenie: č. 5082/1908 z 24. 6. 1908 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 2576/1920 z 26. 04. 1920 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

267    12. 7. 1887 – 27. 8. 1909                                            XXII/2, 101                                 29                       

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke                  

                       hámra 

povodie: Porče potok (Portsche) 

majitelia: Margita Brösztl, rod. Tomasch 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: 6344/1889 z 31. 5. 

1889  
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vodoprávne povolenie: č. 8836/1908 z 03. 9. 1908 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 2 kusy (1905) 

iná dokumentácia:  

1887– žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1904, 1909 – zápisnice a rozhodnutia z miestneho vodoprávneho šetrenia 

maďarský 

 

268    25. 2. 1887 – 29. 1. 1963                                                  XXIII/1, 62                            29                       

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Andrej Pollner, Ján Pollner, Róbert Pollner 

vodoprávne povolenie: č. 16776/1888 z 15. 3. 1889, 8851/1908 z 3. 9. 1908 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 8851/1908 z 3. 9. 

1908 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  

1888 – zápisnica a rozhodnutie  z miestneho vodoprávneho šetrenia vo veci sťažnosti na 

legalizáciu vodného diela 

1889 – rozhodnutie o zaplatení úradných poplatkov  

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a umiestnenie výškových 

značiek 

1963 – previerka vodohospodárskych oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

  

269    18. 9. 1846 – 10. 11. 1909                                               XXIII/5, 78                             29                       

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Juraj Göbl, Ján Földvári, Ján Göbl   

vodoprávne povolenie: č. 7217/1908 z 16. 7. 1908 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6320/1889 z 7. 5. 

1889, č. 7217/1908 z 16. 7. 1908 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 10197/1909 z 10. 11. 1909 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  
1846 – zmluva o nadobudnutí vodného diela pre Juraja Göbla (pôvodne pod správou cs. - k. 

inšpektorského úradu v Smolníku) 

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1908 – rozhodnutie o výsledku miestoprávneho šetrenia  

maďarský 

 

270    25. 2. 1887 – 29. 1. 1963                                    XXIII/7, 86                                          29                       

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Vavrinec Gedeon, Ján Gedeon, Mária Gedeon  
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vodoprávne povolenie: č. 8838/1908 z 03. 9. 1908 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6325/1889 z 7. 

5.1889, č. 8838/1908 z 3. 9. 1908 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a umiestnenie vodných 

značiek   

1963 – previerka vodohospodárskych oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

271    8. 8. 1887 – 29. 1. 1963                              II/16, XXIII/9, 45                         29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra                                          

                      a strojovej továrne 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Ján Gedeon Partl (aj Preutl) a manž. Šarlota, rod. Göbl, Ján Gedeon, Ferdinand 

Frindt 

vodoprávne povolenie: č. 6133/1908 z 24. 6. 1908 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 16907/1888 z 28. 

11. 1888, č. 6133/1908 z 24. 6. 1908 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 17006/1901 z 31. 10. 1901 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1909 –  rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a umiesnenie výškových 

značiek 

1963 – previerka vodohospodárskych oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

272    25. 2. 1887 – 29. 1. 1963                                    XXIII/2, XXIII/2a, 65                         29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                       továrne  na výrobu nožov, parných strojov a chladiaceho zariadenia  

                       a preloženie koryta Štóskeho potoka a jeho regulácia 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Hugo Komporday, Sandrik, n. p.  

vodoprávne povolenie: č. 7934/1908 z 1. 08. 1908,  č. 672/1948-5 z 13. 2. 1950 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6313/1889 z 7. 5. 

1889, č. 7934/1908 z 1. 08. 1908 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a umiestnenie výškových 

značiek 

1963 – previerka vodohospodárskych oprávnení a vodohospodárskych diel 
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maďarský, slovenský 

 

273    25. 2. 1887 – 31. 5. 1902                                                 XXIII/4, 73                            29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna                                                                                       

                       na brúsenie nožov 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Jozef  Wlaszlovits 

rozhodntie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6323/1889 z 07. 5. 

1889 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 630/1902 z 31. 5. 1902 

iná dokumentácia:  

1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

maďarský 

 

274    1905 – 29.  1. 1963                                                      XXIII/10,  312                          29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna                            

                     na brúsenie nožov 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Štefan Schreiber 

vodoprávne povolenie: č. 3718/1908 z 4. 4. 1908 a č. 4742/1908 z 8. 5. 1908 (oprava),  

č. 7145/1908 z 10. 8. 1908  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7145/1908 z 10. 

08. 1908 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  
1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a umiesnenie výškových 

značiek 

1963 – previerka vodohospodárskych  oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

275   25. 2. 1887 – 29. 1. 1963                                                     II/22, 79                             29                       

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie: Čierny Moldavský potok (Schwarz Moldau) 

majitelia: obec Štós  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6621/1889 z 7. 5. 

1889 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie , obecné svedectvo 

1963 – previerka vodohospodárskych  oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

276   28. 2. 1887 – 18. 7. 1902                                        II/20, II/21, 74                                 29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke       

                    stredného a vyšného mlyna 

povodie: Čierny Moldavský potok (Schwarz Moldau) 

majitelia: obec Štós  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6336/1889 z 10. 5. 

1889 
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zrušenie vodného oprávnenia: č. 866/1902 z 18. 7. 1902 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

maďarský 

  

277    25. 2.  1887 – 29. 1. 1963                                LXXII/1, XX/III/6, 85                         29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna             

                     na brúsenie nožov 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Jozef Wlaslovits 

vodoprávne povolenie: č. 7213/1908 z 16. 7. 1908 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6324/1889 z 7. 5. 

1889, č. 7213/1908 z 16. 7.1908 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a umiesnenie výškových 

značiek 

1963 – previerka vodohospodárskych  oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

278    25. 2.  1887 – 14. 10. 1908                                    XX/III/3, 66                                      29                        

 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke                          

                      poľnohospodárskeho stroja na rezanie sečky 

povodie: Štósky potok 

majitelia: Daniel Birnstein 

vodoprávne povolenie: č. 3475/1908 z 28. 3. 1908, č. 4283/1908 z 2. 5. 1908 (korekcia), č. 

10298/1908 z 28. 9. 1908 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: 6314/1889 z 7. 5. 

1889, č. 10298/1908 z 28. 9. 1908 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 12522/1908 z 14. 11. 1908 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 

technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

maďarský 

 

279   25. 2. 1887 – 29. 1. 1963                                        II/19, XXIII/9, 72                             29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna a                                      

                     vodnej píly 

povodie: Čierny Moldavský potok (Schwarz Maldau) 

majitelia: obec Štós  

vodoprávne povolenie: č. 7211/1908 z 16. 7. 1908  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6322/1889 z 7. 5. 

1889, č. 7211/1908 z 16. 7. 1908  

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1905) 
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technická správa: 1 kus (1905) 

technické plány: 1 kus (1905) 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky a umiesnenie výškových 

značiek 

1963 – previerka vodohospodárskych  oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

280       december 1955                                                                                        29                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke  

                     kúpaliska a vodovodu pre liečebný ústav  

povodie: Štósky potok 

majitelia: Liečebný ústav Štós-kúpele 

iná dokumentácia:  
1955 – prihlásenie Liečebného ústavu v Štóse k dovtedajšiemu vodnému oprávneniu 

slovenský 

obec Trstené pri Hornáde (Nádošť) 

 

281      25. 4. 1927 – 3. 11. 1955                                              XII/6, 386                              30                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k udržiavaniu  

                      drenáže a odpadov na pozemkoch nadobudnutých podľa prídelového zákona  

povodie: Hornád   

majitelia: Vodné družsvo v Trstenej pri Hornáde  

iná dokumentácia:  
1927 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, zápisnica o založení vodného družstva a 

zoznam jeho členov – interesantov, stanovy vodného družstva 

1955 – úradné hlásenie MNV v Trstenej pri Hornáde 

slovenský 

 

282          1957                                                                                                                        30                        

Vodné dielo: Výstavba výtlačno-gravitačného vodovodu na hospodárskom dvore JRD 

majitelia: JRD  

situačný plán: 1 kus (1957) 

technická správa: 1 kus (1957), 1 kus (1957 dodatok) 

technické plány: 12 kusov (1957), 2 kusy (1957 dodatok) 

iná dokumentácia:  
1957  –  popis investičnej úlohy, rozpočet nákladov, dodatok k rozpočtu, časový priebeh 

čerpacieho pokusu 

slovenský 

 

283             1960                                                                                                                        30 

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: Trstenský potok, Morotva potok 

majitelia: MNV, JRD 

situačný plán: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 
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slovenský 

obec Trsťany (Nádaska) 

  
284   2. 7. 1888 – 17. 8. 1962                                                        XLII/1, 55                          30                        

Vodné dielo:  Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie  

                        lúky  

povodie: Trstianka potok (Terztanyecz) 

majitelia: gróf Alexander Forgáč (Forgách)  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 1676/1889 z 12. 2. 

1889 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych  oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

obec Turňa nad Bodvou (Torna) 
 

285   8. 10. 1886 – 26. 9. 1962                                               VIII/1-a, 33, 407                       30                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna, 

                     prestavba na mlyn s motorovým pohonom 

povodie: Zádielsky potok 

majitelia: Anton Dreher, Alojz Molnár  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 13747/1888  z 6. 

