
Miestny národný výbor v Soblahove 

Opis na úrovni fondu 

 

kód názov kódu v AJ obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1570_15271 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Miestny národný výbor v Soblahove 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1950-1990 (1994) 
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) 

7,63 bm (221 úradných kníh, 17 registratúrnych pomôcok, 21 škatúľ) 

 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Miestny národný výbor v Soblahove 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Národné výbory vznikli po 2. svetovej vojne na základe nariadenia Predsedníctva SNR 

č.26/1945 Zb. Podľa tohto nariadenia sa národné výbory ustanovili ako orgány verejnej 

správy v obvode svojej pôsobnosti. Dňom ustanovenia národných výborov došlo 

k zrušeniu obvodných a obecných notárskych úradov a tým sa vlastne zlikvidovala 

obecná samospráva.  

Soblahov spolu s ďalšími siedmimi obcami bol súčasťou Obvodného notárskeho úradu 

v Trenčíne. Po oslobodení a po vzniku národných výborov v r. 1945 tie isté obce 

vytvorili Obvodný úrad národných výborov v Trenčíne. Po februári 1948 sa stali MNV 

orgánmi štátnej moci a správy. Výmerom KNV v Bratislave č.173 – 9/6 – 1950/1 zo dňa 

31.mája 1950 sa zrušili Obvodné úrady v Trenčianskom okrese. Na základe tohto 

Dejiny správy 

pôvodcu 



výmeru MNV v Soblahove začal pôsobiť ako samostatný správny a výkonný orgán 

štátnej moci od 1. júna 1950. Prvým predsedom reorganizovaného národného výboru 

bol Jozef Janda (1950 – 1954). Ďalším predsedom MNV bol Ján Klogner (1954), Štefan 

Ako (1954 – 1957), Anton Hric (1957 – 1958), Jozef Jando (1958 – 1964), Gustáv 

Mrázik (1964 – 1967), Štefan Fabo (1967). Najdlhšie zo všetkých predsedov pôsobil na 

MNV v Soblahove Štefan Ďuďák (1971 – 1988). Od roku 1989 do komunálnych volieb 

v roku 1990 sa vystriedali na MNV traja predsedovia: Ján Ďuďák, Jozef Ďuďák 

a Miroslav Ďuráči. 

Zmenou politickej situácie v novembri 1989 prestávajú byť národné výbory orgánmi 

štátnej moci a správy a v roku 1990 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

ukončil svoju činnosť MNV v Soblahove. 

3.2.3. Archival history 

Správe  registratúry na MNV v Soblahove venoval pozornosť od roku 1976 v rámci 

predarchívnej starostlivosti Štátny okresný archív v Trenčíne. Do roku 1990 bolo 

vykonaných 6 previerok správy registratúry. MNV evidoval ročne priemerne tisíc 

záznamov. V správe registratúry sa vyskytli nedostatky  pri vyplňovaní rubrík 

registratúrneho denníka, vybavené spisy sa neoznačovali značkami a lehotami uloženia 

a v registratúrnom stredisku sa neukladali záznamy podľa registratúrnych značiek aj keď 

bol Povereníctvom vnútra v roku 1951 vydaný spisový plán pod zn.185 – 15/10 – 1950 

– II/2. Pre obdobie 1956 – 1959 boli  platné smernice Povereníctva vnútra zn. NV/3 -

055.0 – 6/10 pre spisovú manipuláciu orgánov NV. Pre spisy z rokov 1960 – 1970 boli 

záväzné smernice Povereníctva vnútra č. SVV/1 – 1500/1959 zo dňa 24. 2. 1959.  

Pri správe registratúry však tieto smernice neboli dodržiavané a spisy sa ukladali 

chronologicko-numericky. 

Dejiny archívneho 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Prevzaté archívne dokumenty boli uložené v Štátnom okresnom archíve v Trenčíne na 

Mierovom námestí č. 46. V roku 1984 sa dokumenty presťahovali do novopostavenej 

budovy Štátneho okresného archívu na Kožušníckej ulici v Trenčíne. Podľa prírastku č. 

178 uvedeného v knihe prírastkov archívu z roku 1983 sa do trvalej úschovy prevzalo 

4,2 bm záznamov z rokov 1950 – 1975. Ďalšie vyraďovanie registratúrnych záznamov 

vykonal Obecný úrad v Soblahove v roku 1991. V prírastku č. 532 z tohto roku je 

uvedené množstvo 2,6 bm v časovom rozsahu 1950 – 1990. Posledným vyraďovaním 

v roku 1995 pod prírastkovým číslom 820 sa prevzalo 2,37 bm záznamov z rokov 1972 

– 1990. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 



3.3.1. Scope and contents 

Fond MNV v Soblahove sa skladá z diplomatických kategórií – knihy, spisový materiál, 

účtovný materiál. Zápisnice zastupiteľských orgánov sa od roku 1950 zachovali takmer 

kompletné. Zápisnice zo zasadnutí komisií MNV sú zachované od roku 1961. Podacie 

denníky sú zoradené z rokov 1956 – 1989. Účtovný materiál tvoria účtovné knihy MNV 

od roku 1951 – 1991, ďalej účtovné knihy miestneho osvetového strediska za roky 1984 

– 1991 a účtovné knihy prevádzkarní MNV z rokov 1960 – 1992.  

