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3.1.1. Reference kode SK_1570_15126 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Obvodný notársky úrad v Podolí 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1890 – 1945 (1958) 
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) 

8,38 bm (499 úradných kníh, 40 ks registratúrnych pomôcok, 25 ks indexov a 26 škatúľ 

spisov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) 

Obvodný notársky úrad v Podolí  

(Okolný notariát Podolie, Okružný notariát Podolie, Obvodný notariát Podolie, Obvodné 

notárstvo Podolie, Obvodný notársky úrad Podolie) 

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. Povinnosťou 

notára bolo viesť evidencie a spisovú agendu obcí, vypracovávať rozpočet a záverečný 

účet obcí a kontrolovať daňové priznania. Pôsobnosť, práva a povinnosti notára 

v obecnej samospráve sa rozšírili zákonným článkom č. XXII/1886 o obecnom zriadení. 

Najvyššou inštitúciou samosprávy v obciach bolo obecné zastupiteľstvo, výkonným 

Dejiny správy 

pôvodcu 



orgánom obecný výbor. Notár sa stal radcom obecného predstavenstva a mal dozor nad 

vykonávaním zákonov a nariadení v obciach.  

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. Notári dostali právo veta a stali sa štátnymi úradníkmi a podľa zákona č. 

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

samosprávu vykonávala každá obec prostredníctvom obecného zastupiteľstva, obecnej 

rady a starostu, ktorí mali k dispozícii komisie, obecných úradníkov a ďalších 

zamestnancov.  

Obce rozhodovali o svojich vnútorných záležitostiach a mohli vydávať svoje štatúty, 

vykonávali uznesenia obecného zastupiteľstva, disponovali obecným majetkom, 

spravovali finančné hospodárstvo v rámci zákonov, starali sa o školy a iné obecné 

ústavy, vykonávali miestnu poľnú, požiarnu a bezpečnostnú políciu, starali sa 

o chudobných a i. Štátna správa patrila do kompetencie notára a jeho opatrenia v tejto 

oblasti boli obce a jej orgány povinné vykonať. 

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.  

Reformu obecnej správy priniesol zákon č. 171/1943 Sl. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 

januára 1944. Novými inštitúciami obce boli obecné výbory a starostovia. Členom 

obecného výboru bol aj notár.  

K zániku všetkých obecných orgánov došlo zrušením obecných a obvodných notárskych 

úradov 7. apríla 1945. Právomoc, ktorú podľa dovtedy platných právnych noriem mali 

menované obecné výbory a starostovia, príp. notársky úrad, prešla podľa § 2 nar. č. 

26/1945 Zb. nar. SNR na novozriadené národné výbory, ktoré v obvode svojej 

pôsobnosti prevzali vykonávanie všetkých verejných vecí. 

Po stránke územnej organizácie patril Obvodný notársky úrad v Podolí do roku 1923 do 

Slúžnovského okresu Nové Mesto nad Váhom v Nitrianskej župe, a od roku 1923 - 1945 

bol nadriadeným orgánom notariátu Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom 

začlenený do Trenčianskej župy.  

Rok vzniku Obvodného notárskeho úradu v Podolí sa nedá presne zistiť. Prvé zachované 

organizačné štatúty obcí pochádzajú z roku 1890. 



Do obvodu notárskeho úradu v Podolí patrili obce Podolie, Častkovce, Korytné a 

Očkov.  

Podľa údajov prvého spracovateľa JUDr. Štefana Kormutha bol v roku 1897 obvodným 

notárom Vojtech Szyttyay. Po ňom od roku 1902 do roku 1918 Ján Gočár, od roku 1918 

do roku 1921 Gejza Molnár, od roku 1921 do roku 1932 Mikuláš Hyrošš, od roku 1932 

do roku 1943 Koloman Marček a od roku 1943 do roku 1945 František Martiš. 

