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Kód Názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1570_15255 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1950 – 1984 (1985) 
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) 

5,45 bm (188 kusov úradných kníh z rokov 1950 – 1984, 16 kusov registratúrnych 

pomôcok z rokov 1965 – 1978 a 21 archívnych škatúľ spisov z rokov 1950 – 1984 

(1985)) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Úlohou národných výborov ako zastupiteľských orgánov štátnej moci a správy 

v obciach, mestách, okresoch a krajoch bolo zabezpečovať rozvoj hospodárskej, 

kultúrnej, sociálnej a zdravotnej oblasti a oblasti výstavby vo svojich územných 

obvodoch. Ilegálne národné výbory vznikali na území Slovenska sporadicky už v roku 

1940, masovo sa vytvárali v roku 1944 a tieto revolučné národné výbory plnili 

v povstaleckom období predovšetkým mocenskú funkciu.  

Vlastnú organizáciu a kompetenciu miestnych a okresných národných výborov upravili 

smernice Povereníctva SNR pre veci vnútorné číslo 339/1944/II z 27. septembra 1944. 

Sídla okresov ako aj územnú kompetenciu po oslobodení stanovilo Predsedníctvo SNR 

Dejiny správy 

pôvodcu 



nariadením č. 9 a 141 Zb. nariadení SNR z roku 1945. Postavenie národných výborov 

ako miestnych orgánov štátnej moci a správy vyjadril právny poriadok tým, že podľa § 2 

a 3 nariadenie Predsedníctva SNR č. 26/1945 Zb. nariadení SNR zo dňa 7. 4. 1945 

zverilo okresným a miestnym národným výborom rozsiahlu všeobecnú právomoc. 

Jednotný systém organizácie a rovnakú pôsobnosť národných výborov zakotvila v § 123 

a 133 Ústava 9. mája, na základe ktorej bol vydaný zákon č. 280/1948 Zb. zákonov 

a nariadení o krajskom zriadení. Vznikla trojstupňová sústava národných výborov – 

krajské, okresné a miestne. Miestne národné výbory sa stali nositeľmi a vykonávateľmi 

štátnej moci vládnym nariadením č. 14/1950 Zb. z 28. februára 1950 o organizácii 

a činnosti miestnych národných výborov. Týmto zanikli obvodné úrady miestnych 

národných výborov, v každej obci si miestny národný výbor zriadil svoj úrad a ustanovil 

sa počet členov miestneho národného výboru podľa kategórie obce vymedzenej počtom 

obyvateľov. Podľa § 10 spomenutého vládneho nariadenia sa výkonnými zložkami 

národného výboru stalo plénum, rada, komisie, predseda a referenti, na ktoré prešla 

právomoc obvodných úradov národných výborov. 

Ďalšie základné úpravy sa uskutočnili ústavnými zákonmi č. 12, 13 a 14/1954 Zb. 

o národných výboroch a voľbách do národných výborov, ktoré zabezpečovali 

voliteľnosť, kontrolovateľnosť a zodpovednosť národného výboru ľudu. Stanovili 

jednoznačnú podriadenosť miestneho národného výboru okresnému národnému výboru, 

okresného národného výboru krajskému národnému výboru a podriadenosť krajského 

národného výboru vláde prostredníctvom Zboru povereníkov. Zákon o národných 

výboroch bol v dôsledku reorganizácie štátnej správy v roku 1960 novelizovaný 

zákonom č. 65/1960 Zb. Miestne národné výbory zostali základom trojstupňovej 

organizácie národných výborov, rozšírili sa len o mestské národné výbory, čo bola iba 

zmena názvu miestnych národných výborov v sídlach zrušených a nových okresov. 

Právomoc a zodpovednosť miestnych a mestských národných výborov sa rozšírila 

vládnym nariadením č. 71/1960. Deľba práce medzi jednotlivými orgánmi národných 

výborov sa v štruktúre národných výborov spresnila zákonom č. 69/1967 Zb. 

