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3.2.1. Name of creator(s) Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčíne 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Národné výbory za svoju existenciu prešli zložitým vývojom a premenou. 

V povstaleckom období – teda v  období svojho vzniku  plnili predovšetkým mocenskú 

funkciu. Právne boli národné výbory na Slovensku uvedené do života nariadením 

Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 7. apríla 1945 č. 26 Zb. n. SNR o národných 

výboroch. Týmto nariadením boli národné výbory povýšené na miestne orgány štátnej 

moci a správy, čím sa definitívne zrušili župné úrady a obecné úrady. Boli zrušené 

obecné, obvodné notárske úrady a okresné i župné úrady a miestne a okresné národné 

výbory si mali samy zriadiť sebe podriadený demokratický aparát. Pôsobnosť národných 

výborov mala zahrnúť právomoc bývalej samosprávy i politickej správy. Miestne 

národné výbory podliehali okresným národným výborom a tie Slovenskej národnej rade. 

Dejiny správy 

pôvodcu 



Po komunistickom prevrate v roku 1948 boli menované dočasné okresné a dočasné 

miestne správne komisie, ktoré vykonávali funkcie národných výborov v rokoch 1948 – 

1950. 

Národné výbory spravovali v obvode svojej pôsobnosti všetky verejné veci, pokiaľ 

neboli spravované iným verejným orgánom a vykonávali úlohy dovtedajších obecných 

zastupiteľstiev, obecných rád, starostov, obecných alebo notárskych úradov a notárov, 

ktoré sa zrušili. Namiesto notárskych úradov boli pre národné výbory zriadené úrady, 

resp. pre viac miestnych národných výborov obvodné úrady národných výborov, 

zabezpečujúce výkon štátnej správy. 

Organizačné smernice a pracovné poriadky pre národné výbory, vydané SNR v apríli 

1945 obsahovali presnejšie ustanovenia o spôsobe a podmienkach volieb do národných 

výborov, počte členov, kompetenčných a organizačných otázkach.  

Obvodné úrady vznikali v sídlach bývalých notárskych úradov a v podstate sa nemenila 

ich územná pôsobnosť, keďže zabezpečovali takmer zhodné úlohy ako ich 

predchodcovia. Obvodný úrad vykonával štátnu službu ako výkonný orgán dvoch alebo 

niekoľkých miestnych národných výborov a zabezpečoval plnenie ich uznesení. Boli 

teda výkonnými orgánmi miestnych národných výborov. Vedúcim úradu miestneho 

národného výboru bol tajomník, ktorý sa povinne zúčastňoval zasadnutí pléna a rady 

miestneho národného výboru, ale nemal hlasovacie právo. Bol odborným poradcom 

národného výboru ako predstaviteľa samosprávy a dozeral na prácu zamestnancov úradu 

miestneho národného výboru. Ako štátny úradník rozhodoval v matričných veciach. 

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

15. novembra 1945 uverejnený v Úradnom vestníku 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.  

Najvyšším orgánom bolo plénum, zvolával ho a zasadnutie riadil predseda, na 

požiadanie rady bolo verejné. Do právomoci pléna patrilo rozhodovanie v obvode svojej 

pôsobnosti o hospodárskych otázkach (určovanie výšky dávok, poplatkov a prirážok, 

schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu, zriaďovanie hospodárskych organizácií, 

predaj, kúpu, prenájom nehnuteľností a pod.). 

Plénum si volilo vlastné orgány (predsedu, podpredsedov, radu, zriaďovanie alebo 



rozpúšťanie komisií, schvaľovanie rozvrhu práce, štatútov). Rozhodovalo o závažných 

otázkach politického a hospodárskeho charakteru a o otázkach mimoriadnej dôležitosti, 

ktoré si plénum vyhradilo. 

26. mája 1946 sa konali voľby do Ústavného národného zhromaždenia. Na ich základe 

sa malo obnoviť členstvo národných výborov. Zložitosť politickej a hospodárskej 

situácie zapríčinila, že obnova sa predĺžila do začiatku roku 1947, niekde i dlhšie. 

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, prešla na nich aj agenda, ktorú doteraz vykonávali špeciálne orgány 

napr. finančná správa, pracovné sily a pod. 

Na základe tohto zákona došlo začiatkom roku 1949 k novému administratívnemu – 

politickému 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 celej Československej republiky 

kodifikovaná jednotná organizácia miestnych národných výborov.  

