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ÚVOD

Po oslobodení mesta 4. apríla 1945 národný výbor v Bratislave  ako miestny orgán
ľudovej moci organizoval sa z radov bývalých ilegálnych pracovníkov komunistickej strany
a občianskeho bloku, Zástupcovia takýchto zložiek spolupracovali už pred oslobodením mesta.
Došlo aj k dohode o utvorení národného výboru, ktorý tvorili Štefan Bašťovanský, M. Vereš
a A. Holan za komunistov, Ing. Ország, Stunda a Ing. Jurkovič za občiansky blok. V dôsledku
zatýkania a zostrenia podmienok ilegálnej práce národný výbor v Bratislave prakticky
nevyvíjal žiadnu činnosť.

Ilegálni pracovníci sa krátko pred oslobodením dohovorili na vytvorení revolučného
výboru, ktorý sa stal iniciátorom založenia Dočasného revolučného národného výboru. Dňa 5.
apríla 1945 zástupcovia komunistov a občianskeho bloku sa predstavili sovietskemu veliteľovi
mesta ako predstavitelia Národného výboru v Bratislave.

Oficiálne vznikol Národný výbor v Bratislave dňa 6. apríla 1945 ako dočasný revolučný
orgán moci pracujúceho ľudu z rovnakého počtu predstaviteľov komunistov a demokratov.
Predsedom národného výboru za Komunistickú stranu Slovenska bol Dr. Ján Poničan, za
Demokratickú stranu prof. Dr. K. Koch. Za vedúcich jednotlivých sekcií úradu národného
výboru menovali tiež zástupcov oboch politických strán. V prvých týždňoch mal národný výbor
dočasne aj funkciu povereníctiev Slovenskej národnej rady pre oblasť západného Slovenska.
Postupným príchodom zástupcov Slovenskej národnej rady a jej povereníctiev sa táto
kompetencia zmenšovala, až zostala na úrovni okresného národného výboru pre oblasť mesta.
V okolitých obciach s väčšinou nemeckého obyvateľstva – v Devíne a v Petržalke – neboli
zriadené miestne národné výbory, ale iba dočasné správne komisie.

Národný výbor v Bratislave prevzal úrad od bývalého mešťanostu, zrušil Mestský úrad
a Mestský notársky úrad v Bratislave a začal postupne uskutočňovať prvé revolučné opatrenia.

Vzhľadom na vzrast autority Komunistickej strany Slovenska a jej vedúcej úlohy
v národnooslobodzovacom boji nastali 8. apríla 1945 na treťom plenárnom zasadnutí zmeny
v politickom zložení národného výboru. Na tomto zasadnutí sa zúčastnila aj delegácia
Slovenskej národnej rady z Košíc a oboznámila prítomných s politickou situáciou a úlohami,
ktoré vyplývali z Košického vládneho programu. Po výmene názorov sa zmenilo
predchádzajúce paritné zastúpenie a zo 48 členov národného výboru obsadili 25 miest
komunisti, vrátane funkcie predsedu a 23 miest demokrati. Až do 13. apríla 1945 zastával
funkciu predsedu Š. Bašťovanský. Neskoršie bol poverený inými straníckymi úlohami, preto
sa funkcie predsedu vzdal. Novým predsedom sa stal dr. A. Vašek, tiež zástupca KSS. Na
verejnom volebnom zhromaždení v Redute 29. apríla 1945 sa uskutočnili voľby do národného
výboru. V Dočasnom národnom výbore mala KSS 27 riadnych a 2 náhradných členov.
Demokratická strana (DS) mala 23 riadnych a 3 náhradných členov. V takomto zložení
pracoval národný výbor až do ustanovenia riadneho národného výboru, ktorý sa utvoril podľa
výsledkov volieb do Ústavodarného národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady
v máji 1946.

Vďaka porozumeniu zo strany veliteľstva Sovietskej armády mohol národný výbor
organizovať rozsiahlu činnosť na všetkých úsekoch života aj napriek tomu, že až do konca
apríla 1945 bolo mesto stále vo frontovom pásme. Po príchode SNR z Košíc sa stala Bratislava
sídlom ústredných národných a politických orgánov, hlavným mestom Slovenska
v ľudovodemokratickej Československej republike. Niekoľko dní tu mala sídlo aj ústredná
vláda.

S konsolidáciou situácie v meste po prechode frontu pribúdalo stále viac starostí
a povinností. Národný výbor musel riešiť problémy, ktoré bezprostredne nastoľoval život.
Nezaobišlo sa to pravda bez nevyhnutných improvizácií. Bolo treba vyčistiť mesto od
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pozostatkov vojny a uvoľniť ulice pre vojenskú prepravu, zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva
vodou, chlebom a inými nevyhnutnými článkami dennej potreby, organizovať ochranu
národného aj osobného majetku a bezpečnosť občanov. S vypätím síl a za pomoci občanov
národný výbor všetky tieto úlohy v podstate zvládol. Vynoril sa aj problém vytvorenia Veľkej
Bratislavy.

Na plnenie úloh mal národný výbor vytvorený administratívny aparát.
Od oslobodenia do 8. novembra 1946 mal národný výbor tieto útvary:

I. sekcia – sekretariát národného výboru
II. sekcia – personálna
III. sekcia – administratívno-právna
IV. sekcia – finančná
V. sekcia – pôdohospodárska
VI. sekcia – živnostenská
VII. sekcia – technická a stavebná
VIII. sekcia – domová
IX. sekcia – vojenská a telovýchovná
X. sekcia – podniková
XI. sekcia – sociálno-humanitná
XII. sekcia – kultúrna
XIII. sekcia – zdravotná
XIV. sekcia – zverozdravotná
XV. sekcia – zásobovacia

Bratislava ako sídlo slovenských národných a politických orgánov mala veľmi
nevýhodné excentrické položenie. Preto národný výbor a príslušné orgány začali v druhej
polovici roku 1945 uvažovať o možnostiach rozšírenia tzv. bratislavského predmestia, ktoré by
jej zabezpečilo väčšie zázemie. Predsedníctvo národného výboru chcelo využiť nastávajúcu
mierovú konferenciu na trvalé vyriešenie problému hraníc v spomínanom úseku.

Na zasadnutí užšieho predsedníctva národného výboru 11. septembra 1945 ustanovili
z radov popredných odborných a vedeckých pracovníkov redakčnú komisiu, ktorú poverili
vypracovať memorandum pre SNR a zdôvodniť riešenie bratislavského predmestia na pravom
brehu Dunaja.

Komisia odborníkov vypracovala konkrétny návrh, ktorý schválilo plénum národného
výboru a predložilo ho SNR a vláde.

Druhou ešte závažnejšou otázkou ďalšieho rozvoja mesta bolo utvorenia Veľkej
Bratislavy, keď sa definitívne rozhodlo, že Bratislava aj napriek svojej excentrickej polohe
zostane hlavným mestom. Pritom nešlo iba o administratívne spojenie niekoľkých obcí
v bezprostrednom susedstve mesta. Bolo treba vytvoriť predpoklady pre budúci všestranný
rozvoj mesta a harmonicky spojiť jeho záujmy s obcami, ktoré sa mali pričleniť k Veľkej
Bratislave. V súvislosti s tým bolo treba riešiť komunálne, dopravné a sociálne problémy týchto
obcí.

Utvorenie Veľkej Bratislavy sa začalo realizovať už v období vojny, samozrejme
v menšom rozsahu. Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra zo dňa 2. decembra 1943 číslo 325-
27/10-5-43 bola zlúčená obec Karlova Ves a mesto Bratislava pod názvom Bratislava. Neskôr
vláda slovenského štátu na zasadnutí 13. februára 1945 zlúčila obce Vajnory, Račišdorf,
Prievoz, Lamač a Dúbravku s Bratislavou s právnou účinnosťou od 1. januára 1945, ale pre
vojnové udalosti sa nerealizovalo ani koncom marca 1945, kedy malo dôjsť k faktickému
zlúčeniu.
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Národný výbor sa na svojom zasadnutí 21. septembra 1945 zaoberal otázkou utvorenia
Veľkej Bratislavy. Plénum národného výboru prerokovalo tento problém z hľadiska budúceho
vývoja mesta a prijalo stanovisko o zlúčení spomínaných obcí s Bratislavou do jedného
územného správneho celku. V prospech tohto návrhu hovorili dôvody politické, ekonomické,
národnostné i kultúrne. Zlúčenie priľahlých obcí s mestom pripravoval národný výbor
v spolupráci s Povereníctvom vnútra. Vyzvali obce, aby vyjadrili súhlas so zlúčením. Všetky –
až na Prievoz – súhlasili.

Zbor povereníkov 21. decembra 1945 prijal uznesenie o zlúčení spomínaných obcí
s Bratislavou s právnou účinnosťou od 1. apríla 1946. Stalo sa tak na základe vyhlášky
Povereníctva vnútra, uverejnenej pod číslom 660/1946 Úr. v. Tým prestala aj pôsobnosť
miestnych národných výborov v zlúčených obciach a ich funkciu prevzali obvodné rady.

Až do schválenia organizačného štatútu Veľkej Bratislavy zákonodarnou cestou nastali
v organizácii národného výboru niektoré zmeny. Voľbou delegátov z pripojených obcí sa
rozšíril počet nových členov pléna národného výboru z doterajších 48 na 60. Upravila sa aj
pôsobnosť národného výboru, ktorý svoju právomoc začal vykonávať prostredníctvom pléna,
rady, predsedníctva obvodných rád a úradov národného výboru. Počet členov rady vzrástol na
20. Až do uskutočnenia riadnych volieb vykonávali funkciu obvodnej rady dovtedajšie rady
zrušených miestnych národných výborov s týmto označením: Petržalka OR XI, Prievoz OR
XII, Vajnory OR XIII, Rača OR XIV, Lamač, OR XV, Dúbravka OR XVI a Devín OR XVII.

Zlúčením siedmich obcí s mestom získala Bratislava podmienky pre svoj ďalší rozvoj.
Novým podmienkam sa prispôsobila aj organizácia úradu národného výboru. Boli

zrušené a vytvorené odbory s niekoľkými oddeleniami:

I. odbor prezidiálny – I/1 sekretariát národného výboru, I/2 oddelenie personálne a I/3 oddelenie
kontrolné a revízne

II. odbor administratívny – II/1 oddelenie správne, II/2 oddelenie príslušenské, II/3 oddelenie
živnostenské a cenové, II/4 oddelenie stavebné a II/5 oddelenie vojenské a mobilizačné

III. odbor právny – III/1 oddelenie právno-normatívne, III/2 oddelenie pre organizáciu
administratívnej služby, III/3 oddelenie procesné, III/4 oddelenie volebné, III/5 oddelenie pre
šetrenie pobytu, III/6 oddelenie úradných svedectiev, III/7 oddelenie pre vyvlastňovacie
pokračovanie

IV. odbor finančný – IV/1 oddelenie pre finančné plánovanie, IV/2  oddelenie dôchodkové,
IV/6 oddelenie daňové

V. odbor hospodársky – V/1 oddelenie pre mestské podniky a ústavy ako aj spolupráca so
znárodnenými energetickými podnikmi, V/2 oddelenie pozemkové, V/3 oddelenie lesné, V/4
oddelenie zásobovacie a tržné, V/5 oddelenie štátneho veterinára, V/6 oddelenie
zverozdravotné a veterinárne ústavy a V/7 oddelenie pre správu mestských domov

VI. odbor sociálno-zdravotný – VI/1 oddelenie sociálne a VI/2 oddelenie zdravotné

VII. odbor technický – VII/1 oddelenie pre pozemné stavby a VII/2 oddelenie regulačné

VIII. odbor kultúrny a informačný
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IX. odbor národných správ a konfiškovaného majetku – IX/1 oddelenie pre konfiškovaný
majetok domový, IX/2 oddelenie pre konfiškovaný majetok pozemkový, IX/3 oddelenie pre
konfiškáciu živnostenských podnikov a IX/4 oddelenie pre konfiškovaný majetok hnuteľný

Začiatok roka 1948 prebiehal tak v celoštátnom meradle, ako aj v Bratislave v znamení
ostrého politického boja proti buržoáznej reakcií, ktorá otvorene sabotovala program vlády.

Dňa 22. februára 1948 sa konala v Redute a pred Slovenským národným divadlom
veľká manifestácia pracujúcich, ktorí žiadali odstúpenie demokratov zo Zboru povereníkov.
V pondelok 23. februára 1948 predseda Zboru povereníkov G. Husák oznámil predsedovi vlády
K. Gottwaldovi, že povereníkov Demokratickej strany pozbavil funkcií a poveril ďalších
povereníkov dočasným vedením uprázdnených rezortov. Na zasadnutí rady národného výboru
24. februára 1948 sa predstavil Akčný výbor hlavného mesta Slovenska na čele s predsedom
plk. dr. A. Rašlom. Výmena názorov na podporu vlády a na požiadavku odstúpenia ministrov
z DS z vlády vyvolala búrlivú schôdzu. Vyjasnilo sa aj postavenie a úloha akčného výboru.
Demokrati prehrali boj a museli ustúpiť. Aj národný výbor, v ktorom mali väčšinu demokrati,
nakoniec odstúpil a správu mesta prevzala Dočasná správna komisia, menovaná akčným
výborom.

Víťazstvo robotníckej triedy vo februári 1948 malo veľký vplyv na ďalší rozvoj mesta.
Na návrh akčného výboru Národného frontu pozbavilo plenárne zasadnutie národného výboru
37 členov funkcie a vymenovalo nových členov z masových spoločenských organizácií, ako
napríklad zástupcov Revolučného odborového hnutia, Zväzu slovenských žien, odbojových
zložiek a mládeže.

Prechod k budovaniu základov socializmu si vyžadoval aj nevyhnutné organizačné
zmeny v štruktúre národných výborov a politických orgánov, lebo už nevyhovovali novým
podmienkam socialistickej výstavby.

Myšlienka reorganizácie ľudovej správy sa dostala do popredia na zjazde národných
výborov v Koměříži 26. až 27. júna 1948. V zmysle zjazdového uznesenia bol zrušený
v Bratislave rakúsko-uhorský štatutárny systém a vytvorila sa jednotná štátna ľudová správa, t.
j. národné výbory budované na zásadách krajského zriadenia.

Pre oblasť juhozápadného Slovenska vznikol v Bratislave Krajský národný výbor.
Vo funkcii národného výboru sa v máji 1949 vytvoril v Bratislave Ústredný národný

výbor s okresnou pôsobnosťou. Mal 60 členov a bol rozdelený na 11 referátov, na čele ktorých
stáli referenti zvolení z členov pléna:

I. referát pre všeobecné vnútorné veci, od 1. januára 1952 referát pre organizáciu činnosti
ľudovej správy
II. plánovací referát
III. bezpečnostný referát, od 1. januára 1952 referát pre vnútorné veci
IV. referát pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu, od 1. januára 1953 referát pre školstvo
a osvetu
V. referát práce a sociálnej starostlivosti, od 1. januára 1952 referát pracovných síl
VI. zdravotný referát
VII. finančný referát
VIII. hospodársky referát
IX. poľnohospodársky referát
X. referát pre vnútorný obchod a výživu, od 1. januára 1952 referát pre vnútorný obchod
XI. technický referát

Ústredný národný výbor však sám nemohol zvládnuť všetky úlohy sústavne rastúceho
mesta. Preto si vytvoril pomocné orgány – obvodné rady. Vo vnútornom meste boli štyri: Staré
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Mesto, Kvetné (Nivy), Vinohrady a Nové Mesto. V okrajových častiach bolo deväť obvodných
rád: Petržalka, Karlova Ves, Trnávka, Prievoz, Dvorník (Vajnory), Rača, Lamač, Dúbravka
a Devín. Obvodné rady mali svojho predsedu, tajomníka a potrebný počet administratívnych
síl. Vybudovali si vyše dvetisícčlenný aktív spolupracovníkov národných výborov, ktorí najprv
pôsobili ako dôverníci ľudovej správy, neskôr ako uličné výbory a nakoniec ako občianske
výbory volené obyvateľstvom na dobu piatich rokov.