Podľa zápisníc obecného zastupiteľstva v Podolí funkciu richtára tu vykonával od roku 

1905 do roku 1918 Michal Srnec, od roku 1918 do roku 1923 Ján Kubrický, od 

roku 1923 do roku 1924 Juraj Bobocký a od roku 1924 do roku 1938 Jozef Hrušovský. 

Od roku 1938 do roku 1939 mala obec vládneho komisára v osobe Jána Bobockého. 

V roku 1939 bola obnovená funkcia richtára, ktorú do roku 1940 vykonával Juraj 

Marák. V rokoch 1940 až 1944 mala obec vládneho komisára opäť v osobe Jána 

Bobockého. Po ňom až do zrušenia notárskych úradov v roku 1945 funkciu richtára 

vykonával Ľudovít Košút. 

Obvodný notársky úrad v Podolí zaniká v roku 1945, keď sa mení na Obvodný úrad 

Miestneho národného výboru v Podolí. 

3.2.3. Archival history 

Spisovú agendu prevzal po zániku Obvodného notárskeho úradu v Podolí miestny 

národný výbor. Agenda notárskeho úradu sa nezachovala komplexne. O správe 

registratúry sa v archívnom fonde tohto úradu osobitné záznamy nezachovali. V roku 

1952 sa robil súpis fondov spisovne MNV. Pri tej príležitosti sa vykonal aj prieskum 

spisového materiálu bývalého Obvodného notárskeho úradu v Podolí. V spisovni MNV 

o rozmeroch 3 x 2,2 m umiestnenej na prízemí budovy sa dokumenty ukladali do políc. 

Podľa prieskumu sa na úrade nachádzali zápisnice obecného výboru obce Podolie 

z rokov 1905 – 1924, zápisnice obecného zastupiteľstva od r. 1924 – 1945, zápisnice 

obecnej rady obce Podolie z rokov 1928 – 1940 a zápisnice finančnej komisie obce 

Podolie z rokoch 1926 – 1940. Okrem toho sa vtedy podľa záznamu na úrade v Podolí 

nachádzali aj zápisnice obecného výboru obce Očkov z rokov 1907 - 1922  

Spisový materiál bol v dobrom stave, aj keď nekompletný. V rokoch 1918-1919 boli 

zničené, spálené takmer všetky písomnosti v maďarskom jazyku.  

Podľa tohto prieskumu sa tu okrem uvedených zápisníc nachádzalo 22 fasciklov 

prezidiálnych a 60 fasciklov administratívnych spisov z rokov 1922 – 1945 

v zachovalom stave, uložené v riadnych doskách. Zachovali sa aj registratúrne pomôcky 

Dejiny archívneho 

fondu 



– protokoly a indexy k nim z rokov 1917 - 1944. Okrem toho sa zachovalo aj 5 ks máp 

z roku 1857, pamätná kniha od roku 1933 a účtovné doklady. 

V úradnom zázname z prieskumu spisovej služby a spisového materiálu bývalého 

notárskeho úradu z 26. októbra 1956, ktorý vykonal okresný archivár Dr. Vojtech Tvrdý 

sa uvádza, že v spisovni na úrade MNV sa  nachádzali zápisnice zo zasadnutí obecného 

výboru z rokov 1905 – 1945, prezidiálne protokoly z rokov 1926 – 1936, 

administratívne protokoly z rokov 1917 – 1944, indexy z rokov 1922 – 1944, 19 

zväzkov prezidiálnych spisov z rokov 1924 – 1944 a nekompletné administratívne spisy 

z rokov 1922 – 1945. Okrem toho 50 účtovných kníh , spisy vzťahujúce sa na obecné 

hospodárenie, najmä záverečné účty a doklady. Okrem toho 31 obalov matričných 

dokumentov.  

Po prvom vyraďovacom konaní v roku 1958 sa podľa zápisu prevzalo do úschovy 

archívu v Novom Meste nad Váhom 68 ks úradných kníh z rokov 1897 – 1945, 63 ks 

registratúrnych pomôcok z rokov 1917 – 1944, 50 balíkov spisov z rokov 1900 – 1944, 

67 balíkov účtovných dokumentov z rokov 1917 – 1944, 1 balík plánov stavby kanála 

Nové Mesto n. V. – Piešťany z roku 1902 – 1904 a 5 ks máp obce z roku 1857. 

