
Obecný notársky úrad v Hornej Súči 

1876 – 1945 (1954) 
 

Opis archívneho fondu 

 

kód názov kódu v AJ 
obsah Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1570_15117 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Obecný notársky úrad v Hornej Súči 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1876 – 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) 

6,13 bm (503 kusov úradných kníh z rokov 1876 – 1945 (1954), 43 kusov 

registratúrnych pomôcok z rokov 1924 – 1945 (1951), 11 archívnych škatúľ spisov 

z rokov 1895 – 1945 (1949), 44 kusov máp a 1 archívna škatuľa dokumentačného 

materiálu z rokov 1940 – 1942) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) 
Obecný notársky úrad v Hornej Súči (Veľká obec Horná Súča, Obecný notariát Hornia 

Súča, Obecné notárstvo Hornia Súča) 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Úrad notára sa objavoval na najnižšom stupni verejnej správy a súčasne miestnej 

samosprávy v Uhorsku už v 13. storočí. Jeho postavenie bolo dlho vymedzené iba 

stoličnými štatútmi, kodifikoval ho až zákonný článok XVIII z roku 1871. Pôsobnosť, 

práva a povinnosti notára v obecnej samospráve sa rozšírili zákonným článkom č. 

XXII/1886 o obecnom zriadení. Podľa neho mali veľké obce notára samostatne, 

niekoľko malých obcí sa združovalo do notárskych obvodov. Práva a povinnosti 

obecných a obvodných notárov vymedzil aj kancelársky poriadok, ktorý vydalo v roku 

1902 uhorské ministerstva vnútra (nariadenie č. 126000/1902 B. M.). V ďalších rokoch 

sa rozšírila kompetencia notára špeciálnymi právnymi normami (napr. záležitosti 

Dejiny správy 

pôvodcu 



školské, osídľovania a vysťahovalectva, zdravotníctva, zverolekárstva, daňovej 

a matričnej agendy, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, sirotskej, poručníckej, 

vojenskej a brannej agendy a i.).  

Úrad a pôsobnosť obecných a obvodných notárov bola po vzniku Československej 

republiky upravená zákonom č. 211/1920 Zb. z. a n. a nariadením vlády č. 383/1920 Zb. 

z. a n. Od 1. augusta 1920 sa notári stali štátnymi úradníkmi a od 30. 11. 1922 podľa 

zákona č. 243/1922 Zb. z. a n. sprostredkovávali a zabezpečovali úlohy štátnej správy. 

Notárom postupne pribudli ďalšie úlohy súvisiace napríklad s novým systémom volieb, 

agendou vyplývajúcou z činnosti na úseku požiarnom, stavebnom, cestnom, 

zdravotnom, poľnohospodárstva, polície a i. V dôsledku obnovenia župného zriadenia 

na Slovensku prešla podľa zák. č. 190/1939 Sl. z. od 1. januára 1940 na obecné 

a obvodné notárske úrady veľká časť agendy, ktorú predtým vykonával okresný úrad. 

Notárske úrady sa týmto posunuli do sféry samostatných úradov verejnej správy. 

Úradný titul mali notári určený podľa ich teritoriálnej pôsobnosti. Veľké obce, ktoré boli 

schopné samé plniť úlohy a vydržiavať notára, mali obecného notára. Na základe § 1 

nariadenia s mocou zákona č. 91/1941 Sl. z. sa od 30. mája 1941 pre každý úrad 

obecného notára stanovil názov obecný notársky úrad. 

Od roku 1897 do roku 1900 bol v Hornej Súči notárom Mikuláš Brix, v rokoch 1902–

1904 podpisoval majetkovoprávne doklady notár Arpád Majerník. Od roku 1907 sa 

v notárskom úrade vystriedali títo hlavní notári: Ján Hofman (1907 – 1911), Móric 

Čorba (1912 – 1914), Ján Dvorecký (1915 – 1926), Milan Čerňanský (1927 – 1945). 

Obecnú samosprávu vykonával starosta s obecným zastupiteľstvom a komisiami. 

Funkciu starostu zastávali: Ján Chovanec v rokoch 1897 – 1900, Štefan Biras 1902 – 

1904, Jozef Zuzi 1907 – 1919, Jozef Biras 1919 – 1944 a Jozef Gago 1944 – 1945. 

Funkcia starostu bola obsadená aj v období rokov 1938 – 1942, hoci ju mal nahradiť 

úrad vládneho komisára. Zmienka o vládnom komisárovi je vo fonde len jedna, a to 

v roku 1944, keď ním bol Ondrej Vašíček. V notárskom úrade spolu s notárom od r. 

1923 pracovali ešte títo štátni zamestnanci: obecný pokladník, notársky pomocník 

a obecný doručovateľ. 