K podstatnejšej zmene došlo iba v roku 1954. Dňa 13. januára 1954 plénum Ústredného
národného výboru v Bratislave prejednávalo návrh ústavného zákona o národných výboroch
v Bratislave. V posledných rokoch sa totiž ukázalo, že Bratislava má špecifické postavenie
a s tým súvisiace problémy oproti ostatným slovenským mestám. Bola sídlom slovenských
národných orgánov, hospodárskym i kultúrnym strediskom. Do Bratislavy sa sústavne
sťahovalo veľa nových obyvateľov zo slovenského vidieka. Problémy narastali a Ústredný
národný výbor ich mohol riešiť iba v rámci možností Krajského národného výboru v Bratislave
pre Bratislavu – okres. Preto došlo 10. marca 1954 k schváleniu návrhu o postavení Bratislavy
a jej Ústredný národný výbor bol postavený na roveň Ústredného národného výboru v Prahe
a bol riadený priamo Zborom povereníkov. Po voľbách v máji 1954 sa vykonalo nové
organizačné členenie Bratislavy na štyri mestské obvody s príslušnými obvodnými národnými
výbormi: 1. Obvodný národný výbor Staré Mesto, II. Obvodný národný výbor Nivy, III.
Obvodný národný výbor Vinohrady a IV. Obvodný národný výbor Nové Mesto. Obvodné rady
boli zrušené. Bol zrušený aj referentský systém, pretože sa neosvedčil. Správu na Ústrednom
národnom výbore v Bratislave vykonávalo 17 odborov:

odbor organizačno-kontrolný, odbor kádrový, odbor CO, plánovacia komisia, výbor pre
telesnú východu a šport, odbor finančný, odbor kultúrny, odbor školský, odbor pre obchod,
odbor pre vnútorné veci, odbor dopravný, odbor pracovných síl, odbor pre výstavbu, odbor pre
vodné hospodárstvo, odbor priemyslový, odbor zdravotnícky, odbor bytový, odbor sociálneho
zabezpečenia a odbor cirkevný.

štyri správy: správa poľnohospodárska, správa miestneho priemyslu, správa
komunálneho hospodárstva a správa bytového hospodárstva a 15 komisií:

finančno-rozpočtová, kultúrno-vedecká, pre školstvo, dopravná, pracovných síl, pre
výstavbu mesta, pre obchod a zásobovanie, pre priemysel, pre zdravotníctvo, pre sociálne
zabezpečenie, poľnohospodárska komisia, pre bytové hospodárstvo a pre vodné hospodárstvo.

Do Ústredného národného výboru bolo zvolených 246 členov, do Obvodného
národného výboru Staré Mesto 120, do Obvodného národného výboru Nivy 100, do Obvodného
národného výboru Vinohrady 80 a do Obvodného národného výboru Nové mesto 100 členov.

Územie Obvodného národného výboru Staré Mesto tvorilo vnútorné mesto a katastrálne
územia mestských častí Karlova Ves, Devín a Petržalka. Územie Obvodného národného výboru
Nivy sa rozprestieralo na východnej časti mesta s továrenskou štvrťou, prístavom, Páleniskom
a na katastrálnom území mestskej časti Prievoz. Územie Obvodného národného výboru
Vinohrady predstavovalo západnú časť mesta s mestskými časťami Ružinov a Trnávka
a katastrálne územia pripojených obcí Vajnory (Dvorník) a Rača.

Po voľbách v máji 1957 sa znížil počet členov Ústredného národného výboru na 152,
lebo predchádzajúce plénum (246 členov) bolo možné len ťažko ovládať pri zabezpečovaní
pracovného charakteru zasadaní pléna. Okrem existujúcich štyroch mestských obvodov na
území Petržalky bol zriadený piaty Obvodný národný výbor Petržalka a bol vyčlenený
z mestského obvodu Staré Mesto. Mal 50 členov.

Ústredný národný výbor si na plnenie úloh vytvoril tieto odbory: organizačný
a kontrolný, kádrový, zdravotný, školstva a kultúry, finančný, bytový, sociálneho
zabezpečenia, pre vnútorné veci, pracovných síl, pre výstavbu, vodného hospodárstva,
priemyslu a pre cirkevné veci. Ďalej si vytvoril správy: poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, miestneho hospodárstva, dopravy a obchodu, štáb civilnej obrany a Mestskú
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plánovaciu komisiu. Okrem týchto výkonných útvarov si vytvoril 13 stálych komisií: pre
finančný rozpočet, pre školstvo a kultúru, pre obchod a zásobovanie, pre dopravu, pre miestne
hospodárstvo, pre vodné hospodárstvo, pre bytové hospodárstvo a stavebníctvo, pre výstavbu,
pre nábor pracovných síl, pre poľnohospodárstvo, pre priemysel a výkup, pre sociálne
zabezpečenie a pre zdravotníctvo.

Toto postavenie Ústredného národného výboru v Bratislave vyhovovalo súčasným
požiadavkám rozvoja mesta a zostalo prakticky nezmenené až do volieb v roku 1960, kedy
zanikol Ústredný národný výbor v Bratislave a jeho krajská pôsobnosť a bol vytvorený
Mestský národný výbor v Bratislave s okresnou právomocou.
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Chronologický prehľad

o pomenovaniach národného výboru v Bratislave (podľa záznamov v zápisniciach zo
zasadnutí rady Národného výboru v Bratislave), jeho pôsobnosti a území v rokoch 1945 –

1960.

5. apríla 1945 - národný výbor v Bratislave (predstavil sa
u sovietskeho vojenského veliteľa)

6. apríla 1945 - oficiálny vznik Národného výboru v Bratislave
ako revolučný orgán moci, funkcia povereníctiev
SNR pre oblasť západného Slovenska (v Devíne
a Petržalke – ešte neboli pričlenené k mestu –
namiesto miestnych národných výborov Dočasné
správne komisie), KSS a občiansky blok mali
rovnaké zastúpenie

8. apríla 1945 - 25 členov NV komunisti (na čele s predsedom)
a 23 členov demokrati

29. apríla 1945 - voľby do Národného výboru v Bratislave,
vytvorený Dočasný národný výbor v Bratislave,
27 členov (+ 2 náhradníci) za KSS a 23 členov (+
3 náhradníci) za DS

v máji 1946 - voľby do Ústavodarného národného
zhromaždenia a Slovenskej národnej rady a podľa
výsledkov volieb vytvorený „riadny Národný
výbor v Bratislave“

od 1. apríla 1946 - pripojenie obcí (č. 660/1946 Úr.v.): Petržalka –
Obvodná rada XI, Prievoz – Obvodná rada XII,
Vajnory – Obvodná rada XIII, Rača – Obvodná
rada XIV, Lamač – Obvodná rada XV, Dúbravka
– Obvodná rada XVI, Devín – Obvodná rada XVII
(namiesto miestnych národných výborov boli
v pripojených obciach zriadené obvodné rady,
alebo boli k existujúcim obvodným radám
pričlenené). Počet členov pléna Národného výboru
v Bratislave vzrástol zo 48 na 60 (o zástupcov
z pripojených obcí), z nich bolo 20 členov rady.
Sekcie boli zrušené a zriadené odbory
s oddeleniami.

24. februára 1948 - Akčný výbor hlavného mesta Slovenska
Bratislavy menoval Dočasnú správnu komisiu
(namiesto Národného výboru v Bratislave)

v máji 1948 - bol zvolený Ústredný národný výbor s okresnou
pôsobnosťou. Mal 60 členov. Boli zrušené odbory
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a zriadené referáty (11). ÚNV zriadil obvodné
rady: Staré Mesto, Kvetná (Nivy), Vinohrady,
Nové Mesto, Petržalka, Karlova Ves, Trnávka,
Prievoz, Dvorník (Vajnory), Rača, Lamač,
Dúbravka a Devín.

10. marca 1954 - Ústredný národný výbor v Bratislave bol
postavený na úroveň Ústredného národného
výboru v Prahe

v máji 1954 - po voľbách boli zrušené obvodné rady a zriadené
obvodné národné výbory s okresnou pôsobnosťou:
Staré Mesto, Nivy, Vinohrady a Nové Mesto.
Referáty boli nahradené odbormi a štyrmi
správami. Bolo zvolených 15 komisií. ÚNV mal
246 členov, obvodné národné výbory: Staré Mesto
120 členov, Nivy 100, Vinohrady 80 a Nové
Mesto 100 členov

v máji 1957 - po voľbách ÚNV mal 152 členov a boli zriadené
obvodné národného výbory: Staré Mesto, Nivy,
Vinohrady, Nové Mesto a Petržalka (50 členov).
Agendu vybavovali odbory, správy a 13 stálych
komisií až do volieb roku 1960, kedy bol zriadený
Mestský národný výbor s okresnou pôsobnosťou
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Časté organizačné zmeny v postavení a pôsobnosti národného výboru v Bratislave, ako
aj absencia, prípadne časté zmeny v spisovom pláne a poriadku pre národné výbory poznačili
aj kvalitu spisovej manipulácie, jej diametrálnu odlišnosť v jednotlivých obdobiach a preto aj
spôsob usporiadania písomností.

Zásadne sme prebrali písomnosti z centrálnej spisovne národného výboru neskartované
a neusporiadané. Častokrát sa stávalo, že prevzatý materiál sme považovali za kompletný
a dodatočne po vypracovaní archívnych pomôcok v koncepte sme museli prepracovávať celý
koncept a celú štruktúru usporiadania, dopĺňať, prípadne posúvať archívne krabice do už
niekoľkokrát prepracovaného usporiadania a inventára. Spisová služba sa robila veľmi
nezodpovedne a ani po vydaní jednotných smerníc o spisovej službe platnej pre národné výbory
sa smernice nerešpektovali. Záviselo to nielen od kvality vedúceho centrálnej spisovne, ale aj
od spisových manipulantov na jednotlivých útvaroch národného výboru a v neposlednej miere
aj od skladových možností. Ústav bol preto nútený roku 1980 v rámci Brigády socialistickej
práce vykonať usporiadanie a podrobnú kontrolu všetkých písomností uložených v centrálnej
spisovni národného výboru, aby mal istotu, že z obdobia, z ktorého prevzal písomnosti do
trvalej archívnej úschovy sa už v centrálnej spisovni nenachádza žiaden materiál.

V predmetnom období sa zachovalo celkom päť spôsobov usporiadania spisov
národného výboru.

V prvom období (1945 – 9. novembra 1946) prevzal národný výbor predchádzajúci
systém usporiadania a ukladania písomností mestského úradu chronologicko-numericky spolu
so zásadami centrálneho vedenia podacieho denníka a indexu a s celou organizačnou štruktúrou
predchodcu národného výboru – mestskej správy (mestského magistrátu). Tento systém
usporiadania však nevyhovoval, preto sme písomnosti premanipulovali podľa organizačnej
štruktúry:

I. sekcia – sekretariát národného výboru
II. sekcia – personálna
III. sekcia – administratívno-právna
IV. sekcia – finančná
V. sekcia – pôdohospodárska
VI. sekcia – živnostenská
VII. sekcia – technická a stavebná
VIII. sekcia – domová
IX. sekcia – vojenská a telovýchovná
X. sekcia – podniková
XI. sekcia – sociálno-humanitná
XII. sekcia – kultúrna
XIII. sekcia – zdravotná
XIV. sekcia – zverozdravotná
XV. sekcia – zásobovanie

V druhom období (9. novembra 1946 – 31. decembra 1948) bolo pôvodné usporiadanie
tiež chronologicko-numerické, ktoré sme premanipulovali podľa novej organizačnej štruktúry
národného výboru. Pätnásť sekcií vystriedalo deväť odborov s niekoľkými oddeleniami
v každom odbore:

I. odbor prezidiálny: I/1 sekretariát národného výboru
I/2 oddelenie personálne
I/3 oddelenie kontrolné a revízne
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II. odbor administratívny: II/1 oddelenie správne
II/2 oddelenie príslušenské
II/3 oddelenie živnostenské a cenové
II/4 oddelenie stavebné
II/5 oddelenie vojenské a mobilizačné

III. odbor právny: III/1 oddelenie právno-normatívne
III/2 oddelenie pre organizáciu administratívnej služby
III/3 oddelenie procesné
III/4 oddelenie volebné
III/5 oddelenie pre šetrenie pobytu
III/6 oddelenie úradných svedectiev
III/7 oddelenie pre vyvlastňovacie pokračovanie

IV. odbor finančný: IV/1 oddelenie pre finančné plánovanie
IV/2 oddelenie dôchodkové
IV/3 oddelenie daňové

V. odbor hospodársky: V/1 oddelenie pre mestské podniky a ústavy, ako aj
spolupráca so znárodnenými energetickými podnikmi
V/2 oddelenie pozemkové
V/3 oddelenie lesné
V/4 oddelenie zásobovacie a trhové
V/5 oddelenie štátneho veterinára
V/6 oddelenie zverozdravotné – veterinárne ústavy
V/7 oddelenie pre správu mestských budov

VI. odbor sociálno-zdravotný: VI/1 oddelenie sociálne
VI/2 oddelenie zdravotné

VII. odbor technický: VII/1 oddelenie pre pozemné stavby
VII/2 oddelenie regulačné

VIII. odbor kultúrny a informačný

XI. odbor národných správ a konfiškovaného majetku:
IX/1 oddelenie pre konfiškovaný majetok domový
IX/2 oddelenie pre konfiškovaný majetok pozemkový
IX/3 oddelenie pre konfiškáciu živnostenských podnikov
IX/4 oddelenie pre konfiškovaný majetok nehnuteľný

V roku 1948 vydalo Povereníctvo vnútra prvý spisový plán pod názvom Dočasný
spisový plán pre vnútornú správu (č. 162/211-1/2-1948). Platil od 1. januára 1949 a národný
výbor v Bratislave ho rešpektoval. Obrovským nedostatkom tohto Dočasného spisového plánu
pre vnútornú správu bola skutočnosť, že odstránil podacie denníky a indexy, zaviedol spisové
sprievodky, ktoré sa neviedli sústavne a spisy nebolo možné dostatočne kontrolovať. Zaviedol
desatinný systém v ôsmych hlavných skupinách, každá hlavná skupina mala desať oddielov
a každý oddiel desať hesiel. Dve hlavné skupiny (8 a 9) zostali neobsadené.
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1. Verejná správa: značka 10 všeobecné veci
11 štátna správa
12 súdy
13 samospráva záujmová a hospodárska
14 kraje
16 okresy
17 obce (obvody)
18 organizácia úradov
19 zamestnanci verejní

2. Vnútorná správa: 20. všeobecné veci
21. ústavné veci
22. správne veci
23. národná bezpečnosť
24. vnútorná bezpečnosť
25. požiarna polícia
26. správna polícia
27. osobné a súdne veci
28. národná obrana

3. Školstvo a osveta: 30 všeobecné veci
32 školy I. stupňa
35 osvetová starostlivosť
36 veda, umenie, pamiatky
37 kultúra, cirkev

4. Zdravotná a sociálna správa:
40 všeobecné veci
41 zdravotníctvo verejné
42 sociálno-zdravotná starostlivosť
43 telesná výchova
44 veterinárstvo
45 sociálne zabezpečenie
46 bytová starostlivosť
47 práca

5. Hospodárstvo: 50 plánovanie a štatistika
51 živnosti
52 družstevníctvo, peňažníctvo, poisťovníctvo
53 zásobovanie
54 ceny
55 národná správa
56 konfiškácia majetku
57 osídlenie
58 znárodnenie
59 komunálne podniky

6. Pôdohospodárstvo: 61 pozemky, podniky, prevádzka
62 zveľaďovanie rastlinnej výroby
63 zveľaďovanie živočíšnej výroby
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64 rybárstvo
65 poľovníctvo
66 lesy a drevo
67 riadenie poľnohospodárskej výroby
68 rozdeľovanie potravín

7. Technika: 71 stavby pozemné
72 doprava
73 cesty a mosty
74 voda
76 verejné vymeriavanie a mapovanie
77 technické veci

8. Financie: 81 štátne financie
83 štátne hospodárstvo
84 účtovná služba
85 rozpočtové hospodárstvo
86 hnuteľný majetok
87 nehnuteľný majetok
88 podniky a ústavy