V zápisnici z ďalšieho prieskumu spisovne MNV 4. apríla 1962 je záznam o nevhodnom 

uložení archiválií notárskeho úradu. Zanesené prachom a bez akéhokoľvek náznaku 

usporiadania boli spoločne s registratúrou národného výboru v množstve cca 12 bežných 

metrov zložené na povale MNV. Archivári Okresného archívu v Trenčíne Peter Štibraný 

a Alexander Zrebený žiadali v zápisnici roztriedenie písomností do a po roku 1945, 

odčlenenie písomností notárskeho úradu a uloženie do vyhovujúcich priestorov. 

Už 01. 07. 1962 prevzal Okresný archív v Trenčíne 18 bm písomností z rokov 1895 – 

1945. Fond bol uložený v prenajatých priestoroch archívu budovy múzea na Mierovom 

námestí č. 46. V roku 2018 bol doplnený o 6 ks matričných kníh z rokov 1895 – 1906 

v rozsahu 0,38 bm. 

Fond spracoval v roku 1969 Štefan Kormuth, archivár Okresného archívu v Trenčíne 

a vypracoval inventár. Po spracovaní meral fond 7,5 bm, mal 230 inventárnych 

jednotiek.  

V roku 1986 sa v nových skladových priestoroch archívu na Kožušníckej ulici 

usporadúvali, označovali knihy inventarizovaných archívnych fondov notárskych 

úradov a doplňovali do pomôcok. 



V r. 1997 vykonala reinventarizáciu Mgr. Martina Zelenayová. Priradením dokumentov 

počas revízie archívnych fondov a zbierok, ktorá bola v archíve ukončená roku 1995, sa 

fond zväčšil. Fond mal 273 inventárnych jednotiek a meral 8 bm. 

Revíziu archívneho fondu Obvodného notárskeho úradu v Podolí vykonala 

v roku 2006 Soňa Michalcová. Doplnila úvod, vypracovala registre a vyhotovila 

čistopis inventára. 

Po prevzatí matričných kníh dodatok do inventára doplnila Janka Štefaničáková. Počet 

inventárnych jednotiek stúpol na 279. 

Rozsah fondu je 8,38 bm.  

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Po prvom vyraďovacom konaní v roku 1958 sa podľa zápisu prevzalo do úschovy 

archívu v Novom Meste nad Váhom 68 ks úradných kníh z rokov 1897 – 1945, 63 ks 

registratúrnych pomôcok z rokov 1917 – 1944, 50 balíkov spisov z rokov 1900 – 1944, 

67 balíkov účtovných dokumentov z rokov 1917 – 1944, 1 balík plánov stavby kanála 

Nové Mesto n. V. – Piešťany z roku 1902 – 1904 a 5 ks máp obce z roku 1857.  

Prvý prírastok v archíve v Trenčíne bol zaznamenaný pod číslom 64 dňa 1. júla 1962. 

Uvedených je 18 bm dokumentov z rokov 1895 – 1945, ktoré boli uložené na Mierovom 

námestí č. 46 v Trenčíne. Neskôr bol údaj upresnený na časové rozpätie 1890 – 1945 

(1951) – 213 úradných kníh a 20 škatúľ spisov. 

Ostatný prírastok bol zaznamenaný 22. 01. 2018 pod číslom 227, kedy bolo  prevzatých 

6 ks matričných kníh z rokov 1895 – 1906 v rozsahu 0,38 bm. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Agenda notárskeho úradu sa delila na prezidiálnu a administratívnu. Spisy sa zapisovali 

do protokolov chronologicko – numericky, ku ktorým sa viedli indexy. Najstaršou 

zachovanou správnou knihou sú zápisnice obecného zastupiteľstva obce Korytné z roku 

1897. Zápisnice sa zachovali z obcí Častkovce, Korytné a Podolie. Nezachovali sa 

zápisnice z obce Očkov.  

