
Obvodný notársky úrad v Lubine 

Opis na úrovni fondu 

 

kód názov kódu v AJ obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1570_15120 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Obvodný notársky úrad v Lubine 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1870-1945 (1954) 
Časový rozsah 

3.1.4. Level of desription archívny fond 
Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium 

of the unit 

o description 

(quantity, bulk, or 

size) 

2,85 bm (92 úradných kníh, 1 registratúrna pomôcka, 2 škatule spisov, 13 ks máp) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Obvodný notársky úrad v Lubine 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Obvodné notárske úrady vznikli na základe zákonného článku XVIII z roku 1871. Podľa 

neho sa malé obce mohli samostatne rozhodnúť, s ktorými susednými malými obcami 

chcú utvoriť okolný notariát. Pre ďalší vývoj notárskych úradov bol dôležitý obecný 

zákon č. XXII z roku 1886. Po uskutočnení administratívnej reformy veľké obce 

obstarávali autonómnu správu a zákonmi zverené povinnosti vlastnými silami 

s obecným notárom, kým malé obce sa i naďalej združovali do obvodu a vydržiavali 

obvodného notára. Na čele obce stál obecný výbor a obecné predstavenstvo. V štatútoch 

Trenčianskej župy z roku 1905 sa uvádza, že Obvodný notársky úrad v Lubine 

pozostával z obcí Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrušové a Lubina. K obci Lubina patrili 

nasledovné osady a kopanice: Hrnčiarové, Miškech Dedinka, Čičálovci, Dolný mlyn, 

Dejiny správy 

pôvodcu 



Dúbrava, Hrabové, Javorina, Miškových salaše, Na barine, Na majeri, Na kopcovom, 

Nový mlyn, Pastorkovci, Podkozince, U Bohušov, U Bučkov, U Evinicov, U Frantov, 

U Galka, U Gašparíkov, U Harušťákov, U Hornáčkov, U Hrašných, U Kľačkov, 

U Koníkov, U Kopcov, U Kováčov, U Kršákov, U Kruhovských, U Kubových, 

U Ličkov, U Lukáčov, U Otiepkov, U Pagáčov, U Pavlových, U Rubaninských, 

U Setvákov, U Solovicov, U Súpkov, U Sušárskych, U Šidlatých, U Škulcov, 

U Vajíčkov, U Valenčíkov a Záhradská.  Notariát v tomto zložení trval do roku 1945. 

Obce Dolné a Horné Bzince sa v roku 1952 zlúčili pod novým názvom Bzince pod 

Javorinou a v roku 1960 sa k nim pričlenila aj obec Hrušové. 

Funkciu notára možno sledovať na základe zachovaného písomného materiálu 

nasledovne: Jozef Galla (1882 – 1883), Alexander Borovič (1901 – 1915), Molnár 

(1916), Evald Krška (1922 – 1930), Pavel Hudec (1930 – 1939) a Mikuláš Pecník (1939 

– 1944). 

Na čele každej obce stál starosta, ktorý pomocou obecného zastupiteľstva spravoval 

záležitosti obce. Zo zastupiteľského zboru sa vyčleňovali obecná rada a komisie. Na 

spracovanie účtovnej agendy a pre kancelársku prácu bola v každej obci jedna pracovná 

sila označovaná v zápisniciach ako pokladník. V rokoch 1939 – 1944 starostov nahradili 

vládni komisári. Po oslobodení sa obvodný notársky úrad zmenil na obvodný úrad 

miestnych národných výborov. Rovnako údaje o starostoch v obciach sú neúplné. 

V obci Horné Bzince pôsobili títo starostovia: Martin Haluza (1882), Ján Haluza (1901), 

Ján Macúch (1909 – 1913), Adam Zámečník (1913 – 1918), Adam Kedro (1927 – 

1928), Martin Bumbál (1928 – 1929), Martin Jakúbek (1930), Juraj Pavlovic (1930 – 

1932), Ján Podhradský (1932 – 1939) a v obci Dolné Bzince: Ján Srnánek (1918), Adam 

Kotúč (1918 – 1921), Juraj Ostrovský (1921 – 1931) a Ján Chorváth (1931 – 1939). 