Vo štvrtom období (1951 – 1954) od 1. januára 1951 platila nová úprava vydaná
Povereníctvom vnútra (zn. 125-15/10-1950-II/2). Spisová manipulácia sa vykonávala opäť
v rámci desatinnej sústavy. Činnosť orgánov štátnej správy sa členila do 10 tried, každá trieda
sa delila na 10 oddielov, oddiely sa mohli členiť na heslá a každé heslo na 10 podhesiel.
Nedostatky v spisových sprievodkách mali odstrániť zavedené kontrolné záznamy a spisové
značky podľa desatinného systému:

0. Medzinárodné veci, štátne zriadenie a spoločné veci verejnej správy:
00 právna teória
01 medzinárodné veci
02 právny poriadok, ústava a zákonodarstvo
03 neobsadené
04 verejná správa
05 vedenie a správa úradu (orgánu)
06 organizácia súdnictva
07 trestné právo správne a priestupky
08 trestné konanie správne, správne konanie a správna exekúcia
09 neobsadené

1. Spoločné veci hospodárske a organizácie hospodárstva:
10/12 plánovanie
13 štatistika
14 ceny
15 znárodnenie, národné, komunálne a iné podniky štátnej správy
16 neobsadené
17 družstvá (spoločenstvá)
18 združenie a záväzky záujmovej a hospodárskej samosprávy a plánovaného
hospodárstva
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19 rôzne spoločné veci hospodárske

2. Vnútorná správa:
20/22 vnútorné veci
23 národná bezpečnosť – všeobecne
24 národná bezpečnosť – výkon
25 národná bezpečnosť – správa
26 ostatné veci bezpečnostno-správne
27 neobsadené
28 obrana štátu (národná obrana)
29 veci cirkevné

3. Kultúrne veci a telesná výchova:
30 spoločné veci
31/32 školstvo – organizačné a hospodárske veci školské
33 školstvo – žiaci (študenti)
34 pedagogické veci
35 voda
36 umenie
37/38 verejná osvetová starostlivosť
39 telesná výchova a šport

4. Kádre a sociálna a zdravotná starostlivosť:
40/41 pracovné kádre a práca – spoločné veci
42 pracovné kádre a práca – odchylná úprava pracovných a platových pomerov
štátnych a iných verejných zamestnancov
43 národné poistenie
44/45 všeobecná sociálna starostlivosť
46 bytová starostlivosť
47/48 zdravotníctvo
49 neobsadené

5. Priemysel, obchod a výživa:
50 všeobecné a spoločné veci
51 priemyselná a remeselná výroba – jednotlivé veci
52/55 neobsadené
56 obchod a služby
57 výživa
58 lístkové hospodárstvo
59 hospodársko-technické opatrenia

6. Pôdohospodárstvo:
60 všeobecné a spoločné veci
61 držba poľnohospodárskej pôdy a podnikov a pozemková reforma
62 zveľaďovanie a ochrana rastlinnej výroby
63 pestovanie úžitkových rastlín
64 živočíšna výroba
65 chov a zveľaďovanie chovu hospodárskych zvierat
66 lesníctvo
67 poľovníctvo a rybárstvo
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68 veterinárstvo
69 neobsadené

7. Technika a doprava:
70 všeobecné a spoločné veci
71 stavby pozemné
72 cesty a mosty
73 stavby vodohospodárske
74 veci vodoprávne, hydrológia a meteorológia
75 neobsadené
76 verejné vymeriavania a mapovanie
77/78 doprava
79 neobsadené

8. Financie:
80 všeobecné a spoločné veci
81 rozpočty a záverečné účty
82 dane priame a majetkové dávky
83 priame dane v rámci daňovej reformy
84 všeobecná daň
85 poplatky, clá a dávky
86 peňažníctvo
87 poisťovníctvo
88/89 neobsadené

9. Súdnictvo:
90 veci občianskeho práva
91 veci konania občiansko-právneho
92 neobsadené
93 veci súdneho trestného práva hmotného
94 veci trestného konania súdneho
95 väzenstvo
96 právne zastúpenie
97/98 neobsadené

Piate obdobie (1955 – 1960) v zmysle smerníc pre spisovú manipuláciu v národných
výboroch, vydaných Povereníctvom vnútra (zn. NV/3-055.0-6/10-1954 Zbierky inštrukcií pre
výkonné orgány národných výborov, por. č. 317) zaviedlo opäť jednotnú evidenciu spisov
zriadením podacích denníkov a indexov. Spisy sa ukladali do vecných skupín podľa ukladacích
znakov. Ministerstvo vnútra vydalo Spisovú službu v orgánoch národných výborov, ktorá
určuje zásady pre spisovú manipuláciu od vzniku spisu, cez jeho vybavenie až po jeho uloženie
v centrálnej spisovni a skartáciu, resp. odovzdanie do príslušného archívu. Obsahuje teda
spisový poriadok a spisový plán, ako aj skartačný poriadok a skartačný plán. Spisy ukladá do
vecných skupín podľa ukladacích znakov. Prehľad spisových znakov, uschovacích
(prevádzkových, skartačných) znakov pre písomnosti orgánov národných výborov tvorí jej
prílohu.

V prvej časti prílohy sa uvádzajú všeobecné znaky spravidla spoločné všetkým orgánom
národných výborov:

51 všeobecné (spoločné i samostatné veci odborov, oddelení a jednotlivých agend)
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52 organizácia štátnych orgánov
53 vnútorná organizácia orgánov národných výborov
54 vedenie, kontrola a zabezpečovanie činnosti odborov rád národných výborov nižšieho

stupňa, podriadených organizácií a zariadení
55 kádrové písomnosti (osobné spisy pod pol. 621)
56 zmluvy (ak nie sú nedielnou súčasťou príslušných písomností)
57 školenie, inštruktáže, výcvik
58 štatistika, výkazníctvo (evidencia pozri podľa druhov)
59 socialistické súťaženie
60 sťažnosti, podnety a oznámenia pracujúcich
61 civilná obrana (s výnimkou štábov CO)
62 protipožiarna ochrana (s výnimkou inšpekcií PO)
63 bezpečnosť práce
64 živelné pohromy
65 hospodárske veci odborov (s výnimkou vnútornej správy)
66 generálne opravy
67 trestná právomoc orgánov národných výborov
68 živnostensko-právne veci
69 dislokácia
70 inventarizácia
71 ceny (agenda cenotvorná)
72 národný majetok, majetok nadobúdaný alebo zabezpečovaný štátom
99 rôzne

V druhej časti prílohy sú znaky jednotlivých činností (agend):

101 – 108 organizácia činnosti národných výborov
126 – 131 kontrola
151 – 157 plánovanie
176 – 182 financie
201 – 215 poľnohospodárstvo – lesné hospodárstvo
251 – 255 miestne hospodárstvo
276 – 283 doprava
301 – 307 obchod
326 – 333 výstavba
401 – 409 vodné hospodárstvo
426 – 430 výkup poľnohospodárskych výrobkov, potravinársky a iný priemysel
451 – 459 školstvo a kultúra (451 – 455 školstvo, 456 – 459 kultúra)
460 – 464 cirkevné veci
501 – 509 pracovné veci
526 – 532 zdravotníctvo
551 – 559 sociálna starostlivosť
601 – 622 vnútorná správa

Pri usporiadaní a inventarizovaní písomností Národného výboru v Bratislave sme
rešpektovali v zásade Základné pravidlá pre spracovanie archívneho materiálu. Podľa už
uvedených organizačných zmien a zmien spisovej služby sme rozdelili obdobie činnosti
a agendy Národného výboru v Bratislave na päť manipulačných období:

I. manipulačné obdobie: 4. apríla 1945 – 9. novembra 1946
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II. manipulačné obdobie: 9. novembra 1946 – 31. decembra 1948
III. manipulačné obdobie: 1949 – 1950
IV. manipulačné obdobie: 1951 – 1954
V. manipulačné obdobie: 1955 – 1960

Úradné knihy v rovnakom poradí uvádzame v každom jednotlivom manipulačnom
období. Inventárnu jednotku tvorí jeden zväzok. Pri úradných knihách v prípade I.
manipulačného obdobia uvádzame do konca kalendárneho roka, lebo boli zviazané bez ohľadu
na zmenu organizačnej štruktúry úradu.

Spisový materiál: Najprv uvádzame v jednotlivých manipulačných obdobiach
registratúrne pomôcky (podacie denníky a indexy – ak existovali alebo sa zachovali)
k jednotlivým útvarom, resp. všetky (ak boli vedené centrálne) a za nimi spisy alebo podľa
organizačnej štruktúry úradu národného výboru, alebo podľa desatinného systému, resp. podľa
vecných skupín už horeuvedených. Inventárnou jednotkou pri registratúrnych pomôckach je
jeden zväzok, pri spisoch jeden ročník najnižšieho organizačného útvaru národného výboru,
resp. jeden ročník jednej vecnej skupiny.

Účtovný materiál sme zaradili nakoniec. Pri jeho usporiadaní sme nerešpektovali
manipulačné obdobia. Inventárnou jednotkou je všetok účtovný materiál za jeden hospodársky
rok, ktorý sa viaže k jednej hlavnej knihe (hlavnému rozpočtu).

Inventárny záznam: v prvom riadku uvádzame číslo inventárnej jednotky u všetkých
kategórií archívneho materiálu. Za ním uvádzame dátum (rok), potom signatúru (pri spisoch je
to značka organizačného útvaru národného výboru lomené poradovým číslom spisu podľa
podacieho denníka, prípadne číslo útvaru lomené ešte číslom jeho oddelenia, resp. číslo vecnej
skupiny a za ním písmená abecedy, ktoré sa v spisovej značke vecnej skupiny nachádzajú
(vyskytujú)). Posledným údajom pri spisoch je číslo archívnej krabice.

Regesty podávajú v zovšeobecnenej forme údaje o všetkých obsahoch písomností, ktoré
sa v jednej inventárnej jednotke, resp. v jednej archívnej krabici nachádzajú.

Formálny opis (posledný riadok) uvádzame len pri úradných knihách, lebo pri ostatnom
materiáli by bol samoúčelný. Reč písomností je slovenská, preto je neuvádzame.

Účtovný materiál uvádzame v druhom zväzku inventára Národného výboru v Bratislave
(za rokom 1960).
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I. manipulačné obdobie
(4. apríla 1945 – 9. novembra 1946)

A. Úradné knihy

1 IV. – VII. 1945 2b/b1
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 411 strán, polokožená väzba.

2 VIII. – XII. 1945 2b/b2
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 34 x 31 cm, 627 strán, polokožená väzba.

3 V. – VI. 1946 2b/b3
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 527 strán, polokožená väzba.

4 VII. – XII. 1946 2b/b4
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 562 strán, polokožená väzba.

5 VIII. – XII. 1945 2a/a1
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 344 strán, koženková väzba.

6 I. 1946 2a/a2
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 368 strán, koženková väzba.

7 II. 1946 2a/a3
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 350 strán, koženková väzba.

8 III. 1946 2a/a4
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 281 strán, koženková väzba.

9 IV. 1946 2a/a5
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 550 strán, koženková väzba.

10 V. 1946 2a/a6
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 539 strán, koženková väzba.

11 VI. 1946/1 2a/a7
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 518 strán, koženková väzba.
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12 VI. 1946/2 2a/a8
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 708 strán, koženková väzba.

13 VII. 1946/1 2a/a9
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 535 strán, koženková väzba.

14 VII. 1946/2 2a/a10
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 517 strán, koženková väzba.

15 VIII. 1946/1 2a/a11
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 578 strán, koženková väzba.

16 VIII. 1946/2 2a/a12
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 305 strán, koženková väzba.

17 IX. 1946/1 2a/a13
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 508 strán, koženková väzba.

18 IX. 1946/2 2a/a14
Originál, 22 x 31 cm, 465 strán, koženková väzba.

19 X. 1946/1 2a/a15
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 280 strán, koženková väzba.

20 X. 1946/2 2a/a16
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 21 cm, 583 strán, koženková väzba,

21 X. 1946/3 2a/a17
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 418 strán, koženková väzba.

22 XI. 1946/1 2a/a18
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 356 strán, koženková väzba.

23 1946 A – Ž
Index predmetov prerokúvaných v pléne a rade národného výboru.

24 1945 -------
Zápisnice zo zasadnutí personálnej komisie.
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B. Spisový materiál

a. Pomocné knihy prezidiálne

25 1945 1 – 8558
Podací denník prezidiálny.

26 1946 1 – 10 000
Podací denník prezidiálny.

27 1946 10 001 – 12 590
Podací denník prezidiálny.

28 1945 A – F
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

29 1945 G – L
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

30 1945 M – Z
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

31 1945 Ž
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

32 1946 A – F
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

33 1946 G – L
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

34 1946 M – S
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

35 1946 Š – Ž
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

b. Spisy prezidiálne

I. sekcia – sekretariát národného výboru

36 1945 I/1 – 390 1
Prvé opatrenia Národného výboru v Bratislave po oslobodení: Prevzatie budovy
bývalého sociálneho ústavu HSĽS, prevzatie verejnonotárskych kancelárií,
likvidácia sekretariátu bývalého Snemu Slovenskej republiky, zákaz konzulátom
vstupu do budov a ich presťahovanie do Trnavy, vyhláška o zákaze zdržovať sa
na uliciach, postavenie stráže pred bývalý prezidentský palác, vyhlášky
o zahájení činnosti obchodnými a živnostenskými podnikmi, starostlivosť
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o zásobovanie dennými potrebami, zriadenie vojenskej stráže pri Slovenskej
hypotečnej banke.

1945 I/1 – 9445 2
Žiadosť závodného výboru mestských zamestnancov o zvýšenie miezd; dar Jána
Tvarožka na výstavbu pomníka padlým hrdinom Sovietskej armády; zisťovanie
škôd na vodárenskom a elektrárenskom zariadení spôsobených vojnovými
udalosťami; stavba provizórneho mosta cez Dunaj.

1945 I/9449 – 20 167 3
Správy o činnosti sekcií národného výboru; zaslanie rezolúcie Zväzu
protifašistických politických väzňov; zmeny členov národného výboru;
rozšírenie bratislavského predmestia; poštátnenie internátov v Bratislave;
zriadenie pracovného tábora v Novákoch.

37 1946 I/189 – 7015 4
Výkaz o stave cudzincov k 1. októbru 1946 podľa štátnej príslušnosti; trhové
ceny zeleniny a ovocia; zisťovanie národnosti osôb židovského pôvodu; zrušenie
prenájmovej zmluvy medzi mestom Bratislavou a firmou BEÚS (Bratislavská
elektrická účastinná spoločnosť).

1946 I/7510 – 7517 5
Pričlenenie obcí: Devín, Petržalka, Prievoz, Vajnory, Rača, Lamač a Dúbravka
k Veľkej Bratislave.

1946 I/7510 – 7517 6
Pričlenenie obcí: Devín, Petržalka, Prievoz, Vajnory, Rača, Lamač a Dúbravka
k Veľkej Bratislave.

1946 I/7783 – 12 139 7
Odsun obyvateľov maďarskej národnosti zo Slovenska – bezpečnostné
opatrenia; konfiškácia veľkostatku Rakovský a spol. v Šuranoch; poskytnutie
podpory Zväzu československého študentstva v Prahe; zjazd národných výborov
v Banskej Bystrici; náhradný rozpočet mesta Bratislavy na rok 1946; brožúra
Povereníctva vnútra Stále voličské zoznamy.
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c. Pomocné knihy administratívne

38 1945 1 – 10 000 ----
Podací denník administratívny.

39 1945 10 001 – 20 000 ----
Podací denník administratívny.

40 1945 20 001 – 30 000 ----
Podací denník administratívny.

41 1945 30 001 – 40 000 ----
Podací denník administratívny.

42 1945 40 001 – 50 000 ----
Podací denník administratívny.

43 1945 50 001 – 60 000 ----
Podací denník administratívny.