3.2.3. Archival history 

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčíne vykonával štátnu službu ako 

výkonný orgán ôsmich národných výborov a zabezpečoval plnenie ich uznesení.. 

Pôsobil pre obce obvodu Hámry, Kubra, Kubrica, Mníchova Lehota, Opatová nad 

Váhom, Soblahov, Trenčianska Turná a Trenčianske Biskupice.  

Úrad vznikol v sídle dovtedy fungujúceho Obvodného notárskeho úradu v Trenčíne, 

prevzal jeho agendu, pretože v podstate pokračoval v jeho činnosti. V podstate sa 

nemenila ani jeho územná pôsobnosť, keďže zabezpečoval takmer zhodné úlohy ako 

jeho predchodca. Úrad mohol preberať do svojich služieb úradníkov obecných 

a obvodných notárskych úradov, avšak museli byť politicky a národne spoľahliví. 

Podľa výnosu Povereníctva vnútra č. 7498/1 – II/1 – 1945 z 12. decembra uverejneného 

v Úradnom vestníku pod č. 370/1945 sa spisová služba národných výborov od 01. 01. 

Dejiny archívneho 

fondu 



1946 vrátila 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 vydaný 

Povereníctvom vnútra platný od 1.1.1949, kde bolo načrtnuté ukladanie písomností 

podľa desatinného triediaceho systému.  

Dočasný spisový plán bol založený na systéme spisových hesiel a spisových značiek  

(sprievodiek). Spisová agenda sa manipulovala v rámci desatinnej sústavy v 8 hlavných 

skupinách, každá skupina v 10 oddieloch a každý oddiel mal 10 hesiel. 

Definitívny desatinný spisový plán bol vydaný Povereníctvom vnútra pod zn. 185-

15/10-1950-II/2. Mal platiť od začiatku roku 1951, teda v dobe, keď už boli obvodné 

úrady zrušené. 

Napriek tomu, že bol vydaný dočasný spisový plán, tento sa na úrade nepoužíval. 

Počas celého obdobia existencie obvodného úradu sa spisy neoznačovali registratúrnymi 

značkami, preto sa ukladali chronologicko - numericky. 

Podľa usmernenia sa písomnosti z rokov 1949 až 1950 vyraďovali pri spracúvaní podľa 

výnosu Povereníctva vnútra v r. č. 7498/1–II/1–1945 z 12. decembra, na základe, 

ktorého sa spisová služba ONV vrátila k pôvodnému kancelárskemu poriadku pre 

bývalé župy a okresné úrady. 

Podľa výmeru Krajského národného výboru v Bratislave č. 173-9/6-1950-I/1 zo dňa 31. 

05. 1950 bol Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčíne vyhlásený za 

zrušený.  

Po celý čas existencie úradu bol jeho tajomníkom bývalý obvodný notár Anton Polášek. 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Prvý prírastok je zaznamenaný pod č. 3 zo dňa 01. 01. 1953 Bolo to spolu 70 škatúľ a 28 

balíkov (z toho 136 ks úradných kníh) z rokov 1945 – 1950 uložených v Zamarovciach. 

Archívne dokumenty boli vyčlenené z registratúry Okresného národného výboru 

v Trenčíne. Z tohto fondu a z fondu MsNV Trenčín bol úrad vyčlenený koncom 70-tych 

a začiatkom 80–tych rokov. 

Ďalší prírastok bol zaznamenaný pod č. 133. Z rôznych fondov bolo vyčlenených  22 

škatúľ- 3 bm zápisníc a spisov z rokov  1945- 1950 (1951), uložených tiež 

v Zamarovciach. 

Posledný prírastok je zaznamenaný pod č.1464. Na základe preberacieho protokolu č. 

A/II-4/2013/9-5 zo dňa 15. 03. 2013 bolo prevzatých od Mestského úradu v Trenčíne 15 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 



ks úradných kníh z rokov 1945 – 1948 a 0, 03 bm spisov z rokov 1945 – 1950 uložených 

na Kožušníckej ulici 1. 

3.3.1. Scope and contents 

Fond obvodného úradu miestnych národných výborov bol prevzatý v roku 1953 ako 

súčasť registratúry Okresného národného výboru v Trenčíne, v ktorom neprebehlo 

vyraďovacie konanie. Z tohto fondu a z fondu MsNV Trenčín bol úrad vyčlenený 

koncom 70-tych a začiatkom 80–tych rokov. 