Po stránke územnej organizácie nadriadeným orgánom notariátu v Lubine do roku 1922 

bol Slúžnovský úrad v Novom Meste nad Váhom, od roku 1923 – 1945 Okresný úrad 

v Novom Meste nad Váhom, ktoré podliehali do roku 1922 právomoci Nitrianskej župy, 

v rokoch 1923 – 1928 Bratislavskej župe a v rokoch 1940 – 1945 Trenčianskej župe. 

Oba orgány štátnej správy (okresný a notársky úrad) zanikli 7. apríla 1945, kedy na 

základe rozhodnutia Povereníctva SNR boli vytvorené národné výbory. 

3.2.3. Archival history 
O správe registratúry na Obvodnom notárskom úrade v Lubine sa v archívnom fonde 

tohto úradu osobitné záznamy nezachovali. Hodnoverný doklad o činnosti notárskeho 
Dejiny archívneho 



úradu pochádza až zo začiatku dvadsiateho storočia – sú to zápisnice zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Dolných Bzinciach z rokov 1908 – 1929. Po zániku 

notárskeho úradu boli dokumenty uložené u jeho nástupcu na úrade MNV, kde začali 

pracovníčky úradu pripravovať vyraďovanie záznamov už v roku 1953. Úradný záznam 

okresného archivára z prieskumu spisového materiálu notárskeho úradu v roku 1956 

obsahuje zistenie, že spisový materiál notárskeho úradu  je uložený na povale budovy 

národného výboru v neusporiadanom, sypanom stave a tvorí niekoľko kôp. Na prevzatie 

do archívu určil predovšetkým prezidiálne a administratívne protokoly s indexmi. 

Vyradil 22 úradných kníh hospodárskej povahy (!). Prvá časť fondu bola prevzatá do 

Okresného archívu v Trenčíne v roku 1964 a umiestnená v budove Trenčianskeho 

múzea na Mierovom námestí č. 46 ako archívny fond Obecného úradu Bzince (!) 

z rokov 1910 – 1938. Nevyhotovili zápisnicu o prevzatí, takže nemožno posúdiť stav ani 

množstvo registratúry notariátu po vykonanom neodbornom vyraďovaní spisov na 

Miestnom národnom výbore v Lubine. 

V roku 1981 pracovník štátneho okresného archívu fond usporiadal, inventarizoval 

a vyhotovil čistopis inventára s úvodom. Po sprístupnení meral fond 2 bm. Údaje 

o vnútornom vyraďovaní nezverejnil. 

Počas revíznych prác na evidencii archívnych fondov a zbierok v rokoch 1993 – 1995 sa 

k fondu prikladali nájdené úradné knihy, ktoré boli podchytené v roku 1997 pri 

reinventarizácii fondu. V roku 2005 bol inventár fondu prepracovaný rozšírením úvodu, 

vypracovaním registra a vyhotovením čistopisu. Po prevzatí matričných kníh z rokov 

1895 – 1914 v roku 2017 v množstve 0,85 bm má fond v súčasnosti 2,85 bm.   

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Prvý prírastok dokumentov fondu v knihe prírastkov bol zaznamenaný dňa 15. 8. 1964 

pod č. 70 pôvodne v množstve 3 bm z rokov 1910 – 1938, neskôr opravené na rozpätie 

z rokov 1870 – 1944 (1946). Počas revíznych prác na evidencii archívnych fondov 

a zbierok v rokoch 1993 – 1995 sa k fondu prikladali nájdené úradné knihy.  