10. 1888  

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 10948/1936 z 23. 9.1936 

snímka z katastrálnej mapy (situácia ): 1 kus (1935) 

topografická mapa (prehľadná situácia ): 1 kus (1936) 

technická správa: 1 kus (1935) 

technické plány: 4 kusy (1935), 1 kus (1936) 

iná dokumentácia:  
1886 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, svedectvo mesta 

1936 – majetková podstata 

1962 – previerka vodohospodárskych  oprávnení a vodohospodárskych diel 

maďarský, slovenský 

 

286         1960                                                                                                                            30                        

  Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie:  Hájsky potok, Turniansky potok 

majitelia: MNV, JRD 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Turnianska Nová Ves (Torna-Újfalu) 

 

287      23. 6. 1886 – 22. 8. 1962                                              II/15, 31                                  30 

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

                      s drtičom na konope 
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povodie: rieka Bodva 

majitelia: Anton Dreher, Štefan Bartók Székely a manž. Alžbeta, rod. Juhász, Jozef Pirkó 

a manž. Ilona, rod. Bartók, Jozef Bartók Székely a manž. Anna rod. Dunajsky 

nadobudnutie právoplatnosti – rozhodnutie o zápise do vodnej knihy: č. 13497/1888 z 29. 9. 

1888 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 315/1903 z 7. 3. 1903 

iná dokumentácia:  
1886 –žiadosť o úradné vodoprávne povolenie , obecné svedectvo,  

1902 – odpis úraného prípisu vo veci odvolania 

1933 – 1937 – žiadosť Jozefa Bartóka Székelyho o udelenie vodného oprávnenia, 

kúpnopredajná zmluva, pozemkovoknižný hárok, majetková podstata, úradný prípis 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

288         1960                                                                                                                           30                        

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 

povodie: rieka Bodva 

majitelia: MNV, JRD 

situačný plán: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Ťahanovce 

 

289   1928 – 8. 10. 1962                                                             XII/41                                  30                        

Vodné dielo: Výstavba vodovodu na košickej posádkovej strelnici a údržba príslušných          

                     vodohospodárskych zariadení  

povodie: rieka Hornád 

majitelia: Vojenská stavebná odbočka č. 11 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 20000/1929 z 4. 7. 

1930 

vodoprávne povolenie: č. 20000/1929 z 4. 7. 1930 

kolaudačné rozhodnutie: č. 15247/1931 z 7. 8. 1931 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1928) 

technická správa: 1 kus (1928) 

technické plány: 5 kusov (1928) 

iná dokumentácia:  
1928 – výkaz pozemkov, cez ktoré vedie vodovod na vojenskú strelnicu, výkaz služobnosti 

1931 – zápisnica z miestneho vodopráneho šetrenia 

1962 – previerka vodohospodárskych  oprávnení a vodohospodárskych diel 

slovenský 

 

 

290   6. 10. 1953 – 24. 9. 1954                                            XII/88, 255 (288)                       30                        

Vodné dielo: Odvodnenie obce okolo magnezitových hutí otvorením nového odpadu  

povodie: rieka Hornád 

majitelia: MNV  

vodoprávne povolenie: č. 731-22/9-1954-Ing.Gay z 24. 9. 1954 
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iná dokumentácia:  
1953 – žiadosť Miestnej jednoty požiarnej ochrany v Ťahanovciach o odvodnenie, vyhláška,  

rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

slovenský 

obec Vajkovce (Vajkócz) 

 

291   13. 4. 1896 – 14. 8. 1962                                                  LIII/1, 242                            31                       

Vodné dielo: Spevňovanie ľavého brehu Torysy 

povodie: rieka Torysa 

majitelia: záujemcovia  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 16 877/1896 z 13. 

4. 1896 

vodoprávne povolenie: č. 16877/1896 z 13. 4. 1896 

iná dokumentácia:  
1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

292          1954                                                                                                                          31                       

Vodné dielo: Výstavba vežového vodojemu 

majitelia: JRD 

technické plány: 7 kusov (1954) 

iná dokumentácia:  
1954 – rozpisy remeselníckych prác, výpis – výmer, rozpis prác a dodávok 

 

slovenský 

 

293          1957                                                                                                                           31                       

Vodné dielo: Technický projekt rozšírenia-rekonštrukcie vodovodu pre JRD 

majitelia: JRD 

situačný plán (situácia ): 1 kus (1957) 

technická správa: 1 kus (1957) 

technické plány: 16  kusov (1957) 

iná dokumentácia:  
1957 – záznam o odovzdaní vytýčenej trasy vodovodu 

slovenský 

 

294          1957                                                                                                                          31                       

Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov  

majitelia: JRD 

prehľadná situácia : 1 kus (1957) 

situačný plán (situácia ): 1 kus (1957) 

technická správa: 1 kus (1957) 

technické plány: 2  kusy (1957) 

iná dokumentácia:  
1957 – rozpočet nákladov, právna dokumentácia, zoznam pevných bodov, hydropedologický 

prieskum  

slovenský 
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obec Včeláre (Méhesz) 

 

295       7. 8. 1888 – 26. 9. 1962                                        XVIII/1, 64                                    31                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

povodie: Včelársky potok 

majitelia: dedičia po Štefanovi Gelleym, Leopold Jamnický 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 4142/1889 z 30. 3. 

1889 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo, pozemkovoknižný hárok 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

296        1960                                                                                                                            31                        

Vodné dielo: Vodohospodárska výstavba miestneho významu 
povodie: Topolca potok 

majitelia: MNV, JRD 

situačný plán: 1 kus (1960) 

iná dokumentácia:  
1960 – sprievodná správa, harmonogram a program vodohospodárskej výstavby miestneho 

významu 

slovenský 

obec Veľká Ida (Nagy Ida) 

 

297       21. 5. 1908 – 22. 8. 1962                                   IV/48, 315                                         31                        

Vodné dielo: Úprava koryta a čistenie potoka Ida v určených  úsekoch toku 

povodie:  Idanský potok 

majitelia: záujemcovia,  obce Veľká Ida a Komárovce 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 1709/1908 z 21. 5. 

1908 

iná dokumentácia:  
1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

298       21. 5. 1935 – 22. 8. 1962                                   IV/52, 404                                        31                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie  

                      lúky 

povodie:  Idanský potok 

majitelia: Urbárska spoločnosť vo Veľkej Ide 

vodoprávne povolenie: č. 8244/1935 z 21. 5. 1935 

iná dokumentácia:  
1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

slovenský 

 

 

 

299       1948                                                                                                                              31                        
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Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na napájanie 

rybníka  

povodie:  Idanský potok 

majitelia: Školské majetky Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v 

Košiciach 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1948) 

iná dokumentácia:  
1948 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie 

slovenský 

         
300       1954                                                                                                                              31                        

Vodné dielo: Zrušenie priepustkov v určených úsekoch na železničnej trati Barca-Turňa nad  

                     Bodvou 

povodie:  Idanský potok 

majitelia: Československé štátne dráhy, správa košickej dráhy 

vodoprávne povolenie: vod.730-12/11-1954/práv z 12. 11. 1954 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti: vod.730-12/11-1954/práv z 11. 12. 1954 

iná dokumentácia:  
1954 – vyhláška a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky  

slovenský 

obec Vyšná Hutka (Felső Hutka) 

 

301       1906 – 13. 9. 1962                                                       LIII/3, 323                              31 

Vodné dielo:  Spevnenie ľavého brehu Torysy  

povodie: rieka Torysa 

majitelia: obec  

vodoprávne povolenie: č. 7935/1908 z 1. 8. 1908  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7935/1908 z 1. 8. 

1908 

snímka z katastrálnej mapy: 2 kusy (1906) 

technická správa: 1 kus (1906) 

situačný plán a technické plány: 3 kusy (1906) 

iná dokumentácia:  
1906 – rozpočet nákladov, cenový rozbor 

1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Vyšná Kamenica (Felső Kemencze) 

    

302       19. 5. 1888 – 17. 8. 1962                                            XLI/8, 111                               31                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna 

povodie:  Perši-zadni potok 

majitelia: Klára Gálos, rod. Zatrogh  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 9318/1889 z 14. 7. 

1889 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 
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maďarský, slovenský 

obec Vyšný  Klátov (Felső Tökés) 

 

303    29. 11. 1886 – 13. 7. 1962                                                       XI/2, 37                        31                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

povodie:  Hansova potok (Handsova)  

majitelia: mesto Košice, Mária Nováková 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 14518/1888 z 12. 

10. 1888 

iná dokumentácia:  
1886 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

obec Vyšný Lánec (Felső Láncz) 
 

304   17. 2.  1887 – 26. 1. 1942    IV/17                                                    90                         32                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie lúk  

povodie: Kaňapta potok (Kanyapta), Idanský potok 

majitelia: Jakub Lánci (Lánczy), Vojtech Lánci (Lánczy) 

vodoprávne povolenie: č. 1826/1904 z 11. 2. 1904 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6319/1889 zo 7. 5. 

1889, č. 1826/1904 z 11. 2. 1904, č. 19068/1941 z 26. 1. 1942 

technická správa: 1 kus (1898)  

technické plány: 2 kusy (1898) 

iná dokumentácia:  
1887 –  odpis dohody z roku 1850, žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1905 –  zápisnica  a kolaudačné rozhodnutie z miestneho vodoprávneho vyšetrovania, 

umiesnenie výškových značiek 

maďarský 

 

305   26. 2.  1887 – 25. 2. 1897                                                    IV/17,115                          32                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie lúk  

povodie:  Kaňapta potok (Kanyapta), Idanský potok 

majitelia: spoločnosť bývalých urbarialistov   

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 8934/1889 z 29. 6. 

1889  

zrušenie vodného oprávnenia: č. 11845/1896 z 25. 2. 1897 

iná dokumentácia:  
1887 –  žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1889 –  výkaz majiteľov lúk 

maďarský 

   

306      21. 1. 1904 –  26. 1. 1942                                               IV/46, a, i, 18                        32                        

Vodné dielo: Úprava a udržiavanie mlynského náhona v úseku Veľká Ida-Nižný Lánec 

povodie: Idanský potok 

majitelia: Michal Tvergýák, grófka Eleonóra Andrášiová, rod. Zičiová (Andrássy, rod. 

Zichy), Vojtech Lánci (Lánczy) Jozef Hedry, Gelert Szentimrey, František Darvas    

vodoprávne povolenie: č. 17699/1903 z 21. 1. 1904, č. 3145/1913 z 17. 3. 1913 
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rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 17699/1903 z 21. 