Ústavným zákonom č. 143/1968 o československej federácii sa národné výbory stali 

republikovými orgánmi a ich riadenie a usmerňovanie zverili vláde Slovenskej 

socialistickej republiky a Slovenskej národnej rade. Zákonom SNR č. 159/1971 Zb. sa 

do sústavy národných výborov preniesla ďalšia pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej 



správy SSR a komplexnejšie sa posilnila právomoc národných výborov ako miestnych 

orgánov štátnej moci a správy.  

Obdobie činnosti národných výborov bolo ukončené zákonom SNR č. 472/1990 Zb. 

o organizácii miestnej štátnej správy. 

Do roku 1945 patrila Opatová nad Váhom do obvodu notárskeho úradu v Trenčíne. 

Nariadením SNR č. 26/1945 Zb. n. SNR sa v sídlach bývalých notárskych úradov 

utvorili po oslobodení obvodné úrady národných výborov. Obec teda prináležala až do 

roku 1950 Obvodnému úradu miestnych národných výborov v Trenčíne. Podľa § 18 

vládneho nariadenia č. 14/1950 Zb. bol národný výbor v Opatovej nad Váhom zaradený 

do druhej kategórie národných výborov.  

Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom vznikol po oslobodení obce v apríli 

1945. Predsedom národného výboru sa po voľbách 1. júna 1945 stal Jozef Kuzma. 

Podľa zápisníc v roku 1950 predsedal národnému výboru Matúš Meliš, ktorého funkciu 

prevzal roku 1954 Gustáv Dužek. Od 1. júla 1956 viedol národný výbor Michal Bohuš 

a od volieb 1960 do roku 1976 Gašpar Krajčírik. Po voľbách v roku 1976 sa 

predsedníčkou stala Božena Kobzová, ktorá túto funkciu vykonávala až do skončenia 

pôsobnosti národného výboru v roku 1984. 

Miestny národný výbor v Opatovej n. V. vytváral podmienky pre uspokojovanie potrieb 

a záujmov občanov, podmienky zdravého spôsobu života a práce v obci, staral sa o jej 

zveľaďovanie a vzhľad, rozvíjal kultúrny a spoločenský život v obci, chránil verejný 

poriadok a práva občanov a vytváral podmienky pre efektívny a intenzívny rozvoj 

poľnohospodárstva. Spravoval materskú a základnú školu, školskú jedáleň, požiarnu 

zbrojnicu, miestne komunikácie a osvetlenie, komunálne alebo iné služby pre 

obyvateľov obce. Takisto schvaľoval rozmiestnenie predajní, čas predaja a robil ďalšie 

opatrenia na zabezpečenie riadneho zásobovania obyvateľov. Okrem toho vykonával 

štátnu správu na ďalších zverených úsekoch, hlavne na úseku evidencie obyvateľstva, 

vedenia matrík, požiarnej ochrany, výstavby, hospodárenia s bytmi a nebytovými 

priestormi, ochrany rastlinnej a živočíšnej výroby, poľnohospodárskeho pôdneho 

a lesného fondu. 

Na základe uznesenia č. 8 z 15. plenárneho zasadnutia Okresného národného výboru 

v Trenčína zo dňa 14. decembra 1984 o schválení integrácie obce Opatová nad Váhom 

do mesta Trenčín sa činnosť a pôsobnosť Miestneho národného výboru v Opatovej n. V. 



skončila dňa 31. decembra 1984. 

3.2.3. Archival history 

Správu registratúry národných výborov charakterizujú štyri organizačno-manipulačné 

obdobia. Prvé manipulačné obdobie prebiehalo v rokoch (1944) 1945 – 1948, druhé 

1949 – 1954, tretie (1954) 1955 – 1960 (do 30. júna) a štvrté v rokoch 1960 (od 1. júla) 

– 1990. 

V roku 1948 vydalo Povereníctvo vnútra Zásady kancelárskej služby vo vnútornej 

správe pod číslom 162/210-I/2-1948 a dočasný spisový plán pre vnútornú správu pod č. 