Dňa 1. 12. 2017 boli pod prírastkovým číslom 204/2017 prevzaté matričné knihy 

z rokov 1895 – 1914 v množstve 12 kníh. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Z torza zachovaných písomností notárskeho úradu možno len predpokladať, že sa 

agenda delila tak ako na iných notariátoch, teda na prezidiálnu, administratívnu 

a priestupkovú. Z nich sa zachovala jediná pôvodná registratúrna pomôcka – 

priestupkový protokol Horných Bziniec z roku 1883 bez zachovaných spisov. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 



Z administratívnych spisov sú zachované tri zmluvy o prenájme a na vyberanie 

poplatkov za užívanie obecného pozemku z rokov 1870, 1874 a 1875. Ďalšie 

medzerovite zachované spisy predstavujú rozhodnutia súdu na výmery obecných dávok 

z prírastku hodnoty nemovitostí a prevody nehnuteľností. 

Úradné knihy tvoria zápisnice obecného zastupiteľstva, obecnej rady, poradného zboru, 

finančnej komisie, evidencie a účtovné knihy. Najstaršou zachovanou správnou knihou 

sú zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva v Dolných Bzinciach z roku 1918, ktoré obec 

viedla do roku 1929. Najstaršou evidenčnou knihou je katastrálna pozemková kniha 

obce Horné Bzince z roku 1886. Aj účtovný materiál je zachovaný fragmentovite, z roku 

1870 pochádza najstarší daňový register obce Horné Bzince. Rozpočty, záverečné účty, 

hlavné účtovné knihy sú medzerovite zachované až od štyridsiatych rokov 20. storočia. 

Kategóriu mapy a plány zastupujú hospodárske mapy Horných Bziniec z rokov 1882 

a 1895 a katastrálne mapy obcí obvodu notariátu podľa chotárov. 

Z hľadiska využitia fondu pre bádateľov k poznaniu dejín jednotlivých obcí notariátu 

zostávajú jediným prameňom k poznaniu regionálnych údajov zachované zápisnice. 

Viac údajov k dejinám obcí notariátu na prelome 19. a 20. storočia z oblasti topografie, 

demografie a medziľudských vzťahov nájde bádateľ v evidenciách. Obsahujú súpisy, 

opisy pozemkov v Horných a Dolných Bzinciach. Pozornosť je potrebné zamerať aj na 

spisy o elektrifikácii Bziniec. 

Písomnosti do roku 1918 sú písané v maďarskom jazyku.   

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Informácie o vyraďovaní počas existencie úradu sa nezachovali. Vyraďovanie 

písomností pracovníkmi Miestneho národného výboru v Lubine sa začali pripravovať už 

v roku 1953, avšak nebolo dokončené. Po vykonanej inštruktáži okresným archivárom 

mala vykonať vyradenie záznamov notariátu do 1. 12. 1956 pracovníčka MNV Emília 

Petrovičová. Po prevzatí dokumentov do Okresného archívu v Trenčíne v roku 1964 bol 

pracovníkom archívu Jozefom Ilčíkom fond usporiadaný, inventarizovaný a vyhotovený 

čistopis inventára s úvodom v roku 1981. Do fondu sa postupne zaraďovali úradné 

knihy a pomôcky pomiešané pri častom sťahovaní. V roku 1997 inventárne jednotky 

prečíslovala a vykonala reinventarizáciu Marta Holúbková. Nakoniec v roku 2005 

archívnu pomôcku prepracovala Ruth Černá, ktorá rozšírila úvod, vypracovala registre 

a vyhotovila čistopis inventára. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  



3.3.3. Accruals Očakáva sa prevzatie matričnej agendy po uplynutí lehoty uloženia. 
Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Z diplomatického hľadiska je fond usporiadaný do štyroch skupín. Prvá časť 

inventárnych zápisov zachytáva správne knihy, ktoré sú zoradené podľa obcí Lubina, 

Horné Bzince a Dolné Bzince. Evidenčné knihy sú zoradené chronologicky.  

Druhú časť inventárnych zápisov tvorí spisový materiál. Z registratúrnych pomôcok sa 

zachoval len jeden priestupkový protokol. Administratívne spisy sú zoradené 

chronologicko – numericky podľa obcí Horné Bzince, Dolné Bzince a Hrušové. 

Účtovný materiál je tiež zoradený podľa obcí a potom chronologicky. Inventár 

uzatvárajú katastrálne mapy a plány Horných Bziniec.  