1. 1904, 3145/1913 z 17. 3. 1913 

zrušenie vodného oprávnenia: č. 19068/1941 z  26. 1. 1942 

snímka z katastrálnej mapy: 1 kus (1908) 

situačný plán-zainteresovanosť: 1 kus (1911) 

technická správa: 1 kus (1908), 1 kus (1911) 

technické plány: 2 kusy (1908), 3 kusy (1911) 

iná dokumentácia:  
1904 – úradný prípis 

1908 – rozpočet nákladov, výkazy 

1911 –  rozpočet nákladov, predbežný výkaz merania  

maďarský 

 

307      1955 – 1957                                                                                                                  32                        

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD  

majitelia: JRD Vyšný Lánec 

situačný plán: 1 kus (1957) 

technická správa vodovodu: 1 kus (1957)  

technické plány vodovodu: 6 kusov /1957) 

technické plány čerpacej stanice: 6 kusov (1955)  

technická správa protipožiarnej nádrže: 1 kus (1955) 

technické plány protipožiarnej nádrže: 9 kusov (1955) 

technické plány iné: 4 kusy (1957) 

iná dokumentácia:  
1955 – výkazy a rozpisy, cenový rozbor nákladov  

1957 –  investičná úloha, rozpočet nákladov 

slovenský 

obec Vyšný Medzev (Felső Metzenzéf) 
 

308     27. 8. 1888 – 29. 1. 1963    XXIV/1                                               80                            33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie lúk  

povodie: potok Hummel 

majitelia: Ján Csilcser a spol.  

rozhodutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6347/1889 z 10. 5. 1889  

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1902 –  úradný prípis 

1894 – rozhodnutie na základe miestneho vododprávneho šetrenia 

1963 –  previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 
maďarský, slovenský 

   

309     28. 8. 1888 – 29. 1. 1963                                                                                              33k                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie lúk  

povodie: potok Hummel 

majitelia: Ján Csilcser a spol.  

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6347/1889 z 10. 5. 

1889  

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 
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1902 – úradný prípis 

1894 – rozhodnutie na základe miestneho vodoprávneho šetrenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

310     28. 8. 1888 – 29. 1. 1963                                           XXIV/4, 148                                33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie: Hummel potok  

majitelia: Gašpar Schmotzer, Jozef  Schmotzer 

vodoprávne povolenie: č. 2909/1890 z 31. 3. 1890 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6346/1889 z 10. 5. 

1889  

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1901 – 1902 – zápisnica  a rozhodnutie (kolaudácia) z miestneho vodoprávneho šetrenia 

1912 – zápisnica o umiestnení výškových značiek 

1963 –  previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

311     23. 8. 1888 – 29. 1. 1963                                          XXIV/5, 151                                33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie: Hummel potok  

majitelia: Eliáš Schmotzer, Fridrich Schmotzer 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: č. 23736/1899 z 13. 11. 

1899 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1963 –  previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

312     15. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                          XXIV/6, 160                                 33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie: Hummel potok  

majitelia: Gašpar Vincent Brösztl 

vodoprávne povolenie: č. 2926/1890 z 18. 12. 1901 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1901 – zápisnica a rozhodnutie (kolaudácia) z miestneho vodoprávneho vyšetrovania 

1963 –  previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

 

313     15. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                        XXIV/9,  184                                 33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie: Hummel potok  

majitelia: Jakub Böhm 

vodoprávne povolenie: č. 2950/1890 z 31. 3. 1890 
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iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1963 –  previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

314     18. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                      XXIV/10, 197                                33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie: Hummel potok  

majitelia: Martin Schmotzer, Juraj Göbl Brantferder a manž. Juliana, rod. Böhm 

vodoprávne povolenie: č. 2963/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe: č. 15773/1894 z 10. 11. 1894 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1899, 1910 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 –  previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 
maďarský, slovenský 

 

 

315     21. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                       XXIV/11, 214                               33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie: Hummel potok  

majitelia: manželka Martina Wagnera 

vodoprávne povolenie: č. 3512/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1899 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

316     27. 8. 1888 – 29. 1. 1963                                          XXV/1, 82                                  33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie lúk  

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Filip Grentzer a spol. 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 6348/1889 z 10. 5. 

1889 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1894 – rozhodnutie na základe miestneho vodoprávneho vyšetrovania 

1902 – úradný prípis 

1963 –  previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení  

maďarský, slovenský 

 

317     5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                           XXV/2, 133                                33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Michal Göbl Brantferder, Ján Gedeon a manž. Anna, rod. Göbl, Ján Gedeon Tébl 

ml.  
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vodoprávne povolenie: č. 2894/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny kocesionára vo vodnej knihe: č. 1453/1902 z 23. 11. 1902 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1910, 1915 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

318     18. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                     XXV/3, 139                                   33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra  

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Alojz Tischler Kreischer 

vodoprávne povolenie: č. 2900/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1905 – 1906 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

  

319     20. 8. 1888 – 29. 1. 1963                                     XXV/4, 152                                    33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: obec Vyšný Medzev 

vodoprávne povolenie: č. 2915/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1907 –  rozhodnutie z miestneho vodoprávneho šetrenia  

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský  

 

320     18. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                     XXV/7, 164                                   33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Michal Gedeon Barga, Štefan Schwarz, Anna Göblova , rod. Schwarz, Jozef, 

Mária, Ilona, Štefan a Ján Schwarz maloletí  

vodoprávne povolenie: č. 2930/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych poplatkov za vodoprávne povolenie 

1897 – úradný prípis o dedičoch Štefana Schwarcza 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

 

 

321     15. 7. 1887 – 3. 7. 1905                                           XXV/8                                        33                        

Vodné dielo: Užívanie vody  k prevádzke hámra 
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povodie: Hummel potok  

majitelia: Michal Gedeon Lörinc (Lörincz), Jakub Gedeon Prestl (Presztl) a manž. 

Magdaléna, rod. Gedeonová (Gedeon, rod. Gedeon) 

vodoprávne povolenie: č. 2948/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny  koncesionára vo vodnej knihe: č. 6574/1905 z 3. 7. 1905 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych poplatkov za vodoprávne povolenie 

maďarský 

 

322     23. 11. 1888 – 29. 1. 1963                                   XXV/9, 170                                    33                        

Vodné dielo:  Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Juraj Göbl a manž. Anna Mária, rod. Göbl, Jakub Tomásch,  Juraj Göbl st.  

vodoprávne povolenie: č. 2936/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych poplatkov za vodoprávne povolenie 

1904 – 1906 – zápisnice a rozhodnutia z miestneho vodoprávneho šetrenia 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych povolení 

maďarský, slovenský 

 

323     20. 8. 1888 – 29. 1. 1963                                         XXV/10, 175                              33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia:  Jakub Frint ml. (Frindt), Katarína Frintová (Frindt), Ján Gedeon Šäfer (Schäfer), 

Ján Göbl Br.ml. a manželka Katarína, rod. Šmocerová (Göbl, rod. Schmoczer)   

zápis zmeny  koncesionára vo vodnej knihe: č. 14861/1898 z 6. 7. 1898 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych poplatkov za vodoprávne povolenie 

1960 – previerka vodohopodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

 

324     13. 4. 1890 – 29. 1. 1963                                                                 33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia:  Ján Tomasch Angelina, Jozef Tomasch Schlossa, Ján Schwarcz 

vodoprávne povolenie: č. 4657/1890 z 13. 4. 1890 

zápis zmeny  koncesionára vo vodnej knihe: č. 8905/1897 z 16. 6. 1897 

iná dokumentácia:  
1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1901, 1902 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohopodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

325     5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                         XXV/12, 180                                   33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení  k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia:  Michal Ballásch Tébl, Pavol Göbl, Jakub Tache a manž.  Judita, rod. Wagner, 

Jozef Bódenslósz a manž. Mária, rod. Göbl, Michal Ballásch Schromki 
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vodoprávne povolenie: č. 2946/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny  koncesionára vo vodnej knihe: č. 21282/1898 z 2. 4. 1898, č. 13952/1898 

z 30. 6. 1898, č. 3921/1909 z 6. 5. 1909 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie              

1963 – previerka vodohopodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

326     5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                  XXV/14, 190                         33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Michal Tischler, Ilona Tischler, rod. Schmotzer, Ján Gedeon Judit  

vodoprávne povolenie: č. 2956/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1900 – 1901– rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohopodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

 

327     5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                                XXV/16,  200                          33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Juraj Koós a Ján Tomasch 

vodoprávne povolenie: č. 2966/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1915–  rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohopodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

328     6. 12. 1888 – 29. 1. 1963                                           XXV/17,  203                           33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Ján Schmotzer, Fridrich Schmotzer 

vodoprávne povolenie: č. 2969/1890 z 31. 3. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 14739/1903 z 5. 1. 1904 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1963 – previerka vodohopodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

329     5. 7. 1887 – 29. 1. 1963                                          XXV/19,  215                                33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Vendelín Göbl, Matej Balásch a manž. Mária, rod. Göbl  
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vodoprávne povolenie: č. 4656/1890 z 13. 4. 1890 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  č. 11976/1900 z 23. 10. 1900 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1904 – 1905 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohopodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

330     6. 7. 1887 – 13. 4. 1890                                               XXV/20,  216                           33                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke hámra 

povodie: Goldseifen potok  

majitelia: Ján Tomasch Angelina, Jozef Tomasch Schlossa 

vodoprávne povolenie: č. 4657/1890 z 13. 4. 1890 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

maďarský 

 

331     19. 8. 1888 – 29. 1. 1963                                              XXIV/2,  146                          33                        

Vodné dielo:  Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

povodie: Hummel potok  

majitelia: obec Vyšný Medzev 

vodoprávne povolenie: č. 2907/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosťo úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