162/211-I/2-1948, ktorý platil od 1. januára 1949. Miestny národný výbor v Opatovej n. 

V. tento spisový plán v roku 1950 čiastočne dodržiaval. 

Od 1. januára 1951 sa spisová služba vykonávala podľa spisového plánu vydaného 

Povereníctvom vnútra zn. 185-15/10-1950-II/2. Správa registratúry založená na ukladaní 

podľa tohto plánu sa používala na Miestnom národnom výbore v Opatovej n. V. do 

konca roku 1954. Spisy rozdeľovali podľa referátov, ale nie vždy písali alebo 

dodržiavali ukladacie znaky a na zjednodušenie používali chronologicko-numerický 

systém. 

Dňa 1. januára 1955 nadobudli platnosť smernice vydané Povereníctvom vnútra pod zn. 

NV/3-055.0-6/10-1954 pre spisovú manipuláciu výkonných orgánov národných 

výborov. Miestny národný výbor v Opatovej n. V. ani v treťom manipulačnom období 

nedodržiaval dôsledne predpísanú úpravu. Spisy ukladali v chronologicko-numerickom 

slede. 

Nový systém ukladacích znakov vydalo Povereníctvo vnútra 24. februára 1959 pod 

číslom SVV/*1-1506/59, platný od 1. januára 1959. 

Predpisy uverejnené v príručke Spisová služba národných výborov z roku 1975 začal 

Miestny národný výbor v Opatovej n. V. dodržiavať až v polovici roku 1978. Hoci 

záznamom určovali registratúrne značky, vo väčšine prípadov tieto značky 

nezodpovedali skutočnosti, ktorej sa spis týkal, dokonca neprideľovali registratúrnu 

značku zhodnú so značkou, pod ktorou záznam dostali od nadriadených orgánov. 

Hoci Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom vznikol v roku 1945, jeho archívny 

fond obsahuje dokumenty až od roku 1950, pretože obec Opatová n. V. prináležala v 

rokoch 1945 – 1950 Obvodnému úradu miestnych národných výborov v Trenčíne, 

ktorého archívny fond spravuje Štátny archív v Trenčíne samostatne.  

Z kontrol správy registratúry vyplýva, že na Miestnom národnom výbore v Opatovej nad 

Dejiny archívneho 

fondu 



Váhom viedli centralizovanú evidenciu a ukladanie registratúrnych záznamov. 

Záznamom väčšinou chýbalo označenie registratúrnymi značkami, znakmi hodnoty 

a lehotami uloženia. Z uvedených dôvodov neprebiehali vyraďovacie konania na 

miestnom národnom výbore plánovite. Roku 1965 sa vyraďovali záznamy účtovnej 

povahy z rokov 1950 – 1959, v roku 1979 všeobecné a účtovné záznamy do roku 1973 

a pred ukončením činnosti národného výboru v roku 1985 všeobecné a účtovné záznamy 

do roku 1979. Po poslednom vyraďovacom konaní prevzal Štátny okresný archív 

v Trenčíne v roku 1985 dokumenty z rokov (1949) 1950 – 1983. V dôsledku pričlenenia 

Opatovej nad Váhom k mestu Trenčín bolo do registratúrneho strediska trenčianskeho 

mestského národného výboru prevezených aj 2,9 bm registratúrnych záznamov 

miestneho národného výboru z rokov 1952 – 1984 (1985). Archív ich prevzal v roku 

1994. 

Fond Miestneho národného výboru v Opatovej n. V. v roku 1994 usporiadala, inventár 

spolu s úvodom a registrami vypracovala a čistopis pomôcky vyhotovila Radka 

Mináriková. 

V roku 2017 boli do fondu doložené archívne dokumenty v množstve 0,07 bm z rokov 

1958 – 1984 (1985), ktoré sa našli pri spracúvaní iných archívnych fondov, a ich súpis 

tvorí dodatok archívnej pomôcky. 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Prvým prírastkom archívneho fondu Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom 

bolo 7 archívnych škatúľ spisov a zápisníc rady a pléna miestneho národného výboru 

z rokov 1950 – 1965 zapísaných v prírastkovej knihe archívu pod č. 183 v roku 1979. 

