
Obvodný notársky úrad v Drietome 

Opis na úrovni fondu 

 

kód názov kódu v AJ obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1570_15115 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Obvodný notársky úrad v Drietome 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1895-1945 (1948) 
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) 

3,40 bm (154 úradných kníh, 21 registratúrnych pomôcok, 11 škatúľ) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Obvodný notársky úrad v Drietome 
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 Drietome 

pozostával zo 6 obcí: Dolné Záriečie, Drietoma, Kostolná, Veľká Chocholná, Malá 

Chocholná a Velčice. Notariát v tomto zložení trval do roku 1944, pretože sa Malá 

Dejiny správy 

pôvodcu 



a Veľká Chocholná zlúčili do jednej obce s názvom Chocholná. Integrácia obcí 

pokročila ešte ďalej a zostali len tri: Drietoma, Chocholná – Velčice a Kostolná – 

Záriečie. 

Funkciu hlavného notára možno sledovať na základe písomného materiálu až po 

poštátnení úradu notára zákonom č. 211/1920 Zb. Vystriedali sa v notariáte len dvaja 

notári – v rokoch 1920 – 1934 Ján Hentz a do roku 1945 Justín Fojtík. Okrem hlavného 

notára pôsobil v sídle notariátu pridelený notár a jedna – dve kancelárske sily. 

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. 

3.2.3. Archival history 

Obvodný notársky úrad v Drietome patril medzi menšie notariáty v Trenčianskom 

okrese. Obvodný notársky úrad bol umiestnený v budove č. 29 v Drietome, kde je 

v súčasnosti obecný úrad. Pri revíziách notariátu v rokoch 1942 – 1943 sa konštatovalo, 

že podmienky úschovy spisového materiálu boli vyhovujúce.  

Písomný materiál sa často premiestňoval, čo negatívne vplývalo na jeho stav. Najskôr 

bola registratúra notariátu uložená na Palackého ulici č. 29 v Trenčíne. V roku 1966 sa 

materiál premiestnil do telocvične bývalej učňovskej školy. V roku 1974 archívny 

materiál predisponovali do archívnych skladov v Zamarovciach. 

V dôsledku častého sťahovania sa registratúra notariátu a časť spisov a kníh dostala do 

iných fondov. V rokoch 1976 – 1981 sa pri triediacich prácach obnovila pôvodná 

podoba registratúry. Do novej účelovej budovy Štátneho okresného archívu v Trenčíne 

boli písomnosti drietomského notariátu presťahované v roku1984. Rukopis inventára 

fondu s úvodom vypracoval v roku 1987 Jozef Karlík. 

Dejiny archívneho 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Podľa zápisu v knihe prírastkov Štátneho okresného archívu v Trenčíne prevzal archív 

v roku 1962 písomnosti zo spisovne Obvodného notárskeho úradu v Drietome v rozpätí 

rokov 1924 – 1945. Zo zápisu vyplýva, že bol prevzatý archív notariátu len z obdobia 

ČSR. Nie je možné spoľahlivo zistiť, že kedy a za akých okolností prišlo ku strate 

staršej časti registratúry. 

Prvý prírastok dokumentov fondu v knihe prírastkov bol zaznamenaný pod č. 39 v roku 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 



1962 v množstve 76 balíkov a 34 kníh v rozpätí rokov 1924 – 1945. 

Po revízii archívnych fondov a zbierok v roku 1994 sa do fondu zaraďovali ďalšie 

správne a účtovné knihy ako aj registratúrne pomôcky. 

Pod č. 72/2016 zo dňa 15. 08. 2016 bolo prevzatých 6 kusov matričných kníh z rokov 

1895 – 1906 v množstve 0,40 bm. 