332     20. 8. 1888 – 29. 1. 1963                                            XXIV/3,  147                             33                        

Vodné dielo:  Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke píly  

povodie: Hummel potok  

majitelia: obec Vyšný Medzev 

vodoprávne povolenie: č. 2908/1890 z 31. 3. 1890 

iná dokumentácia:  
1888 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1890 – rozhodnutie o zaplatení správnych  poplatkov za vodoprávne povolenie 

1909 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1963 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

333           1962 – 1963                                                                                   34                        

Vodné dielo: Odvodnenie nádvoria Luciabaňa, regulácia potoka Borzó a zachytná priekopa 

povodie: potok Borzó 

majitelia: Železorudné bane, n. p. Spišská Nová Ves 

situačný plán (prehľadná situácia ): 1 kus (1962)  

technická správa: 1 kus (1962) 

technické plány: 36 kusy (1962) 

iná dokumentácia:  
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1962 –  rozpočty, výkazy, prevádzkové pokyny kanalizačnej stanice, projekt organizácie 

výstavby, vyhláška o miestnom vodoprávnom šetrení 

1963 – zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

slovenský 

obec Vyšná Myšľa 

 

334   4. 8.  1930 – 9. 12. 1933                                                                                                   34                        

Vodné dielo: Odvodnenie pozemkov drenážou a úprava odpadov 

majitelia: Vodné družstvo Vyšná Myšľa 

situačný plán: 1 kus (1930) 

iná dokumentácia:  
1930 – 1933 –  zmluva, správa, vyhláška, cenová analýza, kubatúra a ocenenie, výkaz 

trativodných trubiek, rôzne práce, zoznam povinností (služobností), rozpočet nákladov, 

zápisnica, úradné prípisy, cestovné účty 

slovenský 

obec Zádiel (Szádelő) 

 

335      1887 – 26. 9. 1962                                                             VIII/3, 60                            35                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke mlyna  

                     s drtičom na konope 

povodie:  Szár potok  

majitelia: Aladár Gedeon, Mária Gedeonová, Laura Gedeonová, Michal Strömpl a manž. 

Mária, rod. Mitura, Štefan Bárkai, Anna Nehoda, rod. Gáspár, Šarlota Nehoda, rod. Bodnár, 

Július Nehoda ml.  

vodoprávne povolenie: č. 752/1912 z 24. 1. 1912 (bez právoplatnosti), č. 7216/1912 z 3. 7. 

1912 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 128/1889 z 28. 2. 

1889, č. 7216/1912 z 3. 7. 1912 

zápis zmeny koncesionára vo vodnej knihe:  vo vodnej knihe: č. 14215/1903 zo 4. 11. 

1903, č. 14385/1944 z 16. 6. 1944 

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1913 – rozhodnutie a zápisnica z miestnej vodoprávnej obhliadky 

1943 – 1944 – žiadosť rodiny Nehodovej o zápis koncesionárov vo vodnej knihe s prílohou  

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

maďarský, slovenský 

 

336      1957                                                                                                                              35                        

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD  

majitelia: JRD Zádiel 

situačný plán: 1 kus (1957) 

technická správa: 1 kus (1957) 

technické plány: 11 kusov /1957) 

iná dokumentácia:  

1957 – vyjadrenia príslušných orgánov k stavbe, investičná úloha, výkaz – výmer 

slovenský 
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obec Zlatá Idka (Aranyidka, Aranyida) 

 

337      29. 7. 1861 – 13. 7. 1962                                                       IV/2, 8                            35                        

Vodné dielo: Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení k prevádzke drtiča 

povodie: Idanský potok 

majitelia: kraľovský banský erár v Smolníku, Baňa Katarína, banská spoločnosť 

rozhodnutie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 3134/1888 z 31. 5. 

1888                                                                                                                                                                           

situačný plán: 1 kus  

iná dokumentácia:  
1861 –  kúpnopredajná zmluva  

1887 –  žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

1962 – previerka vodohospodárskych diel a vodoprávnych oprávnení 

 

maďarský, slovenský 

obec Žarnov (Zsarnó) 
 

338      8. 2. 1887 – 25. 5. 1889                                                         II/24, 87                          35                        

Vodné dielo:  Užívanie vody a príslušných vodohospodárskych zariadení na zavlažovanie lúk 

povodie:  rieka Bodva 

majitelia: Jozef Koós 

rozhodutnie o nadobudnutí právoplatnosti – zápis do vodnej knihy: č. 7246/1889 z 25. 5. 1889                                                                                                                                                                          

iná dokumentácia:  
1887 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie, obecné svedectvo 

maďarský 

 

339      1955 – 1957                                                                                                                   35                        

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD  

majitelia: JRD Žarnov 

situačný plán: 1 kus (1957) 

technická správa vodovodu: 1 kus (1957)  

technické plány vodovodu: 15 kusov (1957) 

technická správa vežového vodojemu: 1 kus (1957)                                                                                 

technické plány vežového vodojemu: 12 kusov (1955) 

iná dokumentácia:  
1955, 1957 – rozpočet nákladov, rozpis prác a dodávok, výkaz – výmer, investičná úloha  

slovenský 

obec Ždaňa  

 

340      1957                                                                                                                               35                        

Vodné dielo: Úprava potoka a výstavba mostov na príslušných úsekoch ciest regulácie  

                       potoka  

povodie:  Torok potok 

situačný plán: 1 kus (1957) 

technická správa stavby mostu na štátnej ceste: 1 kus (1957)  

technické plány stavby mostu na štátnej ceste : 6  kusov (1957) 

technická správa stavby mostu na poľnej ceste: 1 kus (1957)  

technické plány stavby mostu na poľnej ceste : 6 kusov (1957) 
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iná dokumentácia:  
1957 – statický výpočet, kalkulácia  

slovenský 

obec Žírovce 

 

341      1962                                                                                                                               35                        

Vodné dielo: Výstavba vodovodu pre JRD  

majitelia: JRD Žírovce 

situačný plán: 1 kus (1962) 

technická správa: 1 kus (1962 ) 

technické plány: 14 kusov (1962) 

iná dokumentácia:  
1962 – žiadosť o úradné vodoprávne povolenie,vyhláška o miestnom vodoprávnom 

vyšetrovaní, rozpočet nákladov 

slovenský 

všeobecné 

 

342      1947                                                                                                                              35                        

Zoznam vodoprávnych oprávnení na rieke Ondave od Vyšného Svidníka po sútok s Topľou 

a na rieke Toryse od Ličartoviec po sútok s Hornádom a zoznam vodoprávnych oprávnení na 

rieke Hornád pod Kysakom až po sútok s Torysou 

slovenský 

všeobecné 

 

343      1960                                                                                                                              35                        

 

Zoznam vodoprávnych oprávnení zbierky listín okresu Košice delimitovaných v rámci novej 

územnej organizácie a právomoci národných výborov na ONV Košice a postup prác pri 

evidencii vodohospodárskych diel a zariadení. 

slovenský 
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Register mien 

A ____________________________________________________  

Alexovics Andrej (Alexovits) – 24  

Alth Jozef – 247 

Andrášiová Eleonóra, rod. Zičiová (Andrássy, rod. Zichy) – 236 

Andrejkovits Ján –147 

Angi Alexander –10 

Antl Andrej –167 

Antl Michal –213 

Atanáz Dávid – 110 

B ____________________________________________________  

Ballásch Alojz – 151 

Ballásch Matej – 329 

Ballásch Matúš – 168 

Ballásch Schromki Michal – 325 

Ballásch Tébl Michal – 325  

Ballásch Mária, rod. Göbl – 168, 329 

Balázs Jakub – 157 

Báán Július – 36 

Bárcai Alexander (Bárczay) – 4 – 7, 9, 10 

Bárcai Edmund (Bárczay) – 3 

Bárcai Jozef (Bárczay) – 4 

Barga Gedeon Michal – 320 

Bárkai Štefan – 335 

Bartók Székely Jozef –287  

Bartók Székely Štefan – 287 

Bartók Alžbeta, rod. Juhász – 287 

Bartók Anna, rod. Dunajsky – 287 

Begányi Andrej – 5,10 

Begányi  Mária, rod. Tóth – 5 

Bene Jozef – 224 

Berzeviciová Ilona, rod. Bárcaiova (Berzeviczy, rod. Bárczay) – 8 

Birnstein Daniel – 278  

Bočev Štefan – 111 

Bódenlósz Jozef  – 176, 202, 207, 211, 213, 325 

Bódenlósz Jozef Martin – 195 
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Bódenlósz Martin – 161 

Bódenlósz Schenk Martin – 162 

Bódenlósz Júlia, rod. Schmotzer –195 

Bódenlósz Magdaléna, rod.Tamás – 265 

Bódenlósz Mária, rod. Göbl – 176, 211, 325 

Bódenlósz Nina, rod. Partl – 266 

Bodnár Ján – 25 

Bodnár Michal – 36, 45 

Bodnár Alžbeta, rod. Czerankó – 45 

Böhm Alojz  –211 

Böhm Andrej – 200 

Böhm Jakub  – 211, 313 

Böhm Jakub (Pöhm) – 157 

Böhm Ján  – 211 

Böhm Jozef  – 211 

Böm Juraj (Pöhm) – 157 

Böhm Matej (Pöhm) – 151 

Böhm Šimon (Pöhm) – 157 

Böhm Berta – 217 

Brósz  Ladislav – 104      

Brösztl Lörincz Michal – 184 

Brösztl Jozef G.– 193 

Brösztl Potva Andrej – 154 

Brösztl Gašpar Vincent – 312 

Brösztl Ján – 160 

Brösztl Ján Pavol  – 185 

Brösztl Jozef – 170 

Brösztl Lörincz Matej – 155 

Brösztl Vavrinec Jozef – 212 

Brösztl Vincent – 152 

Brösztl Anna, rod. Müllner – 197 

Brösztl Anna Mária, rod. Schvarcz– 155 

Brösztl Katarína – 152, 193 

Brösztl, Katarína, rod. Rozman – 212  

Brösztl, Margita, rod. Tomasch  – 267  

Brösztl Mária, rod. Schneider – 184 
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Brösztl  Mária  – 152 