44 1945 60 001 – 70 000 ----
Podací denník administratívny.

45 1945 70 001 – 80 000 ----
Podací denník administratívny.

46 1945 80 001 – 90 000 ----
Podací denník administratívny.

47 1945 90 001 – 96 062 ----
Podací denník administratívny.

48 1946 1 – 10 000 ----
Podací denník administratívny.

49 1946 10 001 – 20 000 ----
Podací denník administratívny.

50 1946 20 001 – 30 000 ----
Podací denník administratívny.

51 1946 30 001 – 40 000 ----
Podací denník administratívny.

52 1946 40 001 – 50 000 ----
Podací denník administratívny.

53 1946 50 001 – 60 000 ----
Podací denník administratívny.
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54 1946 60 001 – 70 000 ----
Podací denník administratívny.

55 1946 70 001 – 80 000 ----
Podací denník administratívny.

56 1946 80 001 – 90 000 ----
Podací denník administratívny.

57 1946 90 001 – 100 000 ----
Podací denník administratívny.

58 1946 100 001 – 110 000 ----
Podací denník administratívny.

59 1946 110 001 – 120 000 ----
Podací denník administratívny.

60 1946 120 001 – 130 000 ----
Podací denník administratívny.

61 1946 130 001 – 140 000 ----
Podací denník administratívny.

62 1946 140 001 – 150 000 ----
Podací denník administratívny.

63 1946 150 001 – 160 000 ----
Podací denník administratívny.

64 1946 160 001 – 165 040 ----
Podací denník administratívny.

65 1945 A – B ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

66 1945 C – E ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

67 1945 F – G ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

68 1945 H – J ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

69 1945 K ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

70 1945 L – M ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



25

71 1945 N – P ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

72 1945 R – S ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

73 1945 Š – T ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

74 1945 U – Ž ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

75 1946 A – Č ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

76 1946 D – F ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

77 1946 G – H ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

78 1946 K ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

79 1946 J – L ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

80 1946 M – N ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

81 1946 O – Qu ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

82 1946 R – S ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

83 1946 Š ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

84 1946 T – V ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

85 1946 Z – Ž ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

86 1945 1 – 96 062 ----
Radovník k administratívnym spisom.
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87 1946 1 – 165 040 ----
Radovník k administratívnym spisom.

d. Spisy administratívne

II. sekcia personálna

88 1945 II/290 – 8224 8
Otvorenie divadelnej sezóny Zväzu slovenskej mládeže; návrh na znárodnenie
energetického hospodárstva; štatistika spisov z roku 1944; úprava miezd
a platov mestských zamestnancov; jubilejné povýšenie zamestnancov
Národného výboru v Bratislave z príležitosti prvého výročia Slovenského
národného povstania.

89 1946 II/108 – 7596 9
Vyvrátenie propagandy o údajnom utláčaní občanov židovského pôvodu;
zabezpečenie účasti zamestnancov na oslavách výročia založenia Červenej
armády; premenovanie a novopomenovanie ulíc, ciest a záhonov v Bratislave;
priznanie nároku na služobný odev zamestnancom úradu Národného výboru
v Bratislave v roku 1946.

III. sekcia administratívno-právna

90 1945 III/1556 – 15 144 10
Rozpočet mesta Bratislavy na rok 1946; opravy rodnej matriky; vyvlastňovanie
nehnuteľností na preloženie koľajníc na trati Bratislava – Žilina; žiadosť
o subvenciu pre ľudovú školu Notre Dame; odpredaj mestských nehnuteľností.

1945 III/16 769 11
Vzájomná vyvlastňovacia dohoda Stavebného družstva pre výstavbu nájomných
domov na Tehelnom poli.

1945 III/17 217 – 46 300 12
Opravy rodných zápisov, zmeny mien; otvorenie novej cesty medzi
Mudroňovou a Riznerovou ulicou; predisponovanie základiny Dr. Ľudovíta
Dohnányiho z depozitu; rozšírenie vojenského cintorína v Slávičom údolí;
dodatočné imatrikulácie; požiadavky obce Karlova Ves zo spoločného obecného
majetku voči obci Devín; darovacia zmluva Antónie Wolfovej.

1945 III/47 009 – 78 998 13
Žiadosť Spojených mlynov úč. spol. o náhradu škody spôsobenej vojnovými
udalosťami; zmeny mien a priezviska; zrušenie prenájomnej zmluvy medzi
mestom a úč. spol. Dynamit Nobel; účasť zamestnancov národného výboru pri
súpise domov a bytov v Bratislave; opravy rodných zápisov; súpis
kvalifikovaných stavebných remeselníkov a robotníkov; výkup plochy od firmy
Univerza – Ing. Kočka na rozšírenie Lazaretskej ulice.
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1945 III/80 817 14
Odpredaj pozemkov Nemecku a ich navrátenie mestu Bratislava.

1945 III/81 084 – 96 014 15
Zmeny mien; opravy rodných zápisov; nedoplatok na nájomnom z uličného
pozemku prenajatého úč. spol. Naftaspol v Bratislave; dodatočné
zamatrikovanie narodení.

91 1946 III/306 – 2046 16
Žiadosť Ústredného družstva v Bratislave o vyvlastnenie nehnuteľnosti na
rozšírenie administratívnej budovy; zmeny mien; opravy rodových zápisov;
parcelácia pozemkov medzi ulicami Mánesovou, Železničiarskou
a Malinovského; konfiškácia majetku nemeckých a maďarských štátnych
občanov.

1946 III/2119 – 10 468 17
Zmeny mien; žiadosť firmy Jánošík a syn o vyvlastnenie nehnuteľností; opravy
rodových zápisov; žiadosť Jána Balážika o prenajatie mestského pozemku.

1946 III/11 079 – 25 495 18
Odpredaj mestských stavebných parciel na výstavbu rodinných domov; zmeny
mien; žiadosť firmy Ryba o odpredaj mestských plavární; opravy rodových
zápisov; vyhlásenia za mŕtveho; zrušenie nájomného pomeru s Meštianskym
telocvičným spolkom v Bratislave; prevedenie darovacej zmluvy Bratislavskej
úč. spol. na výrobu rastlín a olejov.

1946 III/25 728 – 28 977 19
Opravy rodných zápisov; zmeny mien; odpredaj mestských stavebných
pozemkov pre výstavbu rodinných domov.

1946 III/28 978 – 56 559 20
Odpredaj mestských stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov;
zmeny mien; vyhlásenia za mŕtveho; opravy sobášených zápisov; dodatočné
imatrikulácie; zoznam premenovaných ulíc, ciest a námestí; žiadosť Štefan
Kubiša o prenajatie mestského pozemku na postavenie predajného stánku.

1946 III/56 560 – 75 391 21
Zmluva o vlečke vedúcej do Mestského bitúnku a dobytčieho trhu; zmeny mien;
žiadosť Slovenskej rafinérie minerálnych olejov o stavebné povolenie pre
postavenie benzínového čerpadla; opravy rodných zápisov; vymáhanie
nájomného od firmy Slavochema úč. spol.; hlásenie o počte voličov zapísaných
do zoznamu voličov; žiadosť Michala Bišťana o zníženie nájomného; dodatočné
imatrikulácie; vyvlastňovacie pokračovanie Stavebného družstva pre výstavbu
nájomných domov na Tehelnom poli.

1946 III/75 543 – 84 810 22
Zrušenie nájomného pomeru s firmou Lozovský a Štefanec; opravy rodných
zápisov; zmeny mien; odpredaj mestských stavebných pozemkov pre výstavbu
rodinných domov; spor mesta Bratislavy s akademickým maliarom Andrejom
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Kováčikom pre vymáhanie nedoplatku na nájomnom; vyvlastňovanie pozemku
na stavbu obytného domu od Ústrednej predajne uhlia pre Slovensko
v Bratislave.

1946 III/85 754 – 100 866 23
Úprava o odsune Nemcov zo Slovenska; opravy rodných a sobášnych zápisov;
zmeny mien; vyvlastňovacia dohoda s Ing. Pavlom Kedrom a jeho manželkou;
odovzdanie firmy BBÚS mestu na zriadenie komunálneho podniku (stanovy
a zmluva s mestom); spor Slovenských elektrární s mestom a Mestskou
elektrárňou.

1946 III/104 375 – 162 147 24
Hlásenie škôd v tehelni Juraja Hecklera spôsobených vojnovými udalosťami;
vyvlastnenie nehnuteľností Ministerstva dopravy a verejných prác na zriadenie
štrkovne v katastrálnom území obce Vajnory; zmeny mien; opravy rodných
zápisov; dodatočné imatrikulácie; zmena mestského štatútu o vymetaní
komínov; výkazy o počte budov, bytov a obyvateľov Veľkej Bratislavy;
výstavba vlečky firmy Benzol-Verband a firmy Neolin; vyhlásenia za mŕtveho;
zoznam osôb nemeckej národnosti, ktoré podliehali odsunu.

IV. sekcia finančná

92 1945 IV/752 – 96 030 25
Úprava vyrúbenia dávky z nájomného; vyzdvihnutie pôžičky z penzijného
fondu mestského úradu pre mesto Bratislava na dokončenie výstavby letného
kúpaliska na Tehelnom poli; dedičské poplatky; schválenie záverečných účtov
mesta Bratislavy z roku 1938; žiadostí kín Urania, Reduta a Palace
o paušalizovanie dávky z oznamov.

93 1946 IV/370 – 140 481 26
Schválenie rozpočtových presunov v mestskom rozpočte; pravidlá pre
vymeriavanie obecnej dávky z mäsa; úprava cien izieb v hoteli Carlton – Savoy;
poukázanie podpôr zo základiny Alžbety Gyrovej; žiadosť kina Tatra
o paušalizovanie dávky z oznamov; rozpočet pre výpravňu národného výboru na
rok 1946.

V. sekcia pôdohospodárska

94 1945 V/13 404 – 86 872 27
Vyvlastnenie pozemkov od Bratislavského spolku záhradníkov pre cintorín
a jeho rozšírenie na Trnávke; úprava miezd lesných robotníkov; podpora na
zveľadenie ovocinárstva; žiadosť Jozefa Ruppeho o povolenie na pečenie
a predaj gaštanov; zisťovanie situácie v zeleninárskej produkcii; prevody
darovacích zmlúv.
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95 1946 V/14 797 – 137 566 28
Odevný plán a plán živočíšnej výroby; odpredaj konfiškovaných nehnuteľností
Riaditeľstvu štátnych železníc v Bratislave; úprava o odsune Nemcov zo
Slovenska; zoznam vydaných povolení na mlátenie obilia z úrody v roku 1946;
žiadosti o prenechanie mestských pozemkov; pridelenie pozemku Slovenskej
filmovej spoločnosti na stavbu nových ateliérov na Kolibe.

VI. sekcia živnostenská

96 1945 VI/836 – 3064 29
Ohlásenia, odhlásenia a udeľovanie živnostenských oprávnení; živnostenské
koncesie; zánik živnostenských oprávnení; schválenie členov správy družstva
Nová doba; dočasné zastavenie živností; zoznam holičských a kaderníckych
podnikov nemeckej národnosti.

1945 VI/3560 – 9807 30
Žiadosť firmy Dynamit – Nobel o povolenie vývarovne pre robotníkov;
živnostenské koncesie; odhlásenia, ohlásenia a udeľovanie živnostenských
oprávnení; úprava o podávaní a príprave jedál v hostinských a výčapníckych
živnostiach; dočasné zastavovanie živností.

1945 VI/10 927 – 16 984 31
Ponechanie, odhlásenia a udeľovanie živnostenských oprávnení; návrh na
menovanie členov skúšobnej komisie Grémia bratislavských kovospracujúcich
živností; žiadosť Slovenského červeného kríža o povolenie zriadiť vývarovňu
pre repatriantov v staničnej reštaurácii na Hlavnej stanici v Bratislave.

1945 VI/17 282 – 25 159 32
Odhlásenia, udeľovanie a ponechanie živnostenských oprávnení; dočasné
zastavenie a obnovenie živností; úprava o povinnej prevádzke živností
v Bratislave.

1945 VI/26 192 – 31 078 33
Odňatie hostinskej koncesie Márii Steinerovej; dočasné pozastavenie
živnostenských oprávnení; odhlásenia, udelenia a ponechanie živnostenských
oprávnení; žiadosti o pridelenie živnostenských miestností.

1945 VI/32 196 – 40 259 34
Ustanovenie členov správy a dozornej rady pre Slovenskú hypotečnú
a komunálnu banku v Bratislave; schválenie funkcionárov vo Zväze
mliekarenských družstiev pre Slovensko; hlásenia členov správy firmy
Solidartia – československo-francúzskej dovoznej a vývoznej spoločnosti;
vyhláška živnostenskej sekcie Národného výboru v Bratislave o stíhaní
predražovateľov a prepustenia nespoľahlivých zamestnancov.
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1945 VI/40 301 – 48 182 35
Reforma živnostensko-právnych predpisov a priestupkového pokračovania;
odhlásenia, ohlásenia a zrušenie živnostenských oprávnení; schválenie členov
správy firmy Fož-obchod so železom; zoznam podnikov, ktorých majitelia boli
národnosti nemeckej alebo maďarskej; moratórium na peňažné plnenie
národných správcov.

1945 VI/48 264 – 60 607 36
Udelenie súhlasu nového spoločníka do firmy Slovakotex; žiadosť úč. spol.
stavebnej Tvorba o ustanovenie člena dozorného výboru (pripojené stanovy
firmy); učňovské zmluvy; zoznam nemeckých a maďarských kníhtlačiarní
v Bratislave; ohlásenia a odhlásenia živnostenských oprávnení; zahájenie
živností; žiadosť firmy Napred o ustanovenie funkcionárov; žiadosť firmy Móric
Stankovits a spol. o výmaz zo zoznamu nemeckých firiem; žiadosti o likvidáciu
podnikov; výkazy hostinských živností a výmery na uvalenie národných správ.

1945 VI/60 662 – 61 174 37
Znovuzačatie živností; zmena stanov firmy Rolný – prvej slovenskej továrne na
odevy v Bratislave; výkaz  obyvateľov mesta Bratislavy, ktorí sa v roku 1938
hlásili k nemeckej národnosti.

1945 VI/61 447 – 68 780 38
Ohláška úč. spol. Pavol Pribula o výrobe ovocných štítov a konzervovanie
ovocia; likvidácia Župného úradu v Bratislave; ustanovenie funkcionárov
družstva Mäsokomercia (priložené stanovy), dočasné zastavenie živnosti;
presťahovanie a zrušenie živností; žiadosť kaviarnika Eduarda Vyskočila
o vrátenie hostinskej a výčapníckej koncesie; uvalenie národnej správy na
zlatnícky a klenotnícky obchod Mórica Weinstahla; schválenie voľby členov
a dozorného výboru vydavateľského a podnikateľského družstva v Bratislave
Bystrica.

1945 VI/69 291 – 77 549 39
Odhlásenia a ohlásenia živností; schválenie vedľajšieho závodu v Bratislave
Harmaneckej továrne na papier; dočasné zastavenia živností; uvalenie národnej
správy na firmu na guličkové ložiská Ing. Weiss a spol.; znovuzahájenie
prevádzky kaviarenského podniku Eduarda Frankla; žiadosť družstva Autostroj
o súhlas k zápisu do firemného registra; likvidácia firmy Herman Jelinek.

1945 VI/77 552 – 85 222 40
Ponechanie (preverenie) živnostenských oprávnení; smernice pre udeľovanie
nových živnostenských oprávnení; ohlásenie a zastavenie živností; zaslanie
zápisnice z preverovacej schôdzky Spoločenstva bratislavských pekárov.

1945 VI/85 629 – 94 424 41
Previerka zamestnancov úradu Národného výboru v Bratislave; prideľovanie
živnostenských miestností na kultúrne účely; schválenie členov správy
a dozorného výboru firmy Matador; zrušenie a dočasné zastavenia živností;
ohlásenia, zrušenia a dočasné zastavenia živností; preverovacie dekréty
bratislavských holičov a kaderníkov; schválenie tarifu pre autodrožkárov.
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97 1946 VI/118 – 1200 42
Ohlásenia a odhlásenia živností; uvalenie národnej správy firme Očavlík –
oprava motorových vozidiel; preloženie, dočasné zastavenie a znovuzahájenie
živností; žiadosť o ustanovenie funkcionárov firme Slavoil – obchodná
a priemyselná úč. spol.; žiadosť Jakuba Diamanta o ustanovenie za národného
správcu do holičského a kaderníckeho podniku.