Fond je ohraničený rokmi 1945 – 1950 o rozsahu 3,16 bm. Tieto roky presahuje len 1 ks 

Zápisníc obecného výboru, MSK, akčného výboru a miestnej mimoriadnej vyživovacej 

komisie v Kubre z rokov 1945 – 1951. Fond predstavuje 133 ks úradných kníh, 16 ks 

registratúrnych pomôcok, a 15 škatúľ spisov. Celkovo je to 2,38 bm uložených v 19 

škatuliach a 0,79 bm úradných kníh. 

Prevzatý spisový materiál bol uložený najskôr 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.  

Fond sa zachoval neúplný. Tento nedostatok sa prejavuje už v prvej skupine archívnych 

dokumentov, ktorá pozostáva zo správnych kníh. Zo zápisníc pléna chýbajú celé 

ročníky. Napr. MNV Hámre, Kubrica zápisnice pléna 1945 a zápisnice MSK 1950, 

Trenčianska Turná zápisnice pléna 1945 a zápisnice MSK 1949 – 1950, Opatová nad 

Váhom a Soblahov zápisnice MSK 1950. Medzi zápisnicami pléna sú zaradené aj 

zápisnice MSK (1948-1950). Správne knihy sú usporiadané podľa obcí. 

Zápisnice zastupiteľských orgánov sú usporiadané podľa dôležitosti orgánov MNV. 

Prvé sú zápisnice pléna, rokoch 1948 – 1950 zápisnice MSK. V jednom prípade na 

MNV v Kubre sa vyskytujú aj Zápisnice obecného výboru, MSK, akčného výboru a 

miestnej mimoriadnej vyživovacej komisie z rokov 1945 – 1951 uložené za zápisnicami 

MSK. Zápisnice rady sa nezachovali ani v jednom prípade. 

Zachovala len jedna evidencia a to Evidencia osôb, ktoré nadobudli domovskú 

príslušnosť v obci Trenčianske Biskupice z roku 1948. 

Spisy a registratúrne pomôcky k nim sú v mnohých prípadoch neúplné. Z prezidiálnych 

pomôcok sa zachoval iba Index k prezidiálnemu protokolu z rokov 1945 – 1947. 

Zachovali sa neúplné administratívne protokoly z rokov 1945 – 1950 v počte 10 ks a 5 

ks indexov k nim z rokov 1946 – 1950. Prezidiálne spisy sú zachované z rokov 1945 – 

1950 a sú uložené v jednej škatuli. Administratívne spisy sú zachované tiež z rokov 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 



1945 – 1950 a sú uložené v 14 škatuliach. Spisy sú uložené chronologicko – numericky. 

V tretej skupine archívnych dokumentov, v účtovnom materiáli sa nachádzajú účtovné 

knihy – 3 ks spoločné pre všetky úrady (Pokladničný denník vyživovacích príspevkov 

od ONV z roku 1945, Pokladničný denník štátnych vyživovacích príspevkov a 

Pokladničný denník príspevkov pre pozostalých po padlých a nezvestných občanoch 

z roku 1946). Následne sú uložené účtovné knihy jednotlivých MNV a to väčšinou 

hlavné knihy, knihy príjmov a výdavkov a pokladničné denníky. 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Počas existencie Obvodného úradu MNV v Trenčíne nebolo robené vyraďovacie 

konanie. 

Ako je už uvedené, dokumenty boli prevzaté ako súčasť registratúry Okresného 

národného výboru v Trenčíne a tiež boli vyčlenené z fondu MsNV Trenčín pri 

vnútornom vyraďovacom konaní. Jediné oficiálne vyraďovacie konanie prebehlo v roku 

2012, keď archív rozhodnutím o vyradení č. A/II-4/2012/636-4 schválil dňa 03. 10. 

2012 vyradenie registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti Obvodného úradu 

MNV navrhnutých na vyradenie návrhom Mestského úradu v Trenčíne č. 

UIS/RS/2012/58798/85873 zo dňa 01. 10. 2012. Bolo to 15 ks úradných kníh z rokov 

1945 – 1948 a 0, 03 bm spisov z rokov 1945 – 1950. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. 
Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Počas celého obdobia existencie Obvodného úradu MNV sa spisy neoznačovali 

registratúrnymi značkami,  preto boli uložené chronologicko – numericky. 