C ____________________________________________________  

Čech Jozef – 106 

Csilcser Ján – 3 

D_________________________________________________________     

Dányi Gejza – 23  

Darvas František – 33  

Dežefy Koloman (Dessewffy) – 233  

Dobozy Pavol – 36 

Dreher Anton – 56, 224, 285, 287  

Ducsay Dionýz mal. – 36  

Ducsay Jolana mal.  – 36 

Ducsay Rudolf mal. – 36    

F___________________________________________________ 

Fedák Jozef – 141  

Fedák Július – 43  

Fedák Michal – 141 

Fedáková Alžbeta, rod. Fedorová – 141 

Fedáková Helena, rod. Bodnárová – 141 

Fedáková Lenka, rod. Končeková – 43 

Ferencz Andrej – 224 

Ferencz Andrej st. – 230 

Ferencz  Ján  – 83, 223 

Ferencz Juraj – 230 

Ferencz Juraj ml.  – 82, 83 

Ferencz Štefan  – 223, 224 

Ferencz Alžbeta – 230 

Ferencz Anna, rod. Ferencz – 230 

Ferencz Anna, rod. Tomcsik  – 230 

Földvári Ján – 269 

Forgáč Alexander (Forgách) – 16, 125, 146, 284 

Forgáč Štefan (Forgách) – 245, 250 

Friedl Michal – 152 

Friedmann Henrich – 1 

Frindt Ferdinand – 271 

Frindt  Jakub ml. – 323 
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Frindt Katarína – 323 

G________________________________________________________ 

Gaebl Ján Gašpar  – 209 

Gaebl Michal – 151, 167, 209 

Gaebl Evus Michal – 209 

Gaebl Mária, rod. Kosch – 167, 209 

Geiger Izrael  – 246 

Gálos Klára, rod. Zatrogh – 302 

Gedeon Aladár – 335 

Gedeon Alojz – 192, 194 

Gedeon Andrej – 192, 194 

Gedeon Andrej ml. – 164 

Gedeon Prentl Andrej – 166  

Gedeon Schuster Andrej – 208 

Gedeon Granatér Anton ml. – 168 

Gedeon Granatér Anton – 182 

Gedeon Ignác – 194 

Gedeon Ignác mal. – 192 

Gedeon Imrich – 174 

Gedeon Jakub – 192 

Gedeon Parbentomasz Jakub – 188 

Gedeon Prentl Jakub ml. – 192, 194 

Gedeon Prentl Jakub – 194 

Gedeon Presztl Jakub (Prentl) – 321     

Gedeon Ján – 270, 271, 317 

Gedeon Judit Ján – 326 

Gedeon Lörincz Ján – 175 

Gedeon Ján M. – 175 

Gedeon Parbentomasz Ján  – 188 

Gedeon Partl Ján – 178, 271 

Gedeon Ján st. – 209 

Gedeon Schäfer Ján – 200, 323 

Gedeon Tébl Ján – 209, 213, 317 

Gedeon Varga Ján – 213 

Gedeon Jozef – 183 

Gedeon Keim Jozef – 210 
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Gedeon Juraj – 188 

Gedeon Grega Juraj – 168, 205 

Gedeon Grega Juraj ml. – 187 

Gedeon Pék Juraj –178 

Gedeon Granatér Klement – 155 

Gedeon Prentl Klement – 166 

Gedeon Loma Matej – 179 

Gedeon Lörincz Matej – 189 

Gedeon Prentl Matej – 218, 221 

Gedeon Michal –174 

Gedeon Judit Michal – 152      

Gedeon Lörincz –Michal 321 

Gedeon Mülner Michal –184 

Gedeon Prentl Michal ml. – 192, 194 

Gedeon Prentl Michal –154 

Gedeon Šimon Lenka – 210 

Gedeon Štefan mal. – 168 

Gedeon Vavrinec – 270 

Gedeon Vincent – 174 

Gedeon Barga Vincent – 152 

Gedeon Vojtech mal. – 208 

Gedeon Agnesa, rod. Gedeon – 210  

Gedeon Amália mal. – 208 

Gedeon Anna, rod. Ballasch– 194 

Gedeon Anna, rod. Göbl – 213, 317  

Gedeon Anna, rod. Roob – 213  

Gedeon Anna, rod. Wagner – 151, 182  

Gedeon Anna Mária, rod. Schwartz – 152  

Gedeon Ilona – 208 

Gedeon Ilona, rod. Wagner – 174  

Gedeon Juliana mal. – 208  

Gedeon Katarína mal. – 208  

Gedeon Katarína, rod. Gedeon – 174 

Gedeon Katarína, rod. Schneider – 188 

Gedeon Katarína, rod. Stromp – 194  

Gedeon Laura – 335 
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Gedeon Lucia, rod. Tamás – 265  

Gedeon Magdaléna – 192 

Gedeon Magdaléna, rod. Gedeon – 194 

Gedeon Margita, rod. Schiirger – 168, 188 

Gedeon Mária – 208, 335 

Gedeon Mária, rod. Schuszter – 208  

Gedeon Mária, rod. Tomasch – 180  

Gedeon Mária – 270 

Gedeon Šarlota – 208 

Gedeon Šarlota, rod. Göbl – 271 

Gedeon Terézia mal. – 192, 194 

Gedeon Terézia, rod. Gedeon  – 154, 192 

Gedon Matej – 151 

Gedra Ondrej – 129 

Gelley Štefan – 295 

Gelley Ján – 234 

Gliick Herman –10 

Göbl Ján –157, 165,  201, 219,  269 

Göbl Ján Br. – 177, 323 

Göbl Ján Br. ml. – 195, 214 

Göbl Ján ml. – 175 

Holop Ján –175 

Holop Klement – 175, 219 

Holop Ilona, rod. Tischler– 175  

Hörčík Jozef – 18 

I__________________________________________________________ 

István Matej – 61 

István Mária rod. Mikula – 61  

J__________________________________________________________ 

Jacobs Otakar – 121  

Jamnický Leopold – 295 

K__________________________________________________________ 

Kašper František – 93  

Keczer Karol – 228 

Keczer Mikuláš – 241, 243  

Keczer Tomáš  – 228  
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Kelcz Andrej – 246, 247  

Kisidai Jozef – 92 

Kisidai Anna, rod. Zalyes – 92  

Klein Žigmund – 7 

Kleinová Amália, rod. Meisels – 7 

Klestyinszky Koloman – 246 

Klinger Žigmund – 236 

Kolyvek Ján ml. – 93 

Komporday Hugo – 272 

Kosh Jakub – 212 

Koós Jozef  – 338 

Koós Juraj – 327 

Kosch Vavrinec  – 160, 176 

Kovács Juraj – 31 

Kovács Anna rod. Dzuriny – 31 

Krajnyik Peter – 231  

Krizsovenszky Štefan – 83 

Kundt Andrej – 219 

Kundt Gabriel – 220 

Kundt Ilona, rod. Adamik – 219 

L__________________________________________________________ 

Lánci Jakub (Lánczy) – 304  

Lánci Vojtech (Lánczy) – 304  

László Ferdinand mal. – 53  

László Jozef  – 53  

László Štefan mal. – 53  

László Alžbeta mal. – 53  

László Janka mal. – 53 

László Mária, rod. Legrády – 53 

László Ružena mal. – 53 

Lazárov Juraj – 114 

Lepesh Ján – 216, 217  

Ludvig Gašpar – 159  

Ludvig Šalamún – 159 
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Ľ____________________________________________________________ 

Lyocsa Juraj – 23  

Lyocsa Rudolf – 36 

Lyocsa Mária, rod. Fedák  – 23 

M__________________________________________________________  

Mácza Ján – 86 

Maléter Viliam – 228 

Mariáši Vojtech (Mariássy) – 223 – 225 

Mátyás Alžbeta, rod. Kuncz – 246  

Melczer Andrej  – 255  

Mészey Ján – 1  

Mikula Matej – 61  

Moll Jozef st. – 37 

Molnár Alojz – 285 

Moricová Šarlota – 10  

Miiller Ján – 45, 93  

Miiller Vincent – 193 

Miiler Katarína, rod. Maté  – 45  

Miillner Jozef – 157, 197 

Miillner Anna Mária, rod. Kundt – 265 

N___________________________________________________ 

Nehoda Július ml. – 335  

Nehoda Karol – 36 

Nehoda Anna, rod. Gaspár – 335  

Nehoda Šarlota, rod. Bodnár – 335  

Nezvalová Mária –10 

Nitsch Katarína, rod. Tomasch – 180  

Nováková Mária – 303  

Novotný Ján – 227 

O________________________________________________________ 

Offenheimer Július – 225  

Ottohálly Gustáv –141 

P_________________________________________________________ 

Palavičini Alfréd (Pallavicini) – 229  

Paluža Ján – 40 

Palužová Mária, rod. Bodnárová – 40    
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Parnay Ján – 146 

Petro Mária, rod. Ferencz – 230  

Pilier Koloman – 225  

Pinsner Martin – 152 

Pinsner Anna, rod. Schwartz – 152  

Pirkó Jozef – 287 

Pirkó Ilona, rod. Bartók – 287  

Pollner Andrej – 268  

Pollner Ján – 268  

Pollner Róbert – 268  

Pöhm Juraj – 171, 172, 196 

Pöhm Šimon – 171, 172, 196 

Pöhm Sidónia, rod. Pájer – 196 

Presztl Alojz – 208 

Presztl Ján – 183, 201 

Presztl Jozef – 186 

Presztl Helena, rod. Wagner – 183  

Presztl Katarína – 185 

Presztl Lucia, rod. Gedeon – 208  

Presztl Magdaléna, rod. Gedeon – 321 

Presztl Margita, rod. Strömpl – 201  

Presztl Alojz – 156  

Priscák Ján – 36  

Progner Emil – 206  

Progner Ján – 206 

Progner Gizela Lucia, rod. Gedeon  – 206  

Prokop Andrej – 94  

Prokop Jozef – 93 

Prokop Mária, rod. Csárni – 94 

Q__________________________________________________ 

Qualich Agnesa, rod. Tomasch – 180 

R___________________________________________________ 

Rác Andrej – 26 

Rajcsák  Štefan – 40 

Reiter Júlia, rod. Kremla – 108  

Répászky Július – 106  
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Restey Andrej – 36 