Z obsahového hľadiska sú najdôležitejším prameňom zápisnice rady MNV. Sú 

nenahraditeľným zdrojom údajov o politických, hospodárskych a spoločenských 

pomeroch v obci. Zo spisového materiálu sú dôležité najmä písomnosti správneho 

charakteru (stavebné a užívacie povolenia, prevody nehnuteľností a dedičské 

rozhodnutia). Pri poznávaní hospodárskeho vývoja obce poslúžia najmä informácie 

z ročných výkazov, štatistík, rozpočtov, rozborov hospodárenia a z účtovných kníh. 

Celkový rozsah archívneho fondu tvorí 7, 63 bm. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Počas celej existencie MNV v Soblahove sa uskutočnili dve vyraďovacie konania 

v rokoch 1965 a 1983. 

Počas usporadúvania písomností MNV bolo prikročené k ich vnútornému vyraďovaniu. 

Vyradili sa napríklad stravovacie lístky dôchodcov, písomnosti opakovanej sociálnej 

starostlivosti. Preskartovali sa aj volebné materiály a daňové písomnosti. Z účtovného 

materiálu sa vyradili knihy pohľadávok a materiálových zásob. Po vnútornom 

vyraďovaní sa znížilo množstvo dokumentov fondu na 7,63 bm. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa 
Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Pri  usporadúvaní spisového materiálu z obdobia 1950 – 1954 sme prihliadali na 

pôvodnú manipuláciu písomností, ktorá sa vykonávala podľa ukladacích znakov v rámci 

desatinnej sústavy. V roku 1955 sa spôsob spisovej manipulácie na MNV v Soblahove 

zmenil na chronologicko - numerický. Tieto písomnosti boli premanipulované a uložené 

tiež podľa ukladacích znakov. K určovaniu hodnoty ukladacích znakov pre obdobie 

1956 – 1959 sme použili smernice Povereníctva vnútra zn. NV/3-055.0-6/10-1954 pre 

spisovú manipuláciu výkonných orgánov NV. Písomnosti z rokov 1960 – 1975 sme 

premanipulovali podľa smerníc Povereníctva vnútra č. SVV/1-1506/59 zo dňa 24. 02. 

1959. Tieto smernice sme doplnili pomôckou, ktorú vydalo MV SSR v roku 1975 pod 

názvom Spisová služba národných výborov. Počas celého obdobia existencie MNV sa 

Spôsob 

usporiadania 



spisy neoznačovali registratúrnymi značkami, preto boli označené registratúrnymi 

značkami dodatočne pri spracovaní. Spisy do roku 1954 podľa spisového plánu, ktorý 

vydalo Povereníctvo vnútra v roku 1951 pod zn.185 – 15/10 – 1950 – II/2, pre obdobie 

1956 – 1959 podľa smerníc Povereníctva vnútra zn. NV/3 -055.0 – 6/10 pre spisovú 

manipuláciu orgánov NV. Spisy z rokov 1960 – 1970 sú označené registratúrnymi 

značkami podľa smerníc Povereníctva vnútra č.SVV/1 – 1500/1959 zo dňa 24.2.1959.  

Archívny fond je usporiadaný a sprístupnený inventárom v štruktúre: 

I. Knihy 

A. Správne 

B. Evidenčné 

II. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky 

B. Spisy 

III. Účtovný materiál 

Fond obsahuje 534  inventárnych jednotiek z rokov 1950 – 1990 (1994), 221 úradných 

kníh z rokov 1950 – 1990 (1992), 17 registratúrnych pomôcok z rokov 1956 – 1989 a 21 

archívnych škatúľ spisov z rokov 1950 – 1990 (1994). Meria 7,63 bm.  

Inventárnou jednotkou pri správnych knihách je jeden ročník. Pri registratúrnych 

pomôckach (podacích denníkoch) je inventárnou jednotkou jeden zväzok, pri spisoch je 

to hlavný ukladací znak a pri účtovnom materiáli tvorí inventárnu jednotku jedna 

účtovná kniha.  

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 
slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical 

characteristics and 

technical 

requirements 

nepoškodený 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín, Marta Holúbková: 

Miestny národný výbor v Soblahove 1950 – 1990 (1994), inventár, Trenčín 1994, evid. 

č. 3773 

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 
Archívna pomôcka o tom neinformuje. 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 
Nie sú známe. 

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 spracovala v roku 1994 Marta Holúbková. 

Opis vyhotovila Mgr. Mária Ďurčová v júni 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 
16. 06. 2017 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 

 