Najstaršou evidenčnou knihou, okrem matričných kníh z rokov 1895 – 1906, je 

katastrálna kniha obce Častkovce z roku 1904. Väčšia časť evidenčných kníh presahuje 

hranicu existencie notárskeho úradu a sú vedené aj po roku 1945. Najdlhšie je vedená 

evidencia živnostenských listov - do roku 1958. Prezidiálna agenda je zachovaná od r. 

1924. 

Administratívna agenda začína organizačnými štatútmi a pravidlami jednotlivých obcí 

notariátu od roku 1890. Do roku 1920 sa administratívne písomnosti vyskytujú len 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 



sporadicky, pretože záznamy v maďarskom jazyku boli spálené.  

Účtovný materiál sa zachoval zo všetkých obcí notariátu. Najstaršia je hlavná 

kniha nemovitého majetku obce Podolie z roku 1903. 

Pre poznanie dejín obce sú dôležité zápisnice obecných zastupiteľstiev, ktoré 

zaznamenávajú dôležité udalosti a hospodárske pomery obce. Pohyb obyvateľstva 

a jeho sociálne, zdravotné a pracovné pomery dokumentujú rôzne evidencie. 

V prezidiálnej agende sa nachádzajú spisy o politickej, vojenskej a hospodárskej 

špionáži cudzích štátov a o iredentistickej činnosti proti ČSR. Rozsiahly je tu hlavne 

materiál svedčiaci o protifašistickom boji, vojne, nezamestnanosti, drahote 

a vykorisťovaniu obyvateľov. Sú tu správy o odchode slovenských dobrovoľníkov do 

španielskych légií, o parašutistoch zhodených na územie Slovenska a v blízkosti jeho 

hraníc počas 2. svetovej vojny, ako aj údaje o činnosti Sudetonemeckej strany v ČSR, 

o nemeckej misii na Slovensku a o utečencoch zo ZSSR koncom 2. svetovej vojny. 

Administratívne spisy sú zachované len fragmentárne. Obsahujú materiál, ktorý 

sa väčšinou zaoberá problematikou robotníckeho hnutia. Oboznamujú nás však aj s 

majetkovými, sociálnymi, kultúrnymi a školskými pomermi v obvode notárskeho úradu. 

Účtovný materiál poskytuje pomerne kompletný pohľad na vývoj obecného 

hospodárenia od r. 1917. 

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. V úradnom zázname z 

prieskumu správy registratúry zo dňa 01. 12. 1952 sa uvádza , že vyraďovanie spisov 

dovtedy neprebehlo, je tu aj údaj o spálení všetkých písomností v maďarskom jazyku 

v rokoch 1918 – 1919. 

V ďalšom úradnom zázname z prieskumu spisovej služby a spisového materiálu 

bývalého notárskeho úradu z 26. októbra 1956 sa uvádza, že s vyraďovaním 

dokumentov NÚ sa začalo v roku 1953. Vyraďovanie vykonávali tajomník MNV Jozef 

Bublavý a vedúca spisovne Mária Červeňanská. Prerušene pokračovalo v rokoch 1956 a 

1958. 

Podľa zachovaného zoznamu boli skartované administratívne spisy od roku 1925 do 

roku 1944, účtovné doklady roč. 1919 – 1945, pozostalostné spisy roč. 1928 – 1945 

a iné.  

Prvé oficiálne vyraďovacie konanie sa uskutočnilo 30. 09. 1958 (OA-61/1958) Podľa 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  



zápisu sa prevzalo do úschovy archívu v Novom Meste nad Váhom 68 ks úradných kníh 

z rokov 1897 – 1945, 63 ks registratúrnych pomôcok z rokov 1917 – 1944, 50 balíkov 

spisov z rokov 1900 – 1944, 67 balíkov účtovných dokumentov z rokov 1917 – 1944 a 1 

balík plánov stavby kanála Nové Mesto n. V. – Piešťany z roku 1902 – 1904 a 5 ks máp 

obce z roku 1857.  