Reviczki Mária, rod. Tomasch – 266 

Reviczki Juraj – 266 

Roob Andrej mal. – 168 

Roob Andrej – 168 

Roob František mal. – 168 

Roob Anna, rod. Gedeon – 168 

Roob Anna mal. – 168  

Roob Katarína mal. – 168  

Robb Mária mal. – 168  

Rosenberg Samuel – 224  

Rozmann Andrej – 228, 231 

S__________________________________________________ 

Szakrajda František ml. – 247  

Sedlák Štefan – 86 

Sentimrei Andrej (Szentimrey) – 229, 230  

Sentimrei Gelért (Szentimrey) – 33 

Szentimrey Amália, rod. Zábranky – 33  

Sirmai Štefan (Szirmay) – 141 

Šemšei Andrej (Semsey) – 262, 263 

Schlossa Mária, rod. Gedeon – 155     

Schmotzer Eliáš – 311  

Schmotzer František – 309 

Schmotzer Fridrich – 157, 165, 195, 265, 311, 328 

Schmotzer Gašpar – 310 

Schmotzer Ján – 328  

Schmotzer Jozef – 310  

Schmotzer Martin – 314 

Schmotzer Ilona, rod. Müllner – 157, 165, 265     

Spóner Alexander – 247 

Spóner Július – 247 

Spóner František – 247 

Schreiber Štefan – 274  

Stark Ján – 224, 225 

Strömpl Ján – 165 

Strömpl Michal – 335 
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Strömpl Vavrinec – 154, 192, 194 

Strömpl Margita, rod. Schwarcz – 154, 192, 194  

Strömpl Mária, rod. Mitura – 335 

Schürger Ján – 155  

Schürger Ján Tébl – 176  

Schürger Juraj – 210 

Schürger Menhard – 24 

Schürger, Anna Mária, rod. Siraczki – 155, 176 

Schuszter Gedeon Matej – 201 

Sváb Jozef – 39 

Schwarz Ján mal. – 320 

Schwarcz Ján – 324 

Schwarz Jozef mal. – 320 

Schwarz Štefan mal. – 320 

Schwarz Štefan – 320 

Schwarz Ilona mal. – 320 

Schwarz Mária mal.  – 320 

T________________________________________________________ 

Tache Jakub – 151, 170, 325  

Tache Ján – 154, 192, 194 

Tache Judita, rod. Wagner – 325  

Tache Margita, rod. Gedeon – 154, 192, 194  

Tájfel Ferdinand – 45  

Tamás Ján – 265  

Tamás Rudolf  – 265 

Tamás Margita, rod. Müllner – 265 

Tamás Margita – 265 

Tamás Mária – 265 

Tarhanics Jozef – 32 

Tischler Kreischer Alojz – 318 

Tischler Ján – 153 

Tischler Jozef – 209 

Tischler Marus Juraj – 154 

Tischler Michal ml. – 207 

Tischler Michal – 5, 10, 326 

Tischler Viktor mal. – 154 
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Tischler Anna mal. – 154 

Tischler Ilona, rod. Gedeon – 209  

Tischler Ilona, rod. Schmotzer – 326  

Tischler Mária mal. – 154 

Tischler Terézia, rod. Gedeon – 153 

Tischler Žofia mal. – 154 

Tischler Šarlota, rod. Böhm – 217 

Tomasch Angellina Jakub – 180, 181   

Tomasch Jakub mal. – 180 

Tomasch Rébincza Jakub – 182, 212 

Tomasch Jakub  – 207, 322 

Tomasch Angelina Ján – 216, 217, 324, 330 

Tomasch Ján mal. – 180 

Tomasch Rébincza Ján  ml. – 220 

Tomasch Ján  – 220, 327 

Tomasch Jozef mal. – 180 

Tomasch Schlossa Jozef  – 155, 324, 330 

Tomasch Tomáš Jozef (Tomas) –199 

Tomasch Matej mal. – 180 

Tomasch Michal  – 198 

Tomasch Tomáš (Tomas) – 160, 199, 214 

Tomasch Valentín – 164 

Tomasch Anna  – 164 

Tomasch Katarína, rod. Kundt – 220 

Tomasch Katarína, rod. Schmeer – 180 

Tomasch Mária, rod. Gedeon – 217 

Tomozi Ján – 146 

Tóth František – 45 

Tóth Ján – 2 

V__________________________________________________________ 

Wagner Katarína, rod. Gedeon – 221  

Varsa Michal – 41 

W__________________________________________________________ 

Wagner Andrej – 185  

Wagner Jozef – 174 

Wagner Martin – 315 
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Wagnerová Agnesa – 185 

Wagnerová Mária – 183 

Waldbot Karol (Waldbott) – 250 

Waldbot Klement (Waldbott) – 250 

Waldbotová Alžbeta (Waldbott) – 250 

Widder Jozef – 7, 10 

Wlaslovits Jozef – 273, 277 

Z_________________________________________________________ 

Zborovszky Irma, rod. László – 53 

Ziči Rudolf Adalbert (Zichy) – 57 

Ziči Karol (Zichy) – 3 

Ziči Jakub Meško (Zichy Mesko) – 31, 61 – 67 

Zičiová Emília, rod. Raichenbachová–Lesonic (Zichy Ferraris, rod. Reichenbach-Lessonitz) –

54 

Zičiová Ilona, rod. Karáčoniová (Zichy, rod. Karácsonyi) – 3 

Zičiová Jakobína, rod. Péčiová (Zichy, rod. Péchy) – 28, 29, 57, 61 – 67, 235, 236 
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Register miest 

B__________________________________________________ 

Bačkovík, o. Košice-okolie – 1 – 2  

Barca, mestská časť Košíc, o. Košice IV – 3 – 12, 300  

Barnov (potok) – 144  

Baška, o. Košice-okolie –13 

Belá (potok) – 93 – 96, 121  

Belža, o. Košice-okolie –14 

Belža (potok Belžanka) –14  

Beniakovce, o. Košice-okolie –15  

Bidovce, o. Košice-okolie – 16, 17  

Blažice, o. Košice-okolie –18, 19 

Bodva (rieka) – 23, 24, 26, 27, 42, 70, 72, 74 – 79, 141 – 143, 151 – 158, 160 – 168, 192, 195, 

265, 287, 288, 338 

Bohdanovce, o. Košice-okolie – 20 

Boliarov, o. Košice-okolie – 21 

Boliarovský potok – 21 

Borovský potok – 309 

Borzó (potok) – 333 

Budimír, o. Košice-okolie – 22 

Budulov, o. Košice-okolie – 23 – 27 

Bukovec, o. Košice-okolie – 28, 29, 31, 32 

Buzica, o. Košice-okolie  – 33, 34 

Buzice, časť obce Valaliky, o. Košice-okolie – 35 

Buzinka, o. Košice-okolie – 36 

Č________________________________________________ 

Čaňa, o. Košice-okolie – 37, 38 

Čečejovce, o. Košice-okolie – 39 – 41 

Čečejovský potok – 41, 144  

Čermeľský potok – 99, 103, 104 

Čertový (potok Csertovik) – 123 

Čierny Moldavský potok (Schwarz Moldau) – 275, 276, 279 

D_________________________________________________ 

Debraď, o. Košice-okolie – 42 

Dom (potok) – 169 – 177, 193, 200 – 206, 222 

Drienovec, o. Košice-okolie – 43 – 49 
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Drienovec (potok) – 44 – 47 

Ďurďošík, o. Košice-okolie – 50 

Ďurďošík (potok) – 50 

Ďurkov, o. Košice-okolie – 51, 52, 227 

Ďurkovský potok – 51, 52 

F ________________________________________________________________________  

Foráš (potok Forrás) – 43, 46, 48 

G _______________________________________________________________________  

Galgócky potok – 98  

Geča, o. Košice-okolie – 35, 53 

Goldseifen (potok) – 198, 199, 207 – 211, 316 – 320, 322 – 330 

Gomboš pusta, o. Košice-okolie – 236  

Grajciar (potok Krajcár) – 14  

Grond (potok) – 147 

H________________________________________________________________________ 

Hačava, o. Košice-okolie  – 54, 55  

Háj, o. Košice-okolie – 56 

Hájsky potok – 55, 56, 286 

Handšova (potok Handsova) – 303 

Haniska, o. Košice-okolie – 57, 58 

Haniský potok – 57, 58  

Herľany, o. Košice-okolie – 59 

Hliník (potok) – 98, 112 

Hodkovce, o. Košice-okolie – 60 

Hornád (rieka) – 37, 38, 53, 88, 89, 91, 97, 101, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 135, 149, 255, 

259, 260, 281, 289, 290, 342 

Hrubsa (potok) – 90 

Humel (potok Hummel) – 308, 310 – 315, 321, 331, 332 Hýľov, o. Košice-okolie – 61 – 67  

Hýľovsky potok – 247 

Ch ______________________________________________________________________  

Chrastné, o. Košice-okolie – 246 

Chrastný potok – 246  

Chym, o. Košice-okolie  – 68, 237 

I ____________________________________________________________________  

Ida (potok) – 28 – 31, 33, 36, 61 – 67, 148, 236, 238, 249, 262, 263, 297 – 300, 304, 337 

 



123 

 

