
Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčianskej Teplej 

Opis na úrovni fondu 

 

kód názov kódu v AJ obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1570_15187 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčianskej Teplej 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1945-1950 (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) 

1,88 bm (49 úradných kníh, 10 registratúrnych pomôcok, 6 škatúľ) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčianskej Teplej 
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.  

Obvodné úrady miestnych národných výborov vznikali v sídlach bývalých notárskych 

úradov a v podstate sa nemenila ani ich územná pôsobnosť. Obvodný úrad vykonával 

štátnu správu ako výkonný orgán dvoch alebo viacerých miestnych národných výborov 

a zabezpečoval plnenie ich uznesení. Obvodný úrad MNV v Trenčianskej Teplej bol 

vyhlásený pre obce Trenčianska Teplá a Dobrá. 

Dejiny správy 

pôvodcu 



Dočasný organizačný poriadok pre miestne národné výbory č. 6633/2-II/1-1945 zo dňa 

15. 11. 1945 upravoval výkon pôsobnosti národných výborov volenými orgánmi, 

ktorými boli plénum, rada, predseda a komisie národného výboru a vymedzovali činnosť 

výkonných orgánov národného výboru – úradu a tajomníka. Na dočasný organizačný 

poriadok nadväzoval výnos povereníka pre veci vnútorné č. 7117/1-II/1-1945 zo dňa 10. 

12. 1945, ktorým sa vydával dočasný rokovací poriadok pre miestne národné výbory 

o spôsobe vedenia a úprave zápisníc volených orgánov národných výborov.  

Rozhodujúcim medzníkom vo vývoji národných výborov bolo prijatie Ústavy 9. mája 

v roku 1948, ktorá okrem iného charakterizovala národné výbory ako nositeľov 

a vykonávateľov štátnej moci, strážcov práv a slobody ľudu v obciach , okresoch 

a krajoch. Na základe ústavy bol vydaný zákon č. 280/1948 Zb. o krajskom zriadení 

a súčasne sa začala dôsledná očista štátneho aparátu od nestraníckych príslušníkov. 

Postupne sa upravovala právomoc národných výborov, ich organizačná štruktúra, 

vzájomné vzťahy a prešla na nich aj agenda, ktorú dovtedy vykonávali špeciálne orgány 

napr. finančná správa, pracovné sily a pod. Začiatkom roku 1949 došlo k novému 

administratívnemu členeniu štátu a k zmene v systéme a vnútornej organizácii 

národných výborov. 

Činnosť obvodných úradov miestnych národných výborov trvala až do čias ich 

likvidácie podľa §30 vládneho nariadenia č. 14/1950 Zb. o organizácii miestnych 

národných výborov, ktorým bola na území Československej republiky kodifikovaná 

jednotná organizácia miestnych národných výborov. 

Prvým predsedom MNV v Trenčianskej Teplej od 26. 4. 1945 bol Ján Dobiáš. Po ňom 

vykonávali funkciu predsedov Ján Červeňanský, Ján Šándorčin a opäť Ján Červeňanský. 

Prvým predsedom MNV v Dobrej bol od 4. 6. 1945 Ján Gallo. Ďalšími predsedami 

v obci boli Klement Ondrášik, Ján Uherka, opäť Klement Ondrášik a v roku 1950 Jozef 

Robota. 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 výmeru MNV 

v Trenčianskej Teplej a MNV v Dobrej začali od 1. júna 1950 pôsobiť ako samostatné 

správne a výkonné orgány štátnej moci. 

3.2.3. Archival history 

Obvodný úrad MNV v Trenčianskej Teplej ako miestny orgán štátnej moci a správy 

vznikol v zmysle zákona ako jeden z desiatich zriadených obvodných úradov v okrese 

Trenčín a v podstate pokračoval v agende dovtedajšieho notárskeho úradu. Podľa 

Dejiny archívneho 

fondu 



výnosu Povereníctva vnútra č. 7498/1-II/1-1945 z 12. 12. 1945 sa spisová služba 

národných výborov vrátila od 01. 01. 1946 k pôvodnému kancelárskemu poriadku pre 

bývalé župy a okresné úrady. V roku 1948 vydalo Povereníctvo vnútra zásady 

kancelárskej služby vo vnútornej správe pod č. 162/210-I/2-1948 a dočasný spisový plán 

č. 162/211-I/2-1948 platný od 01. 01. 1949, kde bolo načrtnuté ukladanie písomností 

podľa desatinného triediaceho systému. Kancelársky poriadok podrobne upravil vedenie 

zápisníc, evidencií, registratúrnych pomôcok a spisového materiálu. Registratúrne 

pomôcky sa delili na prezidiálne a administratívne a boli manipulované chronologicko – 

numericky. Dočasný spisový plán bol založený na systéme spisových hesiel a spisových 

značiek, ktorý sa používal dva roky. Spisová agenda sa manipulovala v rámci desatinnej 

sústavy v 8 hlavných skupinách, každá skupina v 10 oddieloch a každý oddiel mal 10 

hesiel. 

Spisy sa počas celého obdobia existencie obvodného úradu MNV neoznačovali platnými 

registratúrnymi značkami a ukladali sa chronologicko – numericky.  

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Písomnosti fondu boli vyčlenené z ONV v Trenčíne v roku 1983 a uložené pôvodne  na 

pracovisku v  Zamarovciach. Tento prírastok tvoril 1,13 bm a v roku 1984 bol 

prevezený do Štátneho okresného archívu v Trenčíne na Kožušníckej ulici č.1. 