1946 VI/1256 – 2583 43
Schválenie vedúceho obchodu firmy Agrasol – úč. zemědělská tržebná
a priemyselná spoločnosť v Prahe (priložené stanovy); ohlásenia, odhlásenia
a dočasné zastavenia živností; udelenie koncesie a presťahovanie živností.

1946 VI/2613 – 4132 44
Schválenie členov správy a dočasného výboru úč. spol. Semená; zrušenie
národnej správy Vincenta Zapletala – majiteľa reštaurácie; odhlásenia
a ohlásenia živností; žiadosť úč. spol. Ing. Rudolf Frič o schválenie členov
správy (priložené sú stanovy); preloženie koncesií; schválenie nových členov
správnej rady stavebnej úč. spol. Betonia (priložené stanovy).

1946 VI/4136 – 5332 45
Ohlásenie a odhlásenie živností; ustanovenie funkcionárov do stavebnej úč.
spol. Tatra; žiadosť Alexandra Kellnera o vrátenie arizovanej drogérie.

1946 VI/5334 – 7039 46
Uvalenie národnej správy na hostinec Ladislava Denga; dočasné zastavenie,
odhlásenie a ohlásenie živností; žiadosť Slovenskej obilnej spoločnosti
o schválenie členov správnej rady; správa o činnosti živnostenskej sekcie
Národného výboru v Bratislave za prvý štvrťrok 1946; zoznam členov Grémia
bratislavských kovospracujúcich živností; zoznam veľkoobchodníkov s vínom
v Bratislave; dočasné zastavenie živností; uvalenie národnej správy na firmu
Lana – špeciálny dom na látky.

1946 VI/7049 – 7645 47
Odhlásenia a ohlásenia živností; smernice pre okresné národné výbory
o ustanovení národných správ.

1946 VI/7651 – 9884 48
Ohlásenia, zrušenia a dočasné zastavenie živností; schválenie vedúceho
obchodu slovenskej dovoznej a obchodnej úč. spol. Centrum; žiadosť
Rimamuránskej-Salgotárjánskej železiarskej úč. spol. v Budapešti o udelenie
súhlasu k ustanoveniu reprezentantov.

1946 VI/9885 – 11 112 49
Zoznam bratislavských kníhtlačiarov; ohlásenia, zrušenia a dočasné zastavenie
živností; ustanovenie členov správy úč. spol. Salvator (priložené stanovy).

1946 VI/11 113 – 12 342 50
Ohlásenia a zrušenia živností; zriadenie vedľajšieho závodu v Bratislave firmy
Centrokomisia – československá úč. spol. v Prahe; udeľovanie koncesií.
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1946 VI/12 344 – 14 793 51
Zoznam členov Spoločenstva staviteľov v obvode mesta Bratislavy; schválenie
funkcionárov firmy Rivnáč a spol.; ohlásenia živností; zápis družstva Ovis do
firemného registra (pripojené stanovy); udeľovanie koncesie; zrušenia a dočasné
zastavenia živností; schválenie funkcionárov družstva Slovhosť (v prílohe
stanovy).

1946 VI/14 822 – 18 961 52
Ohlásenia a zastavenia živností; udeľovanie koncesie.

1946 VI/19 246 – 25 564 53
Koncesie na živnosti; ohlásenia živností; ustanovenie funkcionárov pre úč. spol.
Želka – úradná cestovná kancelária v Bratislave (v prílohe stanovy); zbierka na
slovenské školy a učiteľov v zahraničí poriadaná Ústrednou správou Slovenskej
ligy v Bratislave; ohlásenie pobočného závodu firmy Evus.

1946 VI/25 723 – 26 764 54
Ohlásenia živností; zoznam holičov a kaderníkov slovenskej, českej, nemeckej
a maďarskej národnosti; odňatie koncesie reštaurácii Detvan (Matúš Hliva);
udeľovanie živnostenských koncesií; ustanovenie funkcionárov firmy Slovenská
spoločnosť pre obchod s guličkovými ložiskami v Bratislave; zriadenie
spoločného závodu firmy Napred – obchodné jednateľstvo, dovoz, vývoz – úč.
spol. s. r. o. v Prahe.

1946 VI/27 120 – 30 528 55
Žiadosť Zväzu hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť
o živnostenský list; schválenie voľby členov správy a dozorného výboru
Potravného družstva v Bratislave (v prílohe stanovy); ohlásenie a zastavenie
živností; zriadenie ďalšej prevádzky firmy Jedla.

1946 VI/30 705 – 31 839 56
Odhlásenia a ohlásenia živností.

1946 VI/31 841 – 33 682 57
Ohlásenia a zastavenia živností; voľba členov správy bratislavského družstva
Vydavateľstvo; súhlas k zápisu družstva Továreň na káble.

1946 VI/33 703 – 37 575 58
Žiadosť úč. spol. Zemiansko-Olčanský valcový mlyn o schválenie prokuristu;
výmazy zo živnostenského registra; odhlásenia a ohlásenia živností; žiadosť
o súhlas k zápisu Družstevnej tvorby do firemného registra; účtovno-
hospodárska revízia firmy Unia; dočasné zastavenia živností.

1946 VI/37 659 – 39 825 59
Schválenie členov správy a dozorného výboru firmy Bratislavské mlyny úč.
sprol.; žiadosť o schválenie obchodovedúceho firmy Jozef Srnec a spol. –
medzinárodné zasielateľstvo; ohlásenia a zrušenia živností; preverovanie členov
Grémia bratislavských kovospracujúcich živností; žiadosť Nákupného družstva
zamestnancov Najvyššieho správneho súdu v Bratislave o zápis do
živnostenského registra.
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1946 VI/39 836 – 41 586 60
Súhlas firme Sklenár k zápisu do firemného registra; preverovacie dekréty
bratislavských obchodníkov; ohlásenie živností; udeľovanie živnostenských
koncesií; ustanovenie funkcionárov v slovenskom lesnom zväze Slovles –
družstvo s. r. o. (v prílohe stanovy); žiadosť Milana Drmočka o povolenie
k ustanoveniu za člena správy firmy Jatka.

1946 VI/41 888 – 46 288 61
Zoznam vojnových invalidov uchádzajúcich sa o živnostenské oprávnenie
v Bratislave; schválenie novej správy a dozorného výboru vo Všeobecnom
potravnom družstve; zoznam živnostníkov podľa druhov živností a podľa
národností; ohlásenie živností; súhlas k ustanoveniu členov správy a dozornej
rady v Slovenskej dopravnej účastinárskej spoločnosti; udeľovanie
živnostenských koncesií; povolenie pre Spoločnosť pre obchodovanie
s cudzinou s. r. o. v Bratislave k vstupu spoločníkov.

1946 VI/46 464 – 47 665 62
Schválenie členov správy firmy Minuta; súhlas k vstupu spoločníka vo firme
Karbotransport – spoločnosť s. r. o.; ohlásenia živností; schválenie voľby členov
správy v Československej Dunajplavbe.

1946 VI/47 671 – 52 994 63
Ohlásenia živností; ustanovenie funkcionárov firmy Rolný; udeľovanie
živnostenských koncesií; zrušenie živností; schválenie námestníka pre
Družstevné vydavateľstvo a kníhkupectvo v Bratislave.

1946 VI/53 316 – 57 653 64
Ohlásenia a zrušenia živností; udeľovanie živnostenských koncesií.

1946 VI/57 727 – 61 274 65
Schválenie členov správy Účastinnej spoločnosti pre obchod a krmivo; voľba
funkcionárov u firmy Bratia Stein; udeľovanie živnostenských koncesií;
ohlasovanie živností; kontrola elektrického osvetlenia na Vysokej ulici; návrh
na predĺženie platnosti pravidiel o vyberaní dávky z prechodného ubytovania;
zápis o prevzatí živnostenskej agendy v Petržalke; schválenie voľby členov
správy firmy Dovus.

1946 VI/61 476 – 65 374 66
Ohlasovanie živností; udeľovanie živnostenských koncesií; evidencia
nemeckých a maďarských arizovaných podnikov; uvalenia národnej správy na
kino v Petržalke; otváracie a zatváracie hodiny obchodných miestností
v Bratislave; vyhláška o dodržiavaní úradne stanovených cien a označovanie
tovaru.

1946 VI/65 664 – 72 011 67
Ohlasovanie živností; schválenie členov správy a dozorného výboru
v Slovenskej ľudovej kníhtlačiarni; udeľovanie živnostenských koncesií;
schválenie funkcionárov v Československej Dunajplavbe; odvolanie národnej
správy z obchodu Umelecký priemysel; ustanovenie funkcionárov v úč. spol.
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Kultúrne ústavy; odvolanie sa Jána Čabaja proti ustanoveniu národnej správy;
odňatie koncesie bývalej Hlinkovej garde v Dúbravke; schválenie námestníka
u firmy Baťa Šimonovany.

1946 VI/72 092 – 79 692 68
Schválenie funkcionárov v Slovenskej obilnej spoločnosti; ohlasovanie živností;
súhlas k zápisu Stavebného družstva zamestnancov Tatra poisťovne do
živnostenského registra; žiadosť o schválenie členov spoločnosti Styl Úváry,
Jelínek a spol., previerky bratislavských obchodníkov.

1946 VI/79 814 – 83 457 69
Schválenie jednateľa v Obrode – spol. s. r. o.; zoznam živnostníkov nemeckej
a maďarskej národnosti; ohlasovanie a ponechávanie (previerky) živností.

1946 VI/83 592 – 91 051 70
Ohlasovanie a zrušenie živností; udeľovanie živnostenských koncesií;
ponechanie (previerky) živnostenských oprávnení.

1946 VI/91 056 – 99 106 71
Ohlasovanie a ponechanie (previerky) živnostenských oprávnení; udeľovanie
živnostenských koncesií; žiadosť firmy Uniosa o živnostenské povolenie;
žiadosť firmy Dynamit – Nobel o udelenie koncesie na elektrotechnickú
živnosť; dočasné zastavovanie živností; ustanovenie členov správy a dozornej
rady firmy Čakanovské kamenouhoľné bane; preverovacie dekréty
bratislavských obchodníkov; výučný list Jozefa Brezovana.

1946 VI/99 111 – 102 530 72
Ohlásenie živností na veľkopredaj uhlia a koksu Obchodnou úč. spol.
v Bánovciach nad Bebravou filiálka v Bratislave; ponechanie (previerky)
živnostenských oprávnení; ohlasovanie a zrušenie živností; žiadosť Jozefy
Dvoreckej o zmenu firemného názvu živnostenskej koncesie.

1946 VI/102 680 – 104 685 73
Hlásenie o založení Zväzu veľkoobchodníkov s vínom na Slovensku; žiadosť
bytového družstva Obnova o schválenie členov správy (v prílohe stanovy);
odnímanie a ponechávanie (previerky) živnostenských oprávnení.

1946 VI/104 689 – 111 408 74
Ohlasovanie živností; preverovacie dekréty bratislavských obchodníkov;
revízna správa firmy Anny Blödyovej; odňatia živnostenského oprávnenia;
žiadosť Slovenského mliekarského družstva o schválenie členov správy
a dozorného výboru; udeľovanie živnostenských koncesií.

1946 VI/111 599 – 116 550 75
Ponechanie (previerky) živností; žiadosť Stavebného družstva Poštovej
sporiteľne v Bratislave o súhlas k zápisu do firemného registra (v prílohe
stanovy); žiadosť Vinohradníckeho družstva v Bratislave o súhlas k zápisu do
firemného registra (v prílohe stanovy); ohlasovanie a odňatie živnostenských
oprávnení.
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1946 VI/116 933 – 118 459 76
Ohlasovanie a odňatie živnostenských oprávnení.

1946 VI/118 460 – 118 529 77
Odňatie živnostenských oprávnení.

1946 VI/118 530 – 125 772 78
Odňatie živnostenských oprávnení; žiadosť firmy Orient – obchodnej
spoločnosti – o schválenie jednateľa; udelenie súhlasu k vstupu nových
spoločníkov do spoločnosti firmy FIAT; uvalenie národnej správy na podnik
veľkoobchod s vínom Ludwig a syn; žiadosť majiteľa drogéria Ľudovíta
Bartákyho o schválenie nájomnej zmluvy; ohlasovanie živností; schválenie
členov správy firmy Stein.

1946 VI/126 068 – 140 558 79
Ohlasovanie, zrušenie a odňatie živnostenských oprávnení.

VII. sekcia technická a stavebná

98 1945 VII/1297 – 57 112 80
Darovacia zmluva uzavretá medzi mestom Bratislava a firmou Slovenské
veľtrhy o prepustení plochy na vybudovanie výstaviska; žiadosť Slovenských
elektrární o povolenie nadstavby; oprava kostola sv. Mikuláša; žiadosť rafinérie
Apollo o poskytnutie priestorov na protiletecký kryt.

1945 VII/59 514 – 83 704 81
Výstavba kancelárskej budovy Českej priemyselnej banky v Bratislave; žiadosť
Živnostenskej banky o povolenie adaptácie budovy na Klobučníckej ulici č. 5;
zabezpečenie stavebných pozemkov pre Slovenskú vysokú školu technickú; plán
protileteckého krytu Slovenských elektrární na Blahovej ulici; popis
vinohradníckych domov; dostavba bývalých Kultúrnych ústavov Andreja
Hlinku.

99 1946 VII/1673 – 59 135 82
Žiadosť továrne na káble o povolenie demolácie domu na Ludwigovej ceste;
kolaudačná zápisnica poplachových sirén; žiadosť hospodárskej správy
sústreďovacieho tábora v Petržalke o zaplatenie prác spojených s exhumáciou
padlých príslušníkov Červenej armády; návrh Povereníctva dopravy na
doplnenie orientačných značiek.

1946 VII/62 187 – 138 222 83
Adaptácia priestorov v divadelnej dielni a skladoch; výkaz o mzdách
zaradencov pracovného útvaru na Patrónke za úpravu cintorína na Slavíne;
oprava priečelia na nemocnici sv. Alžbety; žiadosť rafinérie minerálnych olejov
Apollo o vykonanie kolaudácie tankovacieho skladiska; pracovný zoznam osôb
pracujúcich pri pochovávaní vojakov Červenej armády.
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VIII. sekcia domová

100 1945 VIII/2054 – 89 319 84
Oznámenie o zabratých budovách repatriačným úradom; zápisnica z valného
zhromaždenia Stavebného družstva Nová doba; zrušenie barákovej kolónie na
Vajnorskej ceste a Legionárskej ulici; žiadosť Správy domov pre bezprístrešnú
mládež o pridelenie budovy; zoznam bratislavských domov opustených
Nemcami, Maďarmi a kolaborantmi; opravy vojnou poškodených budov podľa
pripojeného zoznamu.

101 1946 VIII/8641 – 136 379 84
Úprava o platení nájomného v bytoch po Maďaroch, Nemcoch a kolaborantoch;
pridelenie Mirbachovho paláca pre potreby Mestského múzea; žiadosť kultúrnej
sekcie Národného výboru v Bratislave o pridelenie priestorov po bývalom
spolku Toldyho krúžok; opravy vojnou poškodených budov spravovaných
Národným výborom v Bratislave; vrátenie budovy Najvyššiemu kontrolnému
úradu.

IX. sekcia vojenská a telovýchovná

102 1945 IX/4969 85
Výmery na obsadenie bytov Červenou armádou.

X. sekcia podniková

103 1945 X/33 254 – 68 643 86
Naturálne pôžitky zamestnancov Mestskej elektrárne; určenie robotníckych
miezd podnikovým robotníkom v nedeľu a vo sviatok; objednávka telefónnej
ústredne pre Mestskú elektráreň Národného výboru v Bratislave.