Obecný notársky úrad v Hornej Súči bol, rovnako ako ostatné obecné a obvodné 

notárske úrady, zrušený 7. apríla 1945 nariadením č. 26/1945 Zb. nar. SNR. 

3.2.3. Archival history O správe registratúry na Obecnom notárskom úrade v Hornej Súči sa v archívnom fonde Dejiny archívneho 



tohto úradu osobitné záznamy nezachovali. 

Informácie o histórii dokumentov notárskeho úradu po jeho zrušení nie sú známe. Prvá 

zmienka je z roku 1962, kedy bol fond úradu prevzatý do Okresného archívu v Trenčíne 

a uložený v budove na Palackého ulici č. 29. V zápisnici o prevzatí fondu je zaznačené, 

že archívny materiál bol dovtedy uložený v nevhodnej miestnosti patriacej Miestnemu 

národnému výboru v Hornej Súči. Spisy nevykazovali žiadny spôsob usporiadania a boli 

čiastočne pomiešané so spismi miestneho národného výboru. Niektoré boli poškodené 

vlhkom. Zápisnica o prevzatí fondu upozorňuje na chýbajúce zápisnice obecného 

zastupiteľstva a obecného výboru. V r. 1966 sa fond, spolu s inými archívnymi fondami 

dislokoval do priestorov bývalej Učňovskej školy na Hviezdovej ulici, vedľa Židovskej 

synagógy. Odtiaľ bol v roku 1973 predisponovaný do priestorov archívu v Trenčíne – 

Zamarovciach.  

Archívny fond sa pred spracovaním nachádzal v rozsype. Skompletizovanie 

presťahovaných fondov v Trenčíne – Zamarovciach uskutočnili zamestnanci archívu 

v roku 1976, v lete r. 1981 roztriedili všetky fondy nachádzajúce sa v pivničných 

priestoroch budovy v Zamarovciach. Pred vnútorným vyraďovaním v roku 1982 bolo 

potrebné najskôr vrátiť spisovému materiálu jeho chronologicko-numerický princíp 

usporiadania. Potom sa prikročilo k samotnému vyraďovaniu a inventarizácii 

dokumentov.  

Inventár v rukopise bez úvodu vypracoval Jozef Karlík. V roku 1983 bola archívna 

pomôcka doplnená úvodom a vyhotovená v čistopise. Po nasťahovaní archívu do 

účelovej budovy na Kožušníckej ulici sa v rokoch 1986 a 1988 do fondu dokladali 

prírastky a zaznačovali do vyhotovenej pomôcky. Doplnenie inventára o prírastky 

uskutočnili v roku 1989 Viera Morišová a Mária Hvožďarová. Po revízii všetkých 

archívnych fondov a zbierok r. 1994 sa do fondu zaradili ďalšie úradné knihy. V roku 

1997 inventárne jednotky prečíslovala Marta Holúbková. Pomôcka nebola vypracovaná 

v čistopise. Revíziu fondu, doplnenie úvodu, vypracovanie registrov a vyhotovenie 

čistopisu inventára vykonala v roku 2005 Soňa Michalcová.  

Bezprostredne pred zviazaním vypracovanej archívnej pomôcky sa na Obecnom úrade 

v Hornej Súči našli ďalšie archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti tohto 

notárskeho úradu. Štátny archív ich prevzal 14. 08. 2007. Dokumenty do už 

vypracovanej archívnej pomôcky zaradila v septembri 2007 Soňa Michalcová. Následne 

fondu 



prečíslovala všetky inventárne jednotky, prepísala archívnu pomôcku a doplnila registre.  

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Prvý archívny prírastok je zaznamenaný v r. 1962 pod č. 36. Boli prevzaté 4 bm z rokov 

1925 – 1945 v množstve 40 kníh a 250 balíkov spisov. Po roztriedení bol údaj opravený 

na 46 úradných kníh, 30 archívnych škatúľ dokumentov a 37 registratúrnych pomôcok.  

Dňa 14. 08. 2007 bolo pod prírastkovým číslom 1200 od Obce Horná Súča prevzatých 

0,23 bm archívnych dokumentov z rokov 1941 – 1945 (1948). Do fondu týmto pribudla 

1 registratúrna pomôcka z r. 1941 – 1948, 3 úradné knihy s. d. a 44 kusov máp s. d. 

Vyradením Zbierky matrík z evidencie archívnych fondov a zbierok v r. 2015 pribudlo 

do fondu 6 ks evidenčných kníh – matričných, t. j. knihy narodení, manželstiev a úmrtí 

z r. 1895 – 1906 v celkovom množstve 0,4 bm. Archív ich prevzal od Obce Horná Súča, 

ešte 14. 11. 2008 pod prírastkovým číslom 1247. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Nekompletnosť fondu obecného notárskeho úradu negatívne ovplyvňuje možnosti jeho 

využitia. Spisový materiál tiež neposkytuje ucelený pohľad na dejiny obce počas 

existencie úradu. Prezidiálne spisy, zastúpené zväčša obežníkmi Okresného úradu 

v Trenčíne, poslúžia ako dobrá ilustrácia politických pomerov počas trvania 

Československej republiky. K politickej situácii samotnej obce je v nich však len veľmi 

málo dokumentov. Administratívne spisy sú v najstarších rokoch existencie úradu 

zastúpené hospodárskymi zmluvami a dokladmi o prenájme poľovného práva. Až od r. 