Archívny fond je usporiadaný a sprístupnený inventárom v štruktúre: 

I. Knihy 

   A. Správne 

        Hámre 

        Kubra 

        Kubrica 

        Mníchova Lehota 

        Opatová 

        Soblahov 

        Trenčianske Biskupice 

        Trenčianska Turná 

Spôsob 

usporiadania 



   B. Evidenčné 

II. Spisový materiál 

   A. Registratúrne pomôcky 

        a) prezidiálne 

        b) administratívne  

B. Spisy 

        a) prezidiálne 

        b) administratívne  

III. Účtovný materiál 

       Spoločný pre všetky obce 

        Hámre 

        Kubra 

        Kubrica 

        Mníchova Lehota 

        Opatová 

        Soblahov 

        Trenčianske Biskupice 

        Trenčianska Turná 

Fond obsahuje 94 inventárnych jednotiek z rokov 1945 - 1950 (1951), 133 úradných 

kníh z rokov 1945 - 1950 (1951), 16 registratúrnych pomôcok z rokov 1945 - 1950 a 15 

škatúľ spisov z rokov 1952 – 1970. Spolu s účtovnými knihami sú dokumenty 

zaškatuľované v 19 škatuliach. Meria 3,16 bm.  

Knihy sú potom usporiadané podľa dôležitosti – zápisnice pléna, a MSK, zápisnice 

komisií. V rámci každej podskupiny sú zoradené chronologicky. Zachovala sa iba 1 

evidencia. 

Inventárnou jednotkou pri správnych knihách je jeden ročník. Pri registratúrnych 

pomôckach je inventárnou jednotkou jedna kniha, pri spisoch jeden ročník spisov a pri 

účtovnom materiáli tvorí inventárnu jednotku jeden ročník účtovných kníh. Inventárny 

záznam obsahuje: inventárne číslo, názov knihy, časový rozsah a číslo škatule. 

V spisovom materiáli rozlišujeme dve skupiny – registratúrne pomôcky a samotné spisy. 

Obidve skupiny sú ďalej delené do dvoch podskupín – prezidiálne a administratívne. 

V rámci podskupín sú uložené chronologicky, u pomôcok najskôr protokoly a potom 



indexy. 

Za jednu inventárnu jednotku registratúrnych pomôcok považujeme jeden zväzok, alebo 

knihu. Inventárny záznam obsahuje: inventárne číslo, názov knihy, číselný rozsah, 

časový rozsah a číslo škatule. 

Inventárnu jednotku spisov tvorí skupina spisov za 1 kalendárny rok. Inventárny záznam 

obsahuje: inventárne číslo, číselné rozpätie spisov, rok, resp. časový rozsah, číslo 

škatule a obsah inventárnej jednotky. Pri každom uvedenom spise je v zátvorke uvedené 

aj číslo spisu. 

V účtovnom materiáli je najskôr členenie podľa obcí a v rámci obce chronologicky 

uvedené všetky účtovné knihy v jednom ročníku. 

Inventárnu jednotku tvorí teda skupina účtovných písomností za jeden rok. Inventárny 

záznam obsahuje: inventárne číslo, názvy účtovných  kníh, ročník, resp. časový rozsah a 

číslo škatule. 

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

Hoci fond nie je úplný, je aj za takých okolností dôležitým zdrojom informácií 

o politických, hospodárskych a spoločenských pomeroch v obciach obvodu Trenčín 

v povojnovom období. Zápisnice pléna 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 dediny, konfiškácií, ale i dokumenty týkajúce sa 

prevzatia moci komunistickou stranou i v tých najnižších zložkách – politické čistky, 

potvrdenia o národnej spoľahlivosti a pod. 

Tiež sa tu nachádzajú i dokumenty správneho charakteru ako napríklad stavebné 

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

materiál môže byť užitočný najmä pri poznávaní hospodárskeho vývoja obcí. 

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 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 
Archívna pomôcka o tom neinformuje. 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 

Obvodný notársky úrad Trenčíne, Okresný národný výbor v Trenčíne, Mestský národný 

výbor v Trenčíne 

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 usporiadala a zinventarizovala v roku 1998 Marta Holúbková 1998, v roku 2010 

previedla Ruth Zigová revíziu a v roku 2013 zaznamenala v aplikácii Inventáre Bach 

Informácia 

o spracovateľovi a 



systém. 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. Janka Štefaničáková v máji 2017. 

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 
04. 05. 2017 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 