104 1946 X/207 – 91 473 87
Verejná súťaž na získanie ideového projektu na výstavbu Zimného štadióna;
schválenie záverečných účtov Mestskej elektrárne za rok 1944; úprava miezd
a platov zamestnancom mesta; znárodnenie Mestskej elektrárne.

1946 X/91 473 88
Znárodnenie Mestskej elektrárne v Bratislave.

1946 X/91 473 – 114 709 89
Znárodnenie Mestskej elektrárne; zadanie zemných prác Vodárňami mesta
Bratislavy pre uloženie vodovodného potrubia z Karlovej Vsi po dunajský most;
výstavba I. etapy Zimného štadióna; dodatočné schválenie výplaty architektovi
Dušanovi Jurkovičovi za práce pri výstavbe novej rozvodne.
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XI. sekcia sociálno-humanitná

105 1945 XI/6632 – 80 823 90
Štatút Mestského chudobinca; základina Žofie Tóthovej rod. Ludwigovej na
podporovanie chudobných mladúch (založená v roku 1893); schválenie úbytku
čiastkových inventárov za rok 1943; základina Aurélie Andrássyovej na podporu
chudobných k Vianociam (založená v roku 1908); základina Augusty Beckovej
pre podporovanie chudobných slepcov (založená v roku 1859); zdravotná
ochranná služba v Bratislave a okolí; žiadosť Spolku pre starostlivosť
o nevidomých v Báhoni o príspevok na rok 1944.

106 1946 XI/11 995 – 140 345 91
Falšovanie mlieka u Rudolfa Procházku; vyúčtovanie subvencie mestským
zamestnancom za rok 1944; ošacovacia akcia Spolku československého
červeného kríža z daru Amerického červeného kríža; vyúčtovanie mestskej
subvencie sirotincu Ochrana Márie; súpis repatriantov; dosadenie dočasnej
správy na majer Sidina.

XII. sekcia kultúrna

a. Úradné knihy

107 1945 ---- 92
Evidencia kníhtlačiarní v Bratislave.

b. spisy

108 1945 XII/4537 – 89 502 92
Žiadosť učňovskej školy o vymenovanie riaditeľa (v prílohe stanovy školy);
zoznam premenovaných ulíc, ciest a námestí; úprava parkovného priestranstva
na Hviezdoslavovom námestí; vyúčtovanie subvencie mesta na rok 1944 pre
jasle na Trnávke; organizačný štatút Kultúrneho podniku mesta Bratislavy;
menovanie dozorného výboru do Ústredného riaditeľstva obvodných
učňovských škôl.

109 1946 XII/36 072 92
Obežník Združenia pripravovateľov verejných prejavov za spravodlivé hranice
Československej republiky.

XIII. sekcia zdravotná

110 1945 XIII/798 – 92 090 93
Hlásenie o zdravotnom stave deportovaných Nemcov a Maďarov v tábore
v Petržalke; liečenie chudobných, nemajetných a nezamestnaných; zoznam
bratislavských lekárov za roky 1938, 1942 a 1945; štatistické dáta kojeneckej,
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detskej a celkovej úmrtnosti; zoznam očkovaných detí narodených v rokoch
1944 a 1945; zabezpečenie nerušeného zásobovania civilného obyvateľstva
liekmi.

111 1946 XIII/14 – 140 745 93
Zoznam ošetrovateľského personálu v Štátnej nemocnici v Bratislave; hlásenie
počtu hrobov príslušníkov Červenej armády; mesačné výkazy o nemocniciach;
povolenie lekárskej praxe Dr. Kulkovi; očkovanie členov Národnej bezpečnosti
proti škvrnitému týfu; mesačné správy o pôrodnosti a úmrtnosti v Bratislave;
zatvorenie bratislavských škôl pre šarlach; štatistika liečebných ústavov;
organizácia lekárskej služby na záchytných staniciach pre presídlencov
z Maďarska.

XIV. sekcia zverozdravotná

112 1946 XIV/35 324 – 137 178 94
Kontrola mlieka a odstránenie závad; chovateľské zmluvy obce Vajnory;
dovoz koní zo zásielky UNRRA na Slovensku; výskyt tuberkulózy hydiny
v Bratislave.

XV. sekcia zásobovacia

113 1945 XV/1055 – 94 301 95
Zásobovanie československej posádky a civilného obyvateľstva Bratislavy
chlebom; určenie termínov výročných trhov; trhové ceny zeleniny a ovocia;
sťažnosť na kvalitu chleba od firmy Kordáč; organizácia zásobovacej agendy
národných výborov; ceny tovarov UNRRA; zoznam samozásobiteľov obilím
a múkou; pokyny na vydávanie evidenčných lístkov; šetrenie
nezodpovedajúceho chleba Ústavom mesta Bratislavy pre skúmanie potravín;
ceny vagónových zásielok ostravského a karvinského uhlia.

114 1946 XV/2079 95
Určenie nájomného za miestnosti obývané Štátnym plánovacím a štatistickým
úradom v dome J. Čeřovského na ulici Obrancov mieru.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



39

II. manipulačné obdobie
(9. novembra 1946 – 31. decembra 1948)

A. Úradné knihy

115 I. – IV. 1947 2b/b5
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 718 strán, polokožená väzba.

116 V. – IX. 1947 2b/b6
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 710 strán, polokožená väzba.

117 X. – XII. 1947 2b/b7
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 567 strán, polokožená väzba.

118 I. – IV. 1948 2b/b8
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 750 strán, polokožená väzba.

119 V. – IX. 1948 2b/b9
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 740 strán, polokožená väzba.

120 X. – XII. 1948 2b/b10
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 793 strán, polokožená väzba.

121 XI. 1946/2 2b/b19
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 282 strán, koženková väzba.

122 XII. 1946/1 2b/b20
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 552 strán, koženková väzba.

123 XII. 1946/2 2b/b21
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 496 strán, koženková väzba.

124 I. 1947/1 2a/a22
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 451 strán, koženková väzba.

125 I. 1947/2 2a/a23
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1197 strán, koženková väzba.
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126 II. 1947/1 2a/a24
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1110 strán, koženková väzba.

127 II. 1947/2 2a/a25
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 966 strán, koženková väzba.

128 III. 1947/1 2a/a26
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1243 strán, koženková väzba.

129 III. 1947/2 2a/a27
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 943 strán, koženková väzba.

130 IV. 1947/1 2a/a28
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 539 strán, koženková väzba.

131 IV. 1947/2 2a/a29
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1236 strán, koženková väzba.

132 IV. 1947/3 2a/a30
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 767 strán, koženková väzba.

133 V. 1947/1 2a/a31
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 787 strán, koženková väzba.

134 V. 1947/2 2a/a32
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1147 strán, koženková väzba.

135 V. 1947/3 2a/a33
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1452 strán, koženková väzba.

136 V. 1947/4 2a/a34
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 800 strán, koženková väzba.

137 VI. 1947/1 2a/a35
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 944 strán, koženková väzba.

138 VI. 1947/2 2a/a36
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
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Originál, 22 x 31 cm, 1236 strán, koženková väzba.

139 VII. 1947/1 2a/a37
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1398 strán, koženková väzba.

140 VII. 1947/2 2a/a38
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 900 strán, koženková väzba.

141 VII. 1947/3 2a/a39
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 700 strán, koženková väzba.

142 VIII. 1947/1 2a/a40
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1116 strán, koženková väzba.

143 VIII. 1947/2 2a/a41
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1460 strán, koženková väzba.

144 IX. 1947/1 2a/a42
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1290 strán, koženková väzba.

145 IX. 1947/2 2a/a43
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 644 strán, koženková väzba.

146 IX. 1947/3 2a/a44
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1043 strán, koženková väzba.

147 X. 1947/1 2a/a45
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 898 strán, koženková väzba.

148 X. 1947/2 2a/a46
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 606 strán, koženková väzba.

149 X. 1947/3 2a/a47
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 676 strán, koženková väzba.

150 X. 1947/4 2a/a48
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 526 strán, koženková väzba.
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151 XI. 1947/1 2a/a49
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 978 strán, koženková väzba.

152 XI. 1947/2 2a/a50
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 968 strán, koženková väzba.

153 XII. 1947/1 2a/a51
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 755 strán, koženková väzba.

154 XII. 1947/2 2a/a52
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 706 strán, koženková väzba.

155 XII. 1947/3 2a/a53
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 985 strán, koženková väzba.

156 I. 1948/1 2a/a54
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 928 strán, koženková väzba.

157 I. 1948/2 2a/a55
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 994 strán, koženková väzba.

158 II. 1948/1 2a/a56
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1050 strán, koženková väzba.

159 II. 1948/2 2a/a57
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1098 strán, poloplátená väzba.

160 III. 1948/1 2a/a58
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1100 strán, poloplátená väzba.

161 III. 1948/2 2a/a59
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 713 strán, poloplátená väzba.

162 IV. 1948/1 2a/a60
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 818 strán, poloplátená väzba.

163 IV. 1948/2 2a/a61
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
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Originál, 22 x 31 cm, 750 strán, poloplátená väzba.

164 IV. 1948/3 2a/a62
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 848 strán, poloplátená väzba.

165 V. 1948/1 2a/a63
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1398 strán, poloplátená väzba.

166 V. 1948/2 2a/a64
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 952 strán, poloplátená väzba.

167 VI. 1948/1 2a/a65
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 886 strán, poloplátená väzba.

168 VI. 1948/2 2a/a66
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1124 strán, poloplátená väzba.

169 VI. 1948/3 2a/a67
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1076 strán, poloplátená väzba.

170 VI. 1948/4 2a/a68
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 548 strán, poloplátená väzba.

171 VII. 1948/1 2a/a69
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 692 strán, poloplátená väzba.

172 VII. 1948/2 2a/a70
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1182 strán, poloplátená väzba.

173 VIII. 1948/1 2a/a71
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 760 strán, poloplátená väzba.

174 VIII 1948/2 2a/a72
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 880 strán, poloplátená väzba.

175 IX. 1948/1 2a/a73
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 844 strán, poloplátená väzba.
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176 IX. 1948/2 2a/a74
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 790 strán, poloplátená väzba.

177 IX. 1948/3 2a/a75
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1296 strán, poloplátená väzba.

178 X. 1948/1 2a/a76
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 954 strán, poloplátená väzba.

179 X. 1948/2 2a/a77
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 800 strán, poloplátená väzba.

180 X. 1948/3 2a/a78
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 844 strán, poloplátená väzba.

181 X. 1948/4 2a/a79
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 869 strán, poloplátená väzba.

182 XI. 1948/1 2a/a80
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1252 strán, poloplátená väzba.

183 XI. 1948/2 2a/a81
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1024 strán, poloplátená väzba.

184 XI. 1948/3 2a/a82
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 848 strán, poloplátená väzba.

185 XII. 1948/1 2a/a83
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1202 strán, poloplátená väzba.

186 XII. 1948/2 2a/a84
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 816 strán, poloplátená väzba.

187 XII. 1948/3 2a/a85
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1022 strán, poloplátená väzba.
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188 1947 A – Ž ----
Index predmetov prejednávaných na zasadnutiach pléna a rady národného
výboru

189 1947 ---- ----
Zápisnice výberových komisií pre odsun Nemcov.

190 1948 ---- ----
Zápisnice výberových komisií pre odsun Nemcov.

191 1948 ---- ----
Evidencia osôb podliehajúcich odsunu.

192 1946 – 1948 ---- ----
Evidencia osôb odtransportovaných.

193 1946 – 1948 ---- ----
Index osôb vylúčených z odsunu.

194 1946 – 1948 ---- ----
Index osôb vyňatých z odsunu.

195 1947 ---- ----
Index stopovací pre odsun Nemcov.

B. spisový materiál

a. pomocné knihy prezidiálne

196 1947 1 – 10 000
Podací denník prezidiálny.

197 1947 10 001 – 12 810
Podací denník prezidiálny.

198 1948 1 – 10 000
Podací denník prezidiálny.

199 1948 10 001 – 14 611
Podací denník prezidiálny.

200 1947 A – F
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

201 1947 G – L
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.
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202 1947 M – S
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

203 1947 Š – Ž
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

204 1948 A – F
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

205 1948 G – L
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

206 1948 M – S
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

207 1948 Š – Ž
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu.

b. spisy prezidiálne

I. odbor prezidiálny

I/1 oddelenie – sekretariát národného výboru

208 1947 144 – 5055/I/1 96
Usporiadanie štátnej dobročinnej lotérie pre prospech sirôt po obetiach vojny;
udelenie umeleckých a vedeckých cien mesta Bratislavy na rok 1947
(vymenovanie porôt); zápisnica zo zasadnutia trhovej komisie; zaplavenie
Petržalky vodami z Dunaja – opatrenia; zriadenie okresnej komisie pre
organizovanie národnej súťaže; lokalitný program pre výstavbu Ústavu pre
telesne chybných v Bratislave; návrh na dvojročný budovateľský plán
Národného výboru v Bratislave; revízia v Mestskej tržnici; žiadosť mestskej
elektrárne v Banskej Bystrici o výnimku od znárodnenia; zoznam národných
správcov v rámci živnostenskej sekcie: zriadenie Dunajského veľtrhu.

1947 I/1/5068 – 7949 97
Ustanovenie člena mestskej správy do kuratória sirotinca Ochrana Márie;
investície samosprávy z miestnych zdrojov v roku 1947; výkazy a potvrdenky
firiem  jednotlivcov o poskytnutí finančnej pomoci občanom postihnutých
povodňou; výkaz o stave cudzincov k 1. júlu 1947 podľa štátnej príslušnosti;
náhrada za škody spôsobené mimoriadnou tuhou zimou v roku 1946/1947;
prerokovanie uznesenia rady národného výboru o návrhu rozpočtu na rok 1948;
predloženie investičného programu hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

1947 I/1/8007 – 12 800 98
Zbierka Matice slovenskej pre repatriovaných Slovákov; miestna kontrola
stavebno-podujimateľského oddelenia o hospodárení Národného výboru
v Bratislave; interpelácie o vybudovaní podaných návrhov, žiadostí a sťažností;
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žiadosť obyvateľov Trnávky a vykonanie cestných a kanalizačných prác;
prevzatie hudobnej školy pod záštitou národného výboru; príspevok
Veľkonákupnej spoločnosti družstiev v Prahe na sociálne a kultúrne účely
mesta; zrušenie telovýchovného referátu Národného výboru v Bratislave;
výstavba a regulačný plán mesta Bratislavy vo dvojročnici.

209 1948 I/1/136 – 3106 99
Výkazy bratislavských kníhtlačiarní; zbierka pre vianočný strom; premenovanie
mestských štvrtí a okresov Veľkej Bratislavy; dočasný organizačný poriadok pre
Bratislavu; správa o zaistených domoch a bytová otázka; vyžiadanie zápisnice
z porady štatutárnych miest v Košiciach; zoznam pozbavených členov
Národného výboru v Bratislave a vrátenie ich služobných preukazov; návrh na
zostavenie rozpočtu na rok 1949; zrušenie spojovacej ulice medzi Pluhovou
a Jánoškovou ulicou; udelenie výročných umeleckých a vedeckých cien mesta
Bratislavy na rok 1948; voľba členov komisií národného výboru; prevzatie
budovy na Šafárikovom námestí č. 4 do štátnej správy; perspektívny plán
výstavby bitúnkov – memorandum štatutárnych miest.

1948 I/1/3107 100
Asanácia mestskej štvrti Podhradie.

1948 I/1/3142 – 6000 101
Záverečné účty mestskej plynárne, elektrárne a vodárne za rok 1945; otvorenie
univerzitnej záhrady; návrh na rozpočet na rok 1949; stavebný dozor na
novostavbu I. etapy Zimného štadióna; zoznam porotcov okresného ľudového
súdu; žiadosť mesta Břeclavi o prídel konfiškovaného pivovaru; prvý celoštátny
zjazd národných výborov; revízia prenájomných zmlúv; správa o výsledku
národnej smeny víťazstva 11. apríla 1948; zriadenie detského ihriska na
Karpatskej ulici; uvoľnenie budovy na Slovanskej ulici pre hudobnú školu.