Zápisnica o prevzatí sa nezachovala. 

V dôsledku vyraďovacích konaní v roku 1979 a 1985 bolo dňa 31. 01. 1985 pod 

prírastkovým číslom 308 prevzatých 6 bm archívnych dokumentov z rokov (1949) 1950 

– 1983. 

Pod prírastkovým číslom 719 je zaevidovaných 2,9 bm dokumentov miestneho 

národného výboru z rokov 1952 – 1984 (1985), ktoré archív prevzal od Mestského 

úradu v Trenčíne 21. 03. 1994. 

Ostatný prírastok fondu bol zaevidovaný 18. 12. 2017 pod číslom 211/2017. Išlo o 0,07 

bm archívnych dokumentov z rokov 1958 – 1984 (1985). 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 
Archívny fond Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom je prameňom 

k regionálnym dejinám. Z obsahového hľadiska sú najdôležitejšie zápisnice orgánov 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 



národného výboru – pléna, rady a komisií. Sú zdrojom informácií z rôznych oblastí 

politického, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života obce. Týkajú sa tém ako 

napríklad voľby, činnosť MNV, poľnohospodárske práce, riešenie sťažností a 

problémov v sociálnej, zdravotnej a bytovej oblasti, výstavba. Tiež je tu zachytená 

tematika priemyslu, hospodárstva a financií.  

Spisový materiál poskytuje možnosť rozšíriť jednotlivé údaje zo zápisníc o podrobnejšie 

informácie. Nájdeme tu spisy týkajúce sa volieb, činnosti, hospodárenia a majetku 

MNV, miestnej školy, jednotného roľníckeho družstva, Zboru pre občianske záležitosti, 

kultúrno-osvetovej činnosti, ďalej napríklad správy o zdravotnej situácii obyvateľstva 

a poskytovaní zdravotníckych služieb, socialistické záväzky, predpisné zoznamy daní, 

pasporty technickej vybavenosti v obci atď. Z oblasti športu je tu napríklad zoznam 

hráčov odmenených pri príležitosti 30. výročia založenia oddielu ľadového hokeja 

v obci. 

Dosť veľkú časť spisového materiálu tvoria dokumenty týkajúce sa výstavby – 

individuálna bytová výstavba, bytové jednotky JRD, rekreačné stredisko, rekreačné 

chaty a autocamping v Opatovskej doline, vodné dielo (hydrocentrála) Skalka, požiarna 

zbrojnica, nákupné a kultúrne stredisko, prístavba farskej budovy pre Rímskokatolícky 

farský úrad v Opatovej n. V., prístavba reštaurácie Maják, šatne pre športový štadión TJ, 

čerpacia stanica pohonných hmôt, regulácia potoka, oprava miestneho rozhlasu, 

elektrifikácia časti obce a iné.  

Oblasť poľnohospodárstva je zastúpená rôznymi prehľadmi o počte osôb činných 

v poľnohospodárstve, súpismi zvierat, plôch kultúr a osevu, výmermi obhospodarovanej 

pôdy, ďalej je tu možné nájsť plány ochrany rastlinnej výroby proti škodcom, rozpisy 

poľnohospodárskej výroby, zoznamy záhumienkarov, držiteľov poľnohospodárskej 

pôdy a bezzemkov, výkazy zmien pozemkov JRD po HTÚP, projekty HTÚP, zmeny 

kultúr a ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pre správne účely je možné 

využiť záznamy o prevodoch nehnuteľností a vkladoch vlastníckeho práva na základe 

rozhodnutí o prerokovaní dedičstva alebo kúpnopredajných zmlúv.  

Okrem účtovných kníh MNV sa zachovali aj účtovné knihy osvetovej besedy. Aj tento 

druh dokumentov je určitým prameňom k hospodárskym dejinám úradu a obce. 