J ____________________________________________________________________  

Janík, o. Košice-okolie – 69  

Jasov, o. Košice-okolie – 70 – 73 

Jasovský Podzámok, o. Košice-okolie – 74 – 79  

Jastrabec (potok Jesztrabecz) –125  

Junga (potok) – 235, 238 

K ___________________________________________________________________  

Kalša, o. Košice-okolie – 80 

Kamenický potok – 59, 261 

Kaňapta (potok Kanyapta) – 25, 33, 34, 148, 235, 237, 304  

Kánaš (potok) – 34  

Kavečany, o. Košice-okolie – 81 

Kecerovské Kostoľany, o. Košice-okolie – 82 – 85 

Kecerovské Pekľany, o. Košice-okolie – 85  

Kechnec, o. Košice-okolie – 86, 87, 255  

Kokšov–Bakša, o. Košice-okolie – 88  

Komárovce, o. Košice-okolie – 297  

Koroň (potok Koróny) – 39, 40  

Kósál (potok Kószál) – 245  

Kostoľany nad Hornádom, o. Košice-okolie – 89 – 91 

Košice – 92, 95, 97, 98, 100 – 103,105 – 119,1 22, 123, 259, 289 

Košická Belá, o. Košice-okolie – 92 – 96 

Košická Nová Ves, o. Košice-okolie – 116 

Košická Polianka, o. Košice-okolie –129, 130 

Košické Hámre, o. Košice-okolie – 121 – 124, 251 – 254 

Košické Oľšany, o. Košice-okolie –116, 127, 128 

Košický Klečenov, o. Košice-okolie – 125, 126 

Košťany, o. Košice-okolie – 35 

Kráľovce, o. Košice-okolie – 246 

Krasa (potok) – 90 

Krásna nad Hornádom, o. Košice-okolie – 135 

Kysak, o. Košice-okolie – 342 

L____________________________________________________________________ 

Langer Grund (potok) – 178 – 181 

Leškovec (potok) – 92 

Ličartovce, o. Prešov – 225, 342 
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Luciabaňa, o. Košice-okolie – 333 

M____________________________________________________________________  

Malá Vieska, o. Košice-okolie – 89 – 91 

Manta (potok) – 238 

Markuš (potok) – 80 

Miglinc (potok Miglincz) – 49 

Milhosť, o. Košice-okolie – 255 

Milhosť (potok) – 87 

Mlynský potok (Malom, patak) – 74, 109 

Moldava nad Bodvou, o. Košice-okolie – 23 – 27, 141 – 144 

Morotva (potok) – 283 

Mudrovce, o. Košice-okolie – 85 

Myslava, o. Košice – 145 

Myslavský potok – 3 – 12, 98, 112 

N_______________________________________________________________________ 

Nižná Kamenica, o. Košice-okolie – 146 

Nižná Myšľa, o. Košice-okolie – 149, 150 

Nižný Klátov, o. Košice-okolie – 147 

Nižný Lánec, o. Košice-okolie – 148, 237 

Nižný Medzev, o. Košice-okolie – 151 – 176, 178 – 195, 198 – 222  

O________________________________________________________________________ 

Obišovce, o. Košice-okolie – 223 – 226  

Olšava (rieka) – 82, 83, 85 

Olšavský (potok) – 1, 2, 16 – 20, 146, 227 – 231, 250 

Olšovany, o. Košice-okolie – 227 

Ondava (rieka) – 342  

Opátka (potok) – 122  

Opiná, o. Košice-okolie – 228 – 232 

P_____________________________________________________________________ 

Paňovce, o. Košice-okolie – 233 

Paňovský potok – 233 

Perín, o. Košice-okolie – 235 – 239 

Perši–zadni (potok) – 302 

Pivring (potok) – 154, 182, 192, 194, 212 – 221 

Ploské, o. Košice-okolie – 241 – 243 

Počkaj, o. Košice-okolie – 70 
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Poproč, o. Košice-okolie – 244 

Porče (potok Portsche) – 265 – 267  

R ________________________________________  

Rači (potok) – 98, 102, 105, 118  

Rákoš, o. Košice-okolie – 245  

Rejka (potok) – 121  

Réka (potok) – 32, 92  

Rostoka (potok) – 54 

Rotbaum Grund ( potok Rothbaum Grund) – 190, 191 

Rovňa (prameň) – 258 

Rozhanovce, o. Košice-okolie – 246 – 248 

Rudník, o. Košice-okolie – 249 

Ruskov, o. Košice-okolie – 250 

Ružín, o. Košice-okolie – 124, 251 – 254 

S ____________________________________________  

Sartoša (potok) – 87  

Segrety (potok) – 60  

Seňa, o. Košice-okolie – 255  

Seniakovce, o. Prešov – 242  

Skároš, o. Košice-okolie – 257 

Slanské Nové Mesto, o. Košice-okolie – 258 

Slaný (potok) – 60 

Slivník (úvrat), o. Trebišov – 116 

Smolník, o. Gelnica – 82, 121 

Sokoľ, o. Košice-okolie – 259, 260 

Sokolovský (potok) – 86 

Suchá dolina (prameň) – 85 

Suchý (potok Száraz) – 71 

Svinica, o. Košice-okolie – 261 

Svinka (potok) – 223, 224 

Szár (potok) – 335 

Šaca, mestská časť Košíc, o. Košice III – 36, 262, 263       

Šebastovce, o. Košice IV – 35 

Šemša, o. Košice – 264 

Štós, o. Košice-okolie – 265 – 280 

Štósky potok – 268 – 274, 277, 278, 280 
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T _____________________________________ 

Ťahanovce, mestská časť Košíc, o. Košice I – 289, 290  

Tárca (potok Tárcza) – 225, 257 

Teplica (potok) – 76 

Teplica (prameň) – 73 

Tepličany, o. Košice-okolie – 89 – 91 

Tereblja (potok) – 80 

Topľa (rieka) – 342 

Topolca (potok) – 296 

Tornyos–Németi (Maďarsko) – 255 

Torok (potok) – 340 

Torysa (rieka) – 15, 226, 242, 243, 291, 301, 342  

Trnávka (potok Ternava) – 82, 83  

Trsťany, o. Košice-okolie – 284 

Trstené pri Hornáde, o. Košice-okolie – 281, 283  

Trstianka potok (Tersztanyecz) – 283, 284  

Turňa nad Bodvou, o. Košice-okolie – 285, 286, 300  

Turnianska Nová Ves, o. Košice-okolie – 287, 288  

Turniansky potok – 286 

V_____________________________________ 

Vajkovce, o. Košice-okolie – 246, 291 – 294  

Valaliky, o. Košice-okolie – 35 

Vašušten (potok Vasusten) – 147  

Včeláre, o. Košice-okolie – 295, 296  

Včelársky potok – 295  

Veľká Ida, o. Košice-okolie – 297 – 300  

Veľký Folkmar, o. Gelnica– 123  

Všechsvätých, dnes súčasť obce Valaliky, o. Košice-okolie – 35  

Vydumanec (potok) – 264  

Vyšná Kamenica, o. Košice-okolie – 301, 302  

Vyšná Myšľa, o. Košice-okolie – 334  

Vyšné Opátske, o. Košice-okolie –112 

Vyšný Grund (potok Oberen Grund) –183 –189  

Vyšný Klátov, o. Košice-okolie – 303  

Vyšný Lánec, o. Košice-okolie – 237, 304  

Vyšný Medzev, o. Košice-okolie – 308 – 333  
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Vyšný Svidník, o. Svidník – 342 

Z______________________________________________________________________ 

Zabó (potok) – 70  

Zádiel, o. Košice-okolie – 335, 33 6  

Zádielsky potok – 285  

Zlatá Idka, o. Košice-okolie – 337  

Žarnov, o. Košice-okolie – 338, 339  

Ždaňa, o. Košice-okolie – 340  

Židovský (potok) – 257  

Žírovce, o. Košice-okolie – 341 
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Register korporácií 

B____________________________________________________________ 

Baňa Katarína, banská spoločnosť – 337  

Banský úrad v Smolníku – 121  

Rímskokatolícky biskupský úrad v Rožňave – 43 – 45, 47 – 49     

Boršod–Miškovecký a Štefana Debrecéniho parný mlyn, úč. s. – 37 

C____________________________________________________________ 

Čaniansky umelý mlyn, a. s. – 37 

Československé štátne cesty, n. p. v Košiciach – 116 

Československé štátne dráhy, správa košickej dráhy – 300 

D_____________________________________________________________ 

Drevokombinát, n. p. v Košiciach – 113 

Družstvo železiarov a oceliarov v Nižnom Medzeve – 158 

H_____________________________________________________________ 

Hospodárska škola v Košiciach –102 

Hornouhorská stavebná spoločnosť, úč. spol. – 105 

Ch____________________________________________________________ 

Chemické závody Dynamit Nobel, n. p. Bratislava – 90, 91 

Chemko, n. p. Strážske – 90 

J______________________________________________________________ 

JRD v Bačkovíku – 2  

JRD v Barci – 12  

JRD v Baške – 13  

JRD v Beniakovciach –15  

JRD v Bidovciach –17  

JRD v Blažiciach –19  

JRD v Boliarove – 21  

JRD v Budimíri – 22  

JRD v Budulove – 27  

JRD v Buzici – 34 

JRD v Čani – 38 

JRD v Čečejovciach – 40, 144  

JRD v Debradi – 42  

JRD v Ďurkove – 52 

JRD v Herľanoch – 59 

JRD v Hodkovciach – 60 
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JRD v Chyme – 68 