1948 I/1/6020 – 13 919 102
Informácia o prednom trakte budovy Primaciálneho námestie č. 1; prevzatie
Bratislavskej záložne úč. spol. mestom a vytvorenie komunálneho podniku;
zriadenie útulne na odstránenie žobrania v meste; celkový výsledok pracovného
výboru Ústredného národného výboru v Bratislave; žiadosť Vojenského
poľovníckeho klubu v Bratislave o prenájom poľovných revírov; návrh na
menovanie sudcov z ľudu na Ľudovom súde v Bratislave; návšteva prezidenta
mesta Lodže Slavinského; interpelácia Dr. Kozmu v rade národného výboru
o zákaze žobrania v meste; schválenie rozpočtu mesta na rok 1949; správa
o vykonávacom nariadení nového bytového zákona.

I/2 oddelenie personálne

210 1947 I/2/442 – 12 397 103
Adaptácia bývalej kaviarne Astória pre účely verejnej knižnice mesta Bratislavy;
odmeny pre záchrancov pri povodniach z hasičského fondu; odevný štatút pre
robotníkov národného výboru; určenie členov plánovacej reslovakizačnej akcie
za I. až X. mestský okres; osamostatnenie Verejnej knižnice mesta Bratislavy;
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odvolanie členov a úradníkov národného výboru z národných správ; žiadosť
bývalých mestských zamestnancov maďarskej národnosti o poskytnutie
existenčného minima.

211 1948 I/2/2032 – 13 215 103
Určenie členov do bytovej komisie národného výboru; výkaz výkonnostného
vyplateného v roku 1947; poskytovanie diét a nocľažných platieb pre mestských
zamestnancov; štatistiky zamestnancov územnej správy; zbierka pre akciu
Výzva Spojených národov na pomoc deťom; voľba členov osobnej komisie;
poukázanie odmien zamestnancom národného výboru, ktorí sa zúčastnili pri
previerkach reslovakizantov.

I/3 oddelenie kontrolné a revízne

212 1947 I/3/740 – 11 129 104
Regulačné a zastavovacia úprava medzi ulicami Szabóovou, Odborárskym
námestím, Záhradníckou, Ruskou a Karadžičovou pre prvú etapu stavebnej
obnovy; regulačná a zastavovacia úprava územia na ulici Februárového
víťazstva pred budovou Hlavného veliteľstva Národnej bezpečnosti.

213 1948 I/3/13 652 104
Súvaha revízneho a kontrolného oddelenia o vyúčtovaní podniku Živnodom –
kaviareň a reštaurácia.

c. pomocné knihy administratívne

217 1947 1 – 10 000 ----
Podací denník administratívny.

218 1947 10 001 – 20 000 ----
Podací denník administratívny.

219 1947 20 001 – 30 000 ----
Podací denník administratívny.

220 1947 30 001 – 40 000 ----
Podací denník administratívny.

221 1947 40 001 – 50 000 ----
Podací denník administratívny.

222 1947 50 001 – 60 000 ----
Podací denník administratívny.

223 1947 60 001 – 70 000 ----
Podací denník administratívny.
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224 1947 70 001 – 80 000 ----
Podací denník administratívny.

225 1947 80 001 – 90 000 ----
Podací denník administratívny.

226 1947 90 001 – 100 000 ----
Podací denník administratívny.

227 1947 100 001 – 110 000 ----
Podací denník administratívny.

228 1947 110 001 – 120 000 ----
Podací denník administratívny.

229 1947 120 001 – 130 000 ----
Podací denník administratívny.

230 1947 130 001 – 140 000 ----
Podací denník administratívny.

231 1947 140 001 – 150 000 ----
Podací denník administratívny.

232 1947 150 001 – 160 000 ----
Podací denník administratívny.

233 1947 160 001 – 170 000 ----
Podací denník administratívny.

234 1947 170 001 – 180 000 ----
Podací denník administratívny.

235 1947 180 001 – 190 000 ----
Podací denník administratívny.

236 1947 190 001 – 200 000 ----
Podací denník administratívny.

237 1947 200 001 – 210 000 ----
Podací denník administratívny.

238 1947 210 001 – 216 200 ----
Podací denník administratívny.

239 1948 1 – 10 000 ----
Podací denník administratívny.
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240 1948 10 001 – 20 000 ----
Podací denník administratívny.

241 1948 20 001 – 30 000 ----
Podací denník administratívny.

242 1948 30 001 – 40 000 ----
Podací denník administratívny.

243 1948 40 001 – 50 000 ----
Podací denník administratívny.

244 1948 50 001 – 60 000 ----
Podací denník administratívny.

245 1948 60 001 – 70 000 ----
Podací denník administratívny.

246 1948 70 001 – 80 000 ----
Podací denník administratívny.

247 1948 80 001 – 90 000 ----
Podací denník administratívny.

248 1948 90 001 – 100 000 ----
Podací denník administratívny.

249 1948 100 001 – 110 000 ----
Podací denník administratívny.

250 1948 110 001 – 120 000 ----
Podací denník administratívny.

251 1948 120 001 – 130 000 ----
Podací denník administratívny.

252 1948 130 001 – 140 000 ----
Podací denník administratívny.

253 1948 140 001 – 150 000 ----
Podací denník administratívny.

254 1948 150 001 – 160 000 ----
Podací denník administratívny.

255 1948 160 001 – 170 000 ----
Podací denník administratívny.

256 1948 170 001 – 180 000 ----
Podací denník administratívny.
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257 1948 180 001 – 190 000 ----
Podací denník administratívny.

258 1948 190 001 – 200 000 ----
Podací denník administratívny.

259 1948 200 001 – 210 000 ----
Podací denník administratívny.

260 1948 210 001 – 215 955 ----
Podací denník administratívny.

261 1947 A – C ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

262 1947 B ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

263 1947 D ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

264 1947 E – F ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

265 1947 G ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

266 1947 H ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

267 1947 J – L ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

268 1947 K ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

269 1947 M ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

270 1947 N – O ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

271 1947 P – Qu ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

272 1947 R ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.
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273 1947 S ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

274 1947 Š ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

275 1947 T – U ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

276 1947 V ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

277 1947 Z – Ž ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

278 1948 A – C ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

279 1948 B ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

280 1948 D ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

281 1948 E – F ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

282 1948 G ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

283 1948 H ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

284 1948 J – L ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

285 1948 K ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

286 1948 M ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

287 1948 N – O ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

288 1948 P – Qu ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

289 1948 R ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.
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290 1948 S ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

291 1948 Š ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

292 1948 T – U ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

293 1948 V ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

294 1948 Z – Ž ----
Index k podaciemu denníku administratívnemu.

295 1947 1 – 171 000 ----
Radovník k administratívnym spisom.

296 1947 171 001 – 216 200 ----
Radovník k administratívnym spisom.

297 1948 1 – 150 030 ----
Radovník k administratívnym spisom.

298 1948 150 031 – 215 955 ----
Radovník k administratívnym spisom.

299 1948 ---- ----
Podací denník zábavného oddelenia.

300 1946 – 1947 ---- ----
Podací denník Osvetovej rady hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

301 1947 – 1948 ---- ----
Podací denník Osvetovej rady hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

II. odbor administratívny

II/1 oddelenie správne

302 1947 II/1/13 132 – 149 608 105
Zmeny mien; žiadosti o poskytnutie náhrady za škody spôsobené povodňami
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1947 II/1/150 232 – 212 696 106
Zmeny priezviska; dodatočné imatrikulácie narodených; zoznam škôd
spôsobených povodňou v marci 1947; zoznam škôd spôsobených mimoriadne
tuhou zimou 1946/1947; dodatky o povodňových škodách v Petržalke.

303 1948 II/1/4514 – 191 215 107
Žiadosť Xénie Horváthovej o udelenie súhlasu na odpredaj pozemku; zmeny
priezviska; výstavba cesty Bratislava – Devín – administratívna pochôdzka;
schválenie kúpnopredajnej zmluvy Antona Lachkoviča; vyúčtovanie
poskytnutej náhrady za škody spôsobené živelnými pohromami v dôsledku
dlhotrvajúcej zimy 1946/1947.

II/2 oddelenie príslušenské

304 1946 II/2/141 048 – 145 190 108
Preverovacie rozhodnutia bratislavských mäsiarov a údenárov; zostavenie
správy o stave slovenského priemyslu a remesiel za rok 1946.

305 1947 II/2/1722 – 213 313 108
Zoznam osôb nemeckej národnosti, ktorým bolo vydané osvedčenie o dočasnom
zachovaní československého štátneho občianstva; výkaz o stave cudzincov
podľa štátnej príslušnosti; zoznam presídlencov z Československa do Maďarska
podľa dohody československo-maďarskej o výmene obyvateľstva; zmeny
priezviska; zoznam vojnových škôd v druhom okrese Bratislavy.

306 1948 II/2/8004 – 199 333 109
Zmeny priezviska; žiadosti o ponechanie československého štátneho občianstva
a prijatie do obecného zväzku.

II/3 oddelenie živnostenské a cenové

307 1946 II/3/141 319 – 144 971 110
Ohlásenia a odhlásenia živnostenských oprávnení a odnímanie živnostenských
oprávnení.

1946 II/3/145 468 – 152 998 111
Ponechanie (previerky) živnostenských oprávnení; žiadosť firmy Partakt
(partizánsky aktív) – družstvo v Bratislave – o súhlas k zápisu do firemného
registra; udeľovanie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odňatie
živnostenských oprávnení; preverovacie dekréty bratislavských obchodníkov;
zoznam členov Vinohradníckeho spolku žiadajúcich o povolenie na výčap vína
z vlastnej úrody; žiadosť Slovenskej konštruktívnej spoločnosti o udelenie
súhlasu k ustanoveniu jednateľov.
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1946 II/3/153 612 – 164 951 112
Ohlasovanie a rušenie živnostenských oprávnení; žiadosť spolku Charitas
o udelenie živnostenskej koncesie.

308 1947 II/3/12 – 1292 113
Ponechanie (previerky) živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie
živností; žiadosť firmy Kühmayer a spol. o povolenie zápisu družstva.

1947 II/3/1506 – 3730 114
Ohlasovanie, dočasné zastavenie živností; schválenie členov správy a dozorného
výboru firmy Paperod; udeľovanie živnostenských koncesií; schválenie členov
správy a dozorného výboru firmy Stavebné družstvo poštových zamestnancov.

1947 II/3/3795 – 5809 115
Udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie a dočasné zastavenie
živností; preverovacie dekréty bratislavských obchodníkov; schválenie člena
správy Slovenskej grafie, úč. spol. (v prílohe stanovy).

1947 II/3/5827 – 8938 116
Žiadosť Roľníckeho dobytkárskeho družstva o povolenie zápisu družstva (v
prílohe stanovy); ohlasovanie a dočasné zastavenie živností.

1947 II/3/8942 – 12 813 117
Ohlasovanie a odňatie živnostenských oprávnení.

1947 II/3/12 873 – 16 860 118
Ohlasovanie živností; žiadosť Všeobecného stavebného družstva o udelenie
živnostenského oprávnenia (v prílohe stanovy).

1947 II/3/16 903 – 18 927 119
Ohlasovanie a dočasné zastavenie živností; udeľovanie živnostenských
koncesií; odňatie živnostenského oprávnenia.

1947 II/3/18 928 – 22 983 120
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; zriadenie filiálky Obchodného domu To-
Ta pod národnou správou v Košiciach.

1947 II/3/23 422 – 24 505 121
Žiadosť firmy Standard – spoločnosť pre technické potreby – o schválenie
jednateľov; odnímanie živnostenských oprávnení; udeľovanie živnostenských
koncesií; ohlasovanie živností; ponechanie (previerky) živnostenských
oprávnení.

1947 II/3/24 642 – 27 791 122
Udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie živností; znovuzačatie
prevádzky vedľajšieho závodu prvého robotníckeho družstva v Bratislave
Prvodev (v prílohe stanovy).
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1947 II/3/27 798 – 31 129 123
Žiadosť firmy Karbonia o schválenie funkcionárov; odnímanie živnostenských
oprávnení; ohlasovanie živností.

1947 II/3/32 233 – 38 634 124
Ohlasovanie a zastavenie živností; schválenie členov správnej rady Slovenskej
dopravnej úč. spol.; žiadosť Obilnej spoločnosti pre Slovensko o vydanie
povolenia k zápisu do firemného registra; ohlásenie obchodu firmy Centrapa;
zoznam živnostenských podnikov v Bratislave, ktoré boli skonfiškované;
odnímanie živnostenských oprávnení.

1947 II/3/39 217 – 42 632 125
Ohlasovanie živností; udeľovanie živnostenských koncesií; žiadosť Nákupného
družstva úradníkov a učiteľov o schválenie funkcionárov (v prílohe stanovy);
žiadosť Bratislavskej priadelne konopí a továrne na povraznícke tovary
o schválenie funkcionárov (v prílohe stanovy); určenie početného pomeru učňov
k počtu pomocníkov v továrenských podnikoch Grémia inštalatérov
a elektrotechnikov.

1947 II/3/43 829 – 48 678 126
Žiadosť firmy Baťa Šimonovany o zmenu námestníka; ceny liehovín;
ohlasovanie a odhlasovanie živností; udeľovanie živnostenských koncesií;
ohlásenie živnosti firmy Strojotyp.

1947 II/3/49 072 – 52 933 127
Žiadosť firmy Centropa, predtým Chemitechna o súhlas pre vstup spoločníka do
firmy; ohlasovanie živností; žiadosť Stavebného družstva zamestnancov sekcie
B Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy o súhlas k zápisu do
firemného registra.

1947 II/3/53 783 – 57 844 128
Ohlasovanie a odňatie živnostenských oprávnení; šetrenie o neoprávnenom
vykonávaní kníhkupeckej činnosti filiálky vydavateľských a nakladateľských
podnikov Pravdy v Želiezovciach; schválenie členov správy Stavebného
a bytového družstva zamestnancov štátnych majetkov v Bratislave.

1947 II/3/58 005 – 66 691 129
Schválenie funkcionárov firmy Paperod; ohlasovanie a zastavenie živností;
žiadosť Slovenskej vysokej školy technickej o schválenie funkcionárov a súhlas
k založeniu družstva; ustanovenie funkcionárov Zväzu hospodárskych družstiev
a verejných obilných skladíšť; stanovy svojpomocného družstva Vojnár.

1947 II/3/67 138 – 68 859 130
Ohlasovanie, zastavenie a odňatie živnostenských oprávnení.

1947 II/3/69 251 – 72 182 131
Ohlasovanie a zastavenie živností; udeľovanie živnostenských koncesií;
ponechanie (previerky) živností; žiadosť Stavebného družstva zamestnancov
bratislavskej elektrickej úč. spol. o povolenie zápisu družstva a schválenie
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členov správnej rady; žiadosť stavebného a bytového družstva Technika o súhlas
k zápisu družstva do firemného registra.

1947 II/3/72 676 – 77 393 132
Ohlasovanie a zastavenie živností; ponechanie (previerky) živností; udeľovanie
živnostenských koncesií.

1947 II/3/77 539 – 87 948 133
Ponechanie (previerky) živností; ohlasovanie a zastavenie živností; zoznam
členov Vinohradníckeho spolku žiadajúcich povolenie výčapu vlastného vína;
schválenie funkcionárov Slovenskej cukrovej obchodnej spoločnosti (v prílohe
stanovy); zápisnica z výročného zhromaždenia Zemského grémia kníhtlačiarov;
ustanovenie členov správnej rady a dozorného výboru firmy Tatra; schválenie
prokuristov firmy Dunaj.

1947 II/3/88 079 – 93 524 134
Preverovacie dekréty bratislavských obchodníkov; ohlasovanie a zastavenie
živností; schválenie funkcionárov vo firme Modatex; schválenie členov
dozorného výboru v Meštianskom pivovare; udeľovanie živnostenských
koncesií; revízie a odnímanie živnostenských oprávnení v Spoločenstve
mäsiarov a údenárov; žiadosť stavebného a bytového družstva Štefánikov
sokolský domov o povolenie zápisu družstva.