Fond Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom obsahuje 558 inventárnych 

jednotiek z rokov 1950 – 1984 (1985). Meria 5,45 bm. 



3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Registratúra Miestneho národného výboru v Opatovej n. V. merala pred spracovaním 

9,9 bm, po vnútornom vyraďovacom konaní sa zredukovalo množstvo dokumentov 

fondu na 5,38 bm. 

Pri spracúvaní archívneho fondu boli na registratúrne záznamy z rokov 1950 – 1954 

použité kritériá hodnotenia uvedené v smerniciach Povereníctva vnútra zn. I/1-055.6-

6/8-1953 z 10. augusta 1953 s prílohou zoznamu lehôt na vyraďovanie písomností. 

Pri hodnotení registratúrnych záznamov z obdobia rokov 1955 – 1960 sa spracovateľ 

fondu riadil predpisom, ktorý vydalo Povereníctvo vnútra 24. februára 1959 pod číslom 

SVV/*1-1506/59 s platnosťou od 1. januára 1959.  

Záznamy z obdobia 1960 – 1984 boli hodnotené podľa smerníc platných pre toto 

manipulačné obdobie (pozri 3.2.3.). 

Z registratúry MNV v Opatovej n. V. boli vyradené záznamy bez dokumentárnej 

hodnoty, ako napríklad odklady vojenskej služby, záznamy jednorazovej alebo 

opakovanej sociálnej výpomoci, rôzne informácie o občanoch pre zamestnávateľa, 

volebné materiály a záznamy týkajúce sa daní.  

Z účtovného materiálu, ktorý sa vyraďoval podľa smernice Ministerstva vnútra z 5. 

februára 1964 č. NV-220/2-1964 uverejnenej v Zbierke smerníc pre národné výbory pod 

číslom 7/1964, boli vyradené knihy pohľadávok a dlhov a knihy materiálových zásob. Z 

inventárnych kníh boli ponechané iba tie, ktoré sa týkali základných prostriedkov. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

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

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Archívny fond je usporiadaný podľa diplomaticko-chronologickej schémy, čo znamená 

rozdelenie podľa diplomatických kategórií a následné chronologické členenie. Fond má 

tri skupiny: knihy, spisový materiál a účtovný materiál. Úradné knihy sa členia na 

správne a evidenčné, spisový materiál na registratúrne pomôcky a spisy.  

Inventárnou jednotkou registratúrnych pomôcok, správnych, evidenčných a účtovných 

kníh je jeden zväzok, v prípade nezviazaných zápisníc je inventárna jednotka jeden 

ročník, pri zápisniciach komisií je ňou jedna komisia a pri spisoch hlavný ukladací znak.  

Spôsob 

usporiadania 

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 
slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical 

characteristics and 

technical 

requirements 

nepoškodený 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Štátny okresný archív v Trenčíne. Radka Mináriková: Miestny národný výbor 

v Opatovej nad Váhom 1950 – 1984 (1985), inventár, Trenčín 1994, evid. č. 3772 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne. Radka Mináriková: Miestny národný 

výbor v Opatovej nad Váhom 1950 – 1984 (1985), dodatok inventára, Trenčín 2017 

Vyhľadávacie 

pomôcky 

3.5.1. 
Existence and 

location of originals 
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, Kožušnícka 1, 911 05  Trenčín 5 

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and 

location of copies 
Archívna pomôcka o tom neinformuje. 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčíne, Mestský národný výbor 

v Trenčíne, Okresný národný výbor v Trenčíne 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publikation note Informácie nie sú známe. 
Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note  Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note 

Pozri 3.4.5. 

Fond Miestneho národného výboru v Opatovej n. V. v roku 1994 usporiadala, inventár 

spolu s úvodom a registrami vypracovala a čistopis pomôcky vyhotovila Radka 

Mináriková. 

Opis vyhotovila Mgr. Radka Mináriková v decembri 2017. 

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 
13. 12. 2017 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 