JRD v Janíku – 69 

JRD v Jasove – 73 

JRD v Košickej Polianke – 130 

JRD v Košickom Klečenove – 126 

JRD v Košických Oľšanoch – 127 – 128 

JRD v Myslave – 145 

JRD v Opinej – 232 

JRD v Períne – 239 

JRD vo Vajkovciach – 292 – 294 

JRD v Zádieli – 336 

JRD v Žarnove – 339 

JRD v Žírovciach – 341 

K_____________________________________________________________ 

Korčuliarsky spolok v Košiciach – 97 

Košický umelý mlyn, úč. spol. – 97 

Krajská hygienicko–epidemiologická stanica v Košiciach – 117, 142 Krajská správa 

Zásobovanie vodou a kanalizácie Košice –119  

Kráľovský banský úrad v Smolníku – 337  

Kráľovský lesný úrad v Smolníku – 82  

Kultúrno–inžiniersky úrad IV. obvodu v Košiciach – 25, 48, 99, 103, 104, 138, 193, 223, 227, 

243, 246 

L_____________________________________________________________ 

Liečebný ústav Štós kúpele – 280 

Liehovarské družstvo barčianskych hospodárov – 7 

M_____________________________________________________________ 

Maďarská kráľovská akadémia v Košiciach – 102 

Miestna jednota požiarnej ochrany v Ťahanovciach – 290 

Ministerstvo hospodárstva – 248 

Miestny národný výbor v Kecerovských Kostoľanoch – 85 

Miestny národný výbor v Bačkovíku – 2 

Miestny národný výbor v Baške –13 

Miestny národný výbor v Belži – 14 

Miestny národný výbor v Ďurkove – 51 

Miestny národný výbor v Hačave – 55 

Miestny národný výbor v Herľanoch – 59 



130 

 

Miestny národný výbor v Hodkovciach – 60 

Miestny národný výbor v Jasove – 73 

Miestny národný výbor v Kalši – 80 

Miestny národný výbor v Kavečanoch – 81 

Miestny národný výbor v Kechneci – 87 

Miestny národný výbor v Kokšov–Bakši – 88 

Miestny národný výbor v Opinej – 232 

Miestny národný výbor v Trstenej pri Hornáde – 281 

O__________________________________________________________ 

Okresný národný výbor v Košiciach, odbor výstavby a vodného hospodárstva – 84  

Okresný súd v Moldave nad Bodvou – 151, 155  

Okresný úrad v Košiciach, vodoprávno–technické oddelenie – 61 

Opátstvo Rádu Premonštrátov v Jasove – 42, 70 – 71, 74 – 79, 153, 249  

Ostrihomský seminár – 20 

P_____________________________________________________________ 

Pastierske spoločenstvo v Buzici – 35 

Pokusné hospodárstvo štátnych výskumných ústavov zemedelských v Košiciach – 3  

R_____________________________________________________________ 

Rád sv. Uršule v Košiciach– 99, 103 

Rudné bane, n. p. Kremnica – 244  

Rudné bane, n. p., závod v Poproči – 244 

S_____________________________________________________________ 

Sandrik, n. p. – 272 

Sirotská stolica Šarišskej župy – 223 

Sokol, telocvičná jednota v Košiciach – 109 

Spojené mlyny, úč. spol. v Bratislave, Čánsky umelý mlyn v Košiciach – 37 

Spoločnosť bývalých urbarialistov a želiarov v Šebastovciach – 35  

Spoločnosť bývalých urbarialistov Debraď – 42  

Správa verejných podnikov mesta Košice – 107 

Školské majetky Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach – 

299 

Štátna oblastná klinická nemocnica v Košiciach – 115 

Štátna polepšovňa v Košiciach – 103 

Štátne lesy v Košiciach – 124 

Štátne lesy v Slanci – 258 

Štátne majetky Nižný Medzev – 222 
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Štátny stavebný úrad v Košiciach – 113 

Štátny výskumný ústav v Košiciach – 3 

U___________________________________________________________ 

Urbárska spoločnosť vo Veľkej Ide – 298  

Urbárske spoločenstvo Obišovce – 226 

V____________________________________________________________ 

Vodné družstvo Chrastný potok – 24 

Vodné družstvo v Haniske – 58  

Vodné družstvo v Trstenej pri Hornáde – 281  

Vodné družstvo Vyšná Myšľa – 334  

Východoslovenská chemická továreň, úč. spol. Kostoľany nad Hornádom – 90  

Východoslovenské mlyny, n. p. Košice – 18, 37  

Východoslovenské pivovary, n. p. Košice – 117  

Východoslovenské strojárne, n. p. Košice –112 

Východoslovenské tehelne v Košiciach – 105 

Ž_____________________________________________________________ 

Železorudné bane, n. p. Spišská Nová Ves – 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Register vecný 

A ______________________________________________________________________  

artézske studne – 117, 129 

B ______________________________________________________________________  

banské povolenia –121 

C ______________________________________________________________________  

cenové analýzy – 334 

cestovné účty – 334 

č. d. Okresného súdu v Moldave nad Bodvou – 89, 180, 194 

čerpacie stanice – 52, 68 

čistenie brehov toku – 26, 32    

čistenie odvodňovacej priekopy – 4, 8 

čistiace mechanické stanice –115 

D _______________________________________________________________________  

denník stavebných prác – 80 

dobytok – napájanie – 71  

drevo – splavovanie – 95 

E_______________________________________________________________________ 

evidencia vodohospodárskych diel – 343 

F_______________________________________________________________________ 

fotografie domov – 251 – 254 

G_______________________________________________________________________ 

geometrické plány – 98, 101, 238, 242  

grafy rýchlosti sedimentácie – 244 

H _______________________________________________________________________  

hámor – 28, 29, 62 – 64, 76, 121, 151 – 152, 154 – 162, 164 – 192, 195, 196, 198 – 221, 265 

– 268, 270, 271, 310 – 315, 317, 318, 320 – 330 

hámor Počkaj – 77 

hať vzdúvacia – 45, 227    

hrádza ochranná – 255  

huta Počkaj – 70  

hydroelektráreň – 75  

hydropedologický prieskum – 294  

hydrotechnický výpočet – 31, 37 

hygienik krajský – odborný posudok – 150  

hygienik okresný – odborný posudok – 222 
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Ch_____________________________________________________________________ 

chladiace zariadenia – 272  

I_______________________________________________________________________ 

intabulácia – 89, 180, 194  

investičné úlohy – 336, 339 

J ________________________________________________________________________  

jazero záhradné – 3, 4, 262 

K ________________________________________________________________________  

kanalizácia – 91, 115, 118, 142 

katastrálne mapy – snímky – 11,14, 20,103, 106, 107, 127, 162, 188, 227, 237, 238, 247, 250, 

255, 265 – 272, 274, 277 – 279, 285, 289, 299, 301 

kláštor uršulínok – 99 

klzisko v Košiciach – 97 

kolaudačné rozhodnutie – 3, 14, 23, 24, 37, 53, 90, 100, 109, 141, 224, 289, 304  

koncesionár– zápis zmeny – 7, 31, 36, 37, 40, 43 – 45, 61, 62, 141, 147, 151 – 153, 155, 157 –

160, 164, 165, 167, 168, 174 – 176, 180, 182 – 185, 188, 192 – 195, 199, 201, 202, 206 – 214, 

216, 217, 219, 220, 225, 247, 265, 266, 271, 285, 287, 311, 314, 317, 321, 323 – 325, 328, 

329, 335 

konope – 56, 66, 83, 92, 94, 223, 224, 230, 259, 287, 335  

kúpele pre kláštor uršulínok – 99 

kúpele v Štóse – 280  

kúpeľný dom premonštrátov – 79 

kúpnopredajné zmluvy – 10, 37, 82, 83, 151, 225, 228 – 230, 287, 337 

I _________________________________________________________________________  

liehovar – 7, 262 

lúky – závlaha – 25, 33, 39, 41, 57, 67, 72, 284, 304, 308, 309, 316, 338 

M ________________________________________________________________________  

magnezitové hute v Ťahanovciach – 290  

majetkové podstaty – 43, 225, 285, 287, 295  

mapy katastrálne – 5, 6,14, 26, 46 

mapy katastrálne – snímky – 4, 6, 8,18, 23, 24, 31, 32, 35 – 37, 40, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 75, 

77 – 79, 86, 89, 92 – 95, 106, 127, 141, 146, 148, 224, 226, 227, 230, 237, 238, 247, 250, 255, 

265 – 272, 274, 277 – 279, 285, 289, 299, 301 

mapy pracovné – 27, 33 

mapy topografické – 11, 31, 33, 35, 40, 51, 55, 61, 73, 75, 90, 123, 126, 128, 130, 143, 144, 

232, 236, 258, 285 
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meliorácie – 248 

mlyny – 1, 5 – 6, 16,18, 20, 23, 31, 36, 40 – 45, 53, 56, 61, 74, 75, 82, 83, 86, 92 – 94, 100, 

122, 141, 146 –147, 153, 158, 163, 223 –224, 227 – 230, 249 – 250, 259, 263. 275 – 276, 279, 

285, 287, 295, 302, 303, 319, 331, 335 

mlyny na brúsenie nožov – 273, 274, 277 

mlyny strojné s motorovým pohonom – 5, 285 

mlyny umelé – 37, 100 

mlynský náhon – 10, 84, 100, 224  

N _______________________________________________________________________  

nemocnice – 115  

nože – výroba – 272, 273, 274, 277  

O _______________________________________________________________________  

obecné svedectvá – 1, 4, 16, 18, 23, 24, 28, 39, 40, 42 – 45, 53 – 54, 56 – 57, 70, 72, 77, 82, 

83, 86, 90, 91, 125, 146 – 148, 151 – 161, 163 – 168, 171, 172, 175 – 180, 182 – 189, 191 – 

195, 198, 200, 201, 205, 207 – 210, 213 – 215, 217 – 221, 223 – 225, 228 – 230, 233, 245, 

246, 249, 250, 263, 265, 267, 269, 271, 275 – 279, 284, 295, 302, 304, 308 – 323, 325 – 332, 

335, 338 

obecné verejné studne – 11 

obecný vodovod – 150, 258 

odvedenie povrchových vôd – 89 
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výstavba obecného vodovodu – 150, 258  



138 
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