1947 II/3/93 935 – 109 103 135
Udeľovanie živnostenských koncesií; zastavenie a odnímanie živnostenských
oprávnení; ponechanie (previerky) živností; zoznam bratislavských hotelov;
žiadosť Stavebného družstva zamestnancov československého úradu pre
hospodársku pomoc a obnovu o súhlas k zápisu do firemného registra.

1947 II/3/ 110 022 – 119 378 136
Úprava otváracích a zatváracích hodín v obchodoch a živnostiach; ohlasovanie
a zastavenie živností; žiadosť spoločníkov firmy Lanex o zápis verejnej
obchodnej spoločnosti do firemného registra.

1947 II/3/ 119 407 – 130 358 137
Jubilejná výročná správa Živnostenského spoločenstva pre mesto Bratislava za
rok 1946; ohlasovanie a zastavenie živností; žiadosť o schválenie členov správy
firmy Finstav; uvalenie národnej správy na lekáreň Ochrana Márie; udeľovanie
živnostenských koncesií; schválenie členov správy a dozorného výboru
stavebného družstva Rodinný kozub; žiadosť o povolenie zápisu stavebného
družstva Tatranec.

1947 II/3/131 689 – 147 154 138
Schválenie funkcionárov firmy Rolný; ohlasovanie a zastavenie živností;
ustanovenie funkcionárov drevárskej úč. spol. OROL; vzdanie sa
živnostenského oprávnenia a reprezentácie v Bratislave továrne na armatúry
a meracie prístroje n. p. Ústí n/Labem; žiadosť o povolenie zápisu firmy
Slovchema (v prílohe stanovy); oznámenie o založení Pracovného združenia
živnostníkov v Petržalke; schválenie výrobne bieloby luny Chemickým
závodom Dynamit – Nobel n. p.
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1947 II/3/ 147 381 – 166 941 139
Ohlasovanie, zastavenie, odňatie a ponechanie (previerky) živností; žiadosť
firmy Jedla o súhlas k zápisu členov správnej rady do firemného registra;
živnostensko-právne schválenie výroby umelého hodvábu Chemickým
závodom Dynamit – Nobel; rámcový plán prezídia Osídľovacieho úradu pre
Slovensko.

1947 II/3/ 166 942 – 185 556 140
Zrušenie učňovskej zmluvy Jozefa Bujalku; udelenie koncesie Vodárni
národného výboru v Bratislave; ohlasovanie a zastavenie živností; schválenie
funkcionárov firmy Tevyra; schválenie voľby členov dozorného výboru firmy
Slovoil; ohlásenie výroby buničitej vlny továrensky úč. spol. Chemický
priemysel v Bratislave (v prílohe stanovy); schválenie výrobných programov
jednotlivých firiem.

1947 II/3/185 581 – 197 135 141
Menovanie účastníkov odboja národnými správcami; pridelenie konfiškátu
Prvej bratislavskej továrni na výrobu umelého ľadu; ohlasovanie živností;
udeľovanie živnostenských koncesií; schválenie spôsobilosti hotelových
miestností Slovenskej hotelovej úč. spol. – hotel Carlton – Savoy; ponechanie
a previerky živnostenských oprávnení; žiadosť Bratislavskej záložne
o povolenie vedľajšieho závodu v Žiline (v prílohe stanovy).

1947 II/3/ 198 711 – 201 719 142
Schválenie členov dozornej rady firmy Dovus; odňatie živnostenských
oprávnení; žiadosť Stavebného a bytového družstva Societa o súhlas k zápisu (v
prílohe stanovy); zoznam členov Vinohradníckeho spolku žiadajúcich povolenie
na výčap vlastného vína; ohlasovanie a zastavenie živností.

1947 II/3/ 202 282 – 209 446 143
Ohlasovanie, zastavenie a odňatie živnostenských oprávnení.

1947 II/3/ 209 628 – 215 421 144
Odňatie živnostenských oprávnení; súhlas k zápisu družstva zamestnancov
zdravotnej správy v Bratislave Zdravspol do firemného registra.

309 1948 II/3/288 – 1688 145
Povolenie zápisu Zväzu ľudových obchodných výrobných družstiev Svojrod do
firemného registra; udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie živností;
zápis zmeny sídla Všeobecného stavebného družstva vo firemnom registre.

1948 II/3/1690 – 2863 146
Ohlasovanie živností; udeľovanie živnostenských koncesií; schválenie voľby
členov Meštianskeho pivovaru; súhlas k zápisu Zväzu vinohradníckych
družstiev v Bratislave do firemného registra; odňatie živnostenských oprávnení.Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



59

1948 II/3/2869 – 3616 147
Odňatie živnostenských oprávnení; udeľovanie živnostenských koncesií;
žiadosť Svojpomocného družstva zamestnancov firmy Stollwerck o súhlas
k zápisu do firemného registra; ohlasovanie živností.

1948 II/3/3652 – 4502 148
Schválenie učňovskej zmluvy Jozefovi Kalincovi; ohlasovanie, zastavenie
a odňatie živnostenských oprávnení; žiadosť Ústavu pre zmrzačených
o povolenie obuvníckej živnosti pre výcvik chovancov ústavu (v prílohe
stanovy); schválenie funkcionárov Slovenskej vinárskej spoločnosti – družstvo
dozorcov a obchodníkov s vínom.

1948 II/3/4503 – 6383 149
Žiadosť družstva Zubač o povolenie k zápisu do firemného registra;
ohlasovanie, odňatie a dočasné zastavenie živností.

1948 II/3/6385 – 8098 150
Ohlasovanie živností; žiadosť Stavebného a bytového družstva o zápisu do
firemného registra; odňatie živnostenských oprávnení; udeľovanie
živnostenských koncesií; žiadosť družstva koncesovaných inštalatérov
o povolenie zápisu.

1948 II/3/8326 – 10 595 151
Ohlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení; uvalenie národnej
správy na Veľkoobchod s miešaným tovarom Perfekta Július Thurzo.

1948 II/3/10 825 – 11 516 152
Žiadosť firmy Galtol o závodné povolenie na rozšírenie benzínovej čerpacej
stanice na Šafárikovom námestí; udeľovanie živnostenských koncesií;
ohlasovanie a odhlasovanie živností.

1948 II/3/11 631 – 12 281 153
Ohlasovanie a zastavenie živností; odňatie živnostenských oprávnení; žiadosť
Stavebného a bytového družstva na Valoch o povolenie zápisu družstva do
firemného registra.

1948 II/3/13 396 – 13 956 154
Ohlasovanie a zastavenie živností.

1948 II/3/14 113 – 14 426 155
Ohlasovanie a zastavenie živností; udeľovanie živnostenských koncesií; odňatie
živnostenských oprávnení.

1948 II/3/14 429 – 15 904 156
Ohlasovanie živností; udeľovanie živnostenských koncesií; schválenie
funkcionárov Družstva zväzu slovenských kníhkupcov a nakladateľov;
ponechanie (previerky) živností.
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1948 II/3/15 906 – 16 533 157
Udeľovanie živnostenských koncesií; žiadosť družstva Sprovkol o povolenie
zápisu a schválenie členov správy (v prílohe stanovy); dočasné zastavenie
a odňatie živnostenských oprávnení; povolenie zápisu a schválenie členov
správy a dozorného výboru Obecno-prospešného stavebného družstva
železničných zamestnancov.

1948 II/3/16 534 – 18 250 158
Ohlasovanie a odňatie živnostenských oprávnení; udeľovanie živnostenských
koncesií.

1948 II/3/18 509 – 19 192 159
Schválenie funkcionárov firmy Negotium (v prílohe stanovy); ohlasovanie
a zastavenie živností; schválenie námestníka v podniku Kablo (v prílohe
stanovy); udeľovanie živnostenských koncesií; ohlásenie živnosti firmy
Účastinárska spoločnosť pre obchod s krmivom a poľnohospodárskymi
plodinami.

1948 II/3/19 198 – 20 314 160
Udelenie hostinskej koncesie hotelu Carlton; ohlasovanie a zastavenie živností;
zoznam hotelových podnikov, ktoré sú v prevádzke a ponechanie (previerka) ich
živností.

1948 II/3/21 167 – 21 539 161
Súhlas k zápisu Stavebného a bytového družstva ZNB v Bratislave do firemného
registra; udelenie živnostenského oprávnenia Chemického priemyslu úč. spol.;
povolenie zápisu Potravného družstva v Lamači do firemného registra (v prílohe
stanovy); ohlasovanie a zastavenie živností.

1948 II/3/21 612 – 24 293 162
Schválenie členov správy firmy Gumoelastika; ohlasovanie a zastavenie
živností; odňatie živnostenských koncesií; schválenie voľby členov správy
a dozorného výboru Bratislavskej družstevnej továrne likérov.

1948 II/3/24 295 – 25 756 163
Žiadosť továrne Mäsoprodukta na údeniny a konzervy o povolenie zápisu;
udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie, zastavenie a odňatie
živnostenských oprávnení; uvalenie národnej správy na podnik Rudolfa Sekana.

1948 II/3/25 777 – 26 913 164
Odňatie živnostenských oprávnení; udeľovanie živnostenských koncesií;
ohlasovanie živností; súhlas k zápisu družstva Autodro do firemného registra;
ponechanie (previerky) živnostenských oprávnení; žiadosť o schválenie
námestníka pre Čekanovské kamenouhoľné bane.

1948 II/3/26 938 – 29 305 165
Udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie živností; zrušenie
živnostenského listu firmy National; ponechanie (previerky) živnostenských
oprávnení.
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1948 II/3/29 313 – 30 733 166
Udelenie hostinskej a výčapníckej koncesie hotelu Palace; ohlasovanie živností;
udeľovanie živnostenských koncesií; žiadosť Márie Beňovej o priznanie
vdovského práva na živnosť hostinskú a výčapnícku.

1948 II/3/30 804 – 31 674 167
Schválenie členov správnej rady a dozorného výboru firme Journal – novinárske
a vydavateľské podniky úč. spol.; udeľovanie a odhlasovanie živnostenských
koncesií; ohlasovanie živností; ohlásenie živnosti verejnej obchodnej
spoločnosti s hodinkami vo veľkom firmy Ignác Wittman a spol.

1948 II/3/31 675 – 34 093 168
Udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie živností; schválenie členov
správnej rady a dozorného výboru firmy Tatra.

1948 II/3/34 118 – 36 891 169
Schválenie voľby členov správy firmy Zemiansko-Olčanský valcový mlyn;
ohlasovanie a zastavenie živností; ponechanie (previerky) živnostenských
oprávnení.

1948 II/3/36 894 – 38 666 170
Odňatie živnostenských oprávnení; ponechanie (previerky) živností; zmena
firmy národného podniku Matador; ohlasovanie živností.

1948 II/3/38 773 – 40 094 171
Ohlasovanie a zastavenie živností; schválenie obchodvedúceho v národnom
podniku Baťa Baťovany – n. p. Šimonovany; schválenie funkcionárov
Československej Dunajplavby v Bratislave; udeľovanie živnostenských
koncesií; schválenie voľby členov správy a dozorného výboru
Poľnohospodárskeho svojpomocného družstva.

1948 II/3/40 134 – 42 027 172
Uvalenie národnej správy na firmu Oto Höbaus; odňatie hostinskej
a výčapníckej živnosti Silvestrovi Urbancovi; ohlasovanie a zastavenie živností.

1948 II/3/42 028 – 42 926 173
Udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie a zastavovanie živností;
ohlásenie živnosti Jozefa Čeřovského – majiteľa Elite-filmu (v prílohe
memorandum, rozklad a dôvodová správa o protizákonnom pokračovaní proti
protokolovanej firme).

1948 II/3/42 935 – 43 729 174
Ohlasovanie a zastavenie živností; žiadosť vinárskeho družstva Slovinum
o vydanie súhlasu k založeniu družstva (v prílohe stanovy); zoznam členov
Vinohradníckeho spolku žiadajúcich o povolenie výčapu vína z vlastnej úrody.

1948 II/3/43 803 – 45 585 175
Schválenie voľby členov správy a dozorného výboru Družstva pestovateľov
papriky; zavedenie národnej správy do Obchodného domu A90 (Ander a syn)
Olomouc; schválenie prokuristu Úverného družstva (v prílohe stanovy);
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ohlasovanie a zastavenie živností; žiadosť o povolenie zápisu družstva
(stavebného) Máj.

1948 II/3/45 587 – 47 319 176
Udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie živností; schválenie členov
správy a dozorného výboru Lesného družstva s. r. o. v Bratislave.

1948 II/3/47 715 – 50 739 177
Odvolanie spoločenstva Ústrednej správy Slovenskej ligy v Bratislave
(hostinská a výčapnícka živnosť); ohlasovanie a zastavenie živností; odňatie
živnostenských oprávnení; revízia hostinských a výčapníckych koncesií v IV.
okrese Bratislavy.

1948 II/3/50 742 – 51 824 178
Ohlasovanie a zastavenie živností; udeľovanie živnostenských koncesií; súhlas
k zápisu do firemného registra družstva pre organizovanie pomoci
domácnostiam v Bratislave Oslobodená domácnosť; súhlas k zápisu firmy
Kuchár a spol. – komanditná spoločnosť a veľkoobchod so zlatým a strieborným
tovarom do firemného registra; odňatie živnostenských oprávnení.

1948 II/3/52 170 – 54 187 179
Schválenie prokuristu Zväzu hospodárskych družstiev a verejných obilných
skladíšť; ohlasovanie a zastavenie živností.

1948 II/3/54 308 – 57 265 180
Žiadosť strojného všeužitočného obchodného a výrobného družstva Strojana
o povolenie zápisu (v prílohe stanovy); ohlasovanie a zastavenie živností;
odňatie živnostenských oprávnení; schválenie funkcionárov firmy Slovenské
drevo; prevod živnostenských oprávnení pridelených konfiškovaných podnikov
pre národný podnik Drevoindustria.

1948 II/3/57 312 – 60 770 181
Ohlasovanie a zastavenie živností; schválenie adaptácie skladu firmy Apollo;
schválenie živnosti Cirkevného umeleckého ústavu; odňatie živnostenských
oprávnení.

1948 II/3/60 777 – 63 758 182
Schválenie voľby členov správy a dozorného výboru zväzu slovenských
roľníckych dobytkárskych družstiev Slodob; ohlasovanie živností.

1948 II/3/63 759 – 65 377 183
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie živností; prevzatie filiálok
firmy Polický n. p. firmou Baťa n. p.

1948 II/3/65 567 – 66 726 184
Ohlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1948 II/3/66 980 – 70 178 185
Povolenie vstupu spoločníka do verejnej obchodnej spoločnosti firmy Jozef
Tischler a syn; udeľovanie živnostenských koncesií; schválenie voľby členov
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správy a dozorného výboru vydavateľského a podnikateľského družstva
Bystrica; návrh Osídľovacieho úradu pre Slovensko na revíziu živnostenských
oprávnení bulharských obchodníkov v Bratislave; ohlasovanie a zastavenie
živností; schválenie funkcionárov bratislavského lekárnického družstva
Aphaspol.

1948 II/3/70 180 – 72 469 186
Schválenie voľby členov správy Zväzu mliekarských družstiev; zoznam členov
Vinohradníckeho spolku žiadajúceho povolenie na výčap vína z vlastnej úrody;
odňatia živnostenských oprávnení; zriadenie vedľajšieho závodu firmy Schenker
a spol. v Komárne; ohlasovanie a zastavovanie živností; žiadosť národného
podniku Textilné závody o súhlas k zápisu do firemného registra; schválenie
členov správy firmy Telegrafia – elektrotechnická úč. spol.

1948 II/3/72 779 – 75 676 187
Organizačný poriadok kurzov podnikovej hygieny na Povereníctvo
zdravotníctva; ohlasovanie a zánik odňatia živnostenských oprávnení;
udeľovanie živnostenských koncesií.

1948 II/3/75 798 – 77 120 188
Zákaz podávania alkoholických nápojov na sviatok 1. mája vo Veľkej
Bratislave