3.3.1. Scope and contents 

Fond ObNÚ v Drietome sa zachoval neúplný. Prvá časť inventárnych zápisov, ktorá sa 

týka správnych a evidenčných kníh z rokov 1923 - 1945, je veľmi slabo zastúpená. Má 

len 18 inventárnych jednotiek. Zápisnice obecných zastupiteľstiev sa zachovali iba 

z obcí Dolné Záriečie, Drietoma  a  Kostolná aj to len z  obdobia 1934 – 1940. Vo fonde 

sa nachádza len 7 evidenčných kníh.  Zachovalosť prezidiálnych spisov je od roku 1924 

pomerne dobrá, chýbajú však dva posledné  ročníky spisov 1944 – 1945. Nie sú k nim 

žiadne registratúrne pomôcky. Ku 21 ročníkom  spisov sa  uchovalo 12 

administratívnych  protokolov a 9 indexov. Účtovný  materiál je tiež neúplný 

a predstavuje len zlomok zachovalých písomností. Naposledy prevzaté matričné knihy 

uschovávame z rokov 1895 – 1906. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Vyraďovacie práce a hodnotenie prevzatých písomností bolo uskutočnené v roku 1986. 

Do fondu sa postupne zaraďovali úradné knihy a pomôcky pomiešané pri častom 

sťahovaní. V roku 1997 inventárne jednotky prečíslovala Marta Holúbková. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

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

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Pôvodný systém uloženia prezidiálnych a administratívnych spisov bol chronologicko – 

numerický. Pri usporadúvaní sme tento pôvodný systém uloženia rešpektovali len 

čiastočne. Pri absencii väčšiny registratúrnych pomôcok boli niektoré druhy písomností 

vyčlenené do samostatných vecných skupín. Písomnosti v týchto skupinách sú uložené 

podľa obcí, rokov, podacích čísel prípadne abecedne podľa mien žiadateľov pri 

stavebných a živnostenských povoleniach. 

Archívny fond je usporiadaný a sprístupnený inventárom v štruktúre: 

I. Knihy 

A. Správne 

B. Evidenčné 

II. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky 

Spôsob 

usporiadania 



B. Spisy 

     a) prezidiálne 

     b) administratívne 

III. Účtovný materiál 

Fond obsahuje 121 inventárnych jednotiek z rokov 1901 – 1945 (1948), 148 úradných 

kníh z rokov 1922 – 1945 (1948), 21 registratúrne pomôcky z rokov 1930 – 1944 a 11 

škatúľ spisov z rokov 1901 – 1945. Dodatok k inventáru tvorí zoznam prevzatých 

matričných kníh v množstve 6 kusov  z rokov 1895 – 1906. Fond meria 3,40 bm.  

Inventárnou jednotkou pri správnych knihách je jeden zväzok. Pri registratúrnych 

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

inventárnou jednotkou jeden ročník a po inventárnom čísle 78 nasledujú vecné skupiny 

spisov. Účtovný materiál je usporiadaný podľa obcí a inventárnou jednotkou je účtovný 

materiál vzniknutý v jednej obci za rok.  

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

Hoci fond MNV v Zamarovciach nie je úplný a zachovala sa z neho len časť, je aj za 

takých okolností dôležitým zdrojom informácií o politických, hospodárskych 

a spoločenských pomeroch v obci. Zápisnice pléna a rady bádateľom poskytnú obraz 

o tom, akú úlohu zohrali vo vývoji obce rôzne rozhodnutia zastupiteľských orgánov. 

Zo spisového materiálu sú najdôležitejšie najmä písomnosti správneho charakteru ako 

napríklad stavebné povolenia, užívacie povolenia, prevody nehnuteľností a dedičské 

rozhodnutia. Účtovný materiál môže byť užitočný najmä pri poznávaní hospodárskeho 

vývoja obce. 

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, maďarský 

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, Mária Ďurčová: 

Obvodný notársky úrad v Drietome 1901 – 1945 (1948), inventár, Trenčín 2004, evid. č. 

3704 

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 
Neexistujú. 

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 2004 Mária Ďurčová. 

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 
08. 06. 2017 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 

 