1922 sú kompletnejšie a vyskytujú sa v nich dôležité údaje k dejinám obce, napr. 

k dejinám školstva sú tu rôzne výkazy o dochádzke žiakov, plány a projekty škôl 

situovaných na kopaniciach a pod. Ako doplňujúce sa môžu použiť školské rozpočty 

a záverečné účty nachádzajúce sa v účtovnom materiáli. K dejinám vysťahovalectva 

poslúžia rôzne organizačné pokyny a smernice pre vysťahovalcov. K problematike 

nezamestnanosti sa v administratívnych spisoch nachádzajú početné hlásenia o stave 

nezamestnanosti v obci, správy o stravovacích akciách pre nezamestnaných. 

O politických pomeroch v obci informujú napr. údaje o schôdzach politických strán 

a nariadenia na ich rozpustenie. V posledných dvoch ročníkoch spisov sa vyskytujú aj 

zmienky o partizánskej činnosti v okolí obce. K dejinám obce patria nesporne aj údaje 

o regulácii miestneho potoka, zmenách poľovných revírov a výskyte minerálnych 

prameňov. Účtovný materiál poskytuje pomerne kompletný pohľad na vývoj obecného 

hospodárenia od r. 1912. 

V roku 1983, po vypracovaní prvého inventára, meral fond 4 bm, mal 147 inventárnych 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 



jednotiek a obsahoval 64 kníh a 30 archívnych škatúľ spisov. Po zaradení prírastkov v r. 

1989 meral fond 6,2 bm, mal 157 inventárnych jednotiek a obsahoval 46 úradných kníh, 

37 registratúrnych pomôcok a 30 archívnych škatúľ spisov. Po revízii v r. 2005 

a doplnení prírastku v r. 2007 mal fond 198 inventárnych jednotiek, meral 5,73 bm, 

pričom obsahoval 497 úradných kníh, 43 registratúrnych pomôcok, 11 archívnych 

škatúľ spisov, 44 katastrálnych máp a 1 škatuľu dokumentačného materiálu. Po doplnení 

prírastku v r. 2015 je celkový rozsah fondu 6,13 bm. 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Informácie nie sú známe. 
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 

päť skupín: knihy, spisový materiál, účtovný materiál, mapy a plány a dokumentačný 

materiál.  

Úradné knihy sa členia na správne a evidenčné, spisový materiál na registratúrne 

pomôcky a spisy. Registratúrne pomôcky sú rozdelené na prezidiálne, administratívne 

a iné, spisy na prezidiálne a administratívne.  

Inventárnou jednotkou pri úradných knihách a registratúrnych pomôckach je jeden 

zväzok. Pri prezidiálnych a administratívnych spisoch tvorí inventárnu jednotku jeden 

ročník spisov. Inventárnou jednotkou pri účtovnom materiáli je súbor účtovných kníh 

vzťahujúcich sa na jeden rok.  

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 
maďarský, slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. Physical nepoškodený Fyzický stav 



characteristics and 

technical 

requirements 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Štátny okresný archív v Trenčíne. Jozef Karlík: Obecný notársky úrad v Hornej Súči 

1895 – 1945 (1953), inventár, Trenčín 1983 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín. Soňa Michalcová: 

Obecný notársky úrad v Hornej Súči 1876 – 1945 (1954), inventár, Trenčín 2005, evid. 

č. 3770 

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 

Slúžnovský úrad v Trenčíne, Župný úrad v Trenčíne, Okresný úrad v Trenčíne, Okresný 

národný výbor v Trenčíne, Miestny národný výbor v Hornej Súči 

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 prvýkrát spracoval a inventár v roku 1983 vypracoval PhDr. Jozef Karlík. 

Prírastky do fondu zaradili a inventár doplnili v roku 1989 Mgr. Viera Morišová a Mária 

Hvožďarová. Inventárne jednotky v roku 1997 prečíslovala Marta Holúbková. V roku 

2005 vykonala revíziu archívneho fondu, doplnila úvod, vypracovala čistopis inventára 

a registre Soňa Michalcová. O dva roky neskôr zaradila prírastky a vyhotovila 

definitívnu verziu inventára.  

Opis vyhotovila Mgr. Radka Mináriková v októbri 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 27. 10. 2017 Dátum 



descriptions vyhotovenia opisu 

 