Archívny fond je usporiadaný a sprístupnený inventárom v štruktúre: 

I. Knihy 

A. Správne 

     Lubina 

     Horné Bzince 

     Dolné Bzince 

B. Evidenčné 

     Horné Bzince 

     Dolné Bzince 

II. Spisový materiál   

A. Registratúrne pomôcky 

     Horné Bzince 

B. Spisy 

     Horné Bzince 

     Dolné Bzince 

     Hrušové 

III. Účtovný materiál 

       Horné Bzince 

       Dolné Bzince 

       Hrušové 

IV. Mapy a plány 

       Horné Bzince 

Spôsob 

usporiadania 



Inventárnou jednotkou pri knihách je jeden zväzok, pri administratívnych spisoch je ňou 

jeden ročník. Pri účtovnom materiáli je inventárnou jednotkou účtovný materiál 

vzniknutý v jednej obci za rok. 

Fond obsahuje 64 inventárnych jednotiek z rokov 1870 – 1945 (1954), 92 úradných kníh 

z rokov 1870 – 1945 (1954), 1 registratúrnu pomôcku z roku 1883, 2 škatule spisov 

z rokov 1870 – 1945, 2 hospodárske mapy z rokov 1882 a 1895 a 11 kusov 

katastrálnych máp bez dátumu. Dodatok k inventáru tvorí zoznam prevzatých 

matričných kníh v množstve 12 kusov z rokov 1895 – 1914. Fond meria 2,85 bm.   

Pre ľahšiu orientáciu v inventári je vypracovaný menný a vecný register. 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 
prístupný 

Podmienky 

prístupu 

3.4.2. 
Conditions governing 

reproduction 

Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok 

uvedených v jeho bádateľskom poriadku a v súlade s internými predpismi MV SR. 

Podmienky 

vyhotovovania 

reprodukcií 

3.4.3. 
Language /scripts of 

material 
maďarský, slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical 

characteristics and 

technical 

requirements 

čiastočne poškodený 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín, Ruth Černá: 

Obvodná notársky úrad v Lubine 1870 – 1945 (1954), inventár, Trenčín 2005, evid. č. 

3713 

Vyhľadávacie 

pomôcky 

3.5.1. 
Existence and 

location of originals 
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, Kožušnícka 1, 911 05  Trenčín 

Existencia 

a umiestnenie 



originálov 

3.5.2. 
Existence and 

location of copies 
Informácie nie sú známe 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 

Slúžnovský úrad v Novom Meste nad Váhom, Okresný úrad v Novom Meste nad 

Váhom, Okresný národný výbor v Novom Meste nad Váhom, Obvodný úrad MNV v 

Lubine  

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publikation note 

KRATOCHVÍLOVÁ, Emília a kol., Bzince pod Javorinou 1332 – 1337 – 1997, Obecný 

úrad Bzince pod Javorinou, 1997 

FRAŇOVÁ, Ľudmila – HRABOVSKÁ, Oľga, Lubina, Obecný úrad Lubina, 2002  

Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note  
Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note 

Pozri 3.4.5.  

Fond usporiadal a inventár vypracoval odborný archivár štátneho okresného archívu 

Jozef Ilčík v roku 1981. V roku 1997 vykonala reinventarizáciu fondu Marta 

Holúbková. V roku 2005 archivárka Ruth Černá archívnu pomôcku prepracovala, 

rozšírila úvod, vypracovala registre a vyhotovila čistopis inventára. 

Opis vyhotovila Mgr. Mária Ďurčová v októbri 2019 

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

3.7.2. Rules or conventions 

Opis bol vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival 

Description, Second Edition a metodického pokynu na tvorbu opisov archívnych 

súborov podľa všeobecného medzinárodného štandardu pre archívny opis ISAD (G) č. 

SVS-OAR1 – 2017/002532. 

Pravidlá alebo 

zásady 

3.7.3. 
Date(s) of 

descriptions 
14. 10. 2019 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 