Vyčlenený fond bol ako prírastok zaznamenaný pod č. 142/1983 a tvorilo ho 44 kusov 

úradných kníh z rokov 1945 – 1950, 3 kusy registratúrnych pomôcok z rokov 1945 – 

1947 a 7 škatúľ spisov z rokov 1945 – 1950. Celkom 9 škatúľ archívnych dokumentov. 

Ďalší prírastok bol zaevidovaný pod č. 1265/2009 o rozsahu 0,3 bm, ktorý bol prevzatý 

28. 05. 2009 na základe rozhodnutia o vyradení a uložený na Kožušníckej ulici č.1. 

Pozostával z 5 kusov evidenčných kníh, 7 kusov registratúrnych pomôcok z rokov 1945 

– 1950 a 1 škatule spisov z rokov (1922) 1945 – 1949. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Fond Obvodného úradu MNV v Trenčianskej Teplej sa zachoval temer úplný. Zápisnice 

zastupiteľských orgánov sú usporiadané podľa dôležitosti. Prvé sú zápisnice pléna a po 

nich nasledujú zápisnice rady a  stálych komisií. Nasledujú evidenčné knihy 

a registratúrne pomôcky. Všetky typy písomností sú časovo ohraničené rokmi 1945 - 

1950. Spisový materiál prezidiálnych spisov sa zachoval z rokov 1945 – 1947 

a  administratívne spisy uschovávame z rokov 1945 – 1950. Všetky spisy sú uložené 

v  šiestich archívnych škatuliach. Účtovný materiál tvoria hlavné  rozpočty obcí 

a záverečné účty obcí z rokov 1945 – 1950.  

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 



Hoci fond Obvodného úradu MNV v Trenčianskej Teplej nie je úplný, tak je dôležitým 

zdrojom informácií o politických, hospodárskych a spoločenských pomeroch v obciach. 

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, ktoré približujú povojnový 

život obyčajných ľudí, obnovu dedín ako aj dokumenty týkajúce sa prevzatia moci 

komunistickou stranou. Dôležité sú aj dokumenty správneho charakteru ako napríklad 

stavebné povolenia, užívacie povolenia, prevody nehnuteľností a dedičské rozhodnutia. 

Účtovný materiál môže byť užitočný pre bádateľa najmä pri poznávaní hospodárskeho 

vývoja obcí. 

Celkový rozsah fondu je 1,88 bm. 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Pri spracúvaní fondu sa vyraďovali písomnosti podľa výnosu Povereníctva vnútra č. 

7498/1-II/1-1945 zo dňa 12. 12. 1945, na základe ktorého sa spisová služba vrátila 

k pôvodnému kancelárskemu poriadku pre bývalé župy a okresné úrady. Usporiadanie, 

vnútorné vyraďovanie a inventarizáciu vykonala v roku 1998 Marta Holúbková. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa 
Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Neoznačené spisy MNV registratúrnymi značkami boli označené pri spracovaní fondu 

dodatočne a usporiadané podľa spisového poriadku. Každá vecná skupina obvodného 

úradu je členená podľa obcí Trenčianska Teplá a Dobrá. Knihy sú usporiadané podľa 

dôležitosti na zápisnice pléna, rady, MSK a zápisnice komisií. V rámci každej 

podskupiny sú zoradené chronologicky. Evidenčné knihy sú zoradené tiež 

chronologicky. V spisovom materiáli rozlišujeme registratúrne pomôcky a samotné 

spisy, ktoré sú ďalej delené do podskupín spisov prezidiálnych a administratívnych. 

Inventárnu jednotku spisov tvorí skupina spisov za kalendárny rok a pri každom spise je 

v zátvorke uvedené číslo spisu. Účtovný materiál je členený podľa obcí a v rámci obce 

sú chronologicky uvedené všetky účtovné knihy v jednom ročníku. 

Archívny fond je usporiadaný a sprístupnený inventárom v štruktúre: 

I. Knihy 

A. Správne – Trenčianska Teplá 

                    - Dobrá 

B. Evidenčné – Trenčianska Teplá 

Spôsob 

usporiadania 



                       - Dobrá 

II. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky 

a) prezidiálne 

b) administratívne 

B. Spisy 

a) prezidiálne 

b) administratívne 

III. Účtovný materiál – Trenčianska Teplá 

                                      - Dobrá 

Fond obsahuje 57 inventárnych jednotiek z rokov 1945 – 1950 (1958), 59 úradných kníh 

z rokov 1945 – 1950 (1958), 10 registratúrnych pomôcok z rokov 1945 – 1947 a 6 

škatúľ spisov z rokov 1945 – 1950. Meria 1,88 bm.  

Inventárnou jednotkou pri správnych knihách a evidenciách je jedna kniha alebo zväzok. 

Pri registratúrnych pomôckach ( podacích denníkoch ) je inventárnou jednotkou jeden 

zväzok, pri spisoch je to skupina spisov za jeden rok a pri účtovnom materiáli tvorí 

inventárnu jednotku skupina účtovných písomností za jeden rok.  

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

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 

nepoškodený 

Fyzický stav 

a technické 



requirements požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

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

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčianskej Teplej 1945 – 1950 (1958), 

inventár, Trenčín 1999. 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, Obvodné úrady miestnych národných 

výborov, N – T, združený inventár 2. časť, Trenčín 2015, evid. č. 3146 

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 
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 1998 Marta Holúbková. V tlačenej podobe bol inventár vydaný 

ako súčasť združeného inventára, ktorý v roku 2015 zostavila a úvod k nemu napísala 

Mgr. Janka Štefaničáková. 

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 
22. 06. 2017 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 

 