Naopak, vyradených bolo 85 ks úradných kníh (doručovacie, poštové knihy, pomocné 

evidencie a pod.) z rokov 1906 – 1945 (1955), 154 balíkov spisov a účtovných dokladov 

z rokov 1919 – 1945 (1955). Dňa 17. 12. 1958 bolo takto odovzdaných 800 kg papiera 

do Zberných surovín v Novom Meste nad Váhom. 

Prvý spracovateľ fondu Štefan Kormuth nezverejnil informáciu o vnútornom vyradení 

dokumentov. Ani pri reinventarizácii Martinou Zelenayovou nie je informácia 

o vnútornom vyradení dokumentov. 

Ostatné vyraďovacie konanie prebehlo dňa 20. 10. 2017 (SATN2-2017/002367-003). Na 

základe rozhodnutia archívu bolo v roku 2018 prevzatých 6 ks matričných kníh z rokov 

1895 – 1906. 

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

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Fond je usporiadaný podľa diplomatického hľadiska do troch skupín. Prvá 

obsahuje knihy správne, zoradené podľa obcí a potom chronologicky, a evidenčné. 

Druhú skupinu tvorí spisový materiál spolu s registratúrnymi pomôckami a tretiu 

účtovný materiál, tiež zoradený podľa obcí a potom chronologicky. V skupine IV 

Dodatky, I. Knihy, B. Evidenčné  sú zaznamenané matričné knihy. 

Archívny fond je usporiadaný a sprístupnený inventárom v štruktúre: 

I. KNIHY 

    A. Správne 

         Častkovce  

         Korytné  

         Podolie  

    B. Evidenčné 

II. SPISOVÝ MATERIÁL 

    A. Registratúrne pomôcky 

         a) prezidiálne 

         b) administratívne  

Spôsob 

usporiadania 



    B. Spisy 

         a) prezidiálne 

         b) administratívne  

         c) matričné 

III. ÚČTOVNÝ MATERIÁL 

         Častkovce  

         Korytné  

         Očkov 

         Podolie  

IV. DODATKY 

I. KNIHY 

    B. Evidenčné 

Inventárnou jednotkou pri knihách je jedna kniha, pri prezidiálnych 

a administratívnych spisoch, ako aj pri účtovnom materiáli tvorí inventárnu jednotku 

jeden ročník. 

Inventárny údaj pri knihách sa skladá z inventárneho čísla, názvu knihy a ročníka. Pri 

spisoch z inventárneho čísla, ročníka, číselného rozpätia a čísla škatule. 

Inventár je ukončený menným a vecným registrom s odkazom na inventárne čísla 

dokumentu. 

Fond obsahuje 279 inventárnych jednotiek z rokov 1890 – 1945 (1958), 499 úradných 

kníh z rokov 1895-1945 (1958), 65 registratúrnych pomôcok z rokov 1917- 1944 a 26 

škatúľ spisov z rokov 1890-1945. 

Fond meria 8,38 bm.  

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 

Okresný archív v Trenčíne, Obvodný notársky úrad v Podolí, 1890 – 1945, inventár, 

Štefan Kormuth, Trenčín 1969, evid. č. 890 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín, 

Obvodný notársky úrad v Podolí, 1890 – 1945 (1958), inventár, Soňa Michalcová, 

Trenčín 2006, evid. č. 3698 

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 Podolí  

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.  

Inventár vypracoval JUDr. Štefan Kormuth, pracovník Okresného archívu v Trenčíne 

v roku 1969. Reinventarizáciu vykonala v roku 1997 Mgr. Martina Zelenayová. 

V roku 2006 vykonala Soňa Michalcová revíziu fondu, doplnila úvod, 

vypracovala registre a vyhotovila čistopis v aplikácii BACH inventáre. 

Opis vyhotovila Mgr. Janka Štefaničáková v januári 2020. 

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 
24. 01. 2020 

Dátum 

vyhotovenia opisu 



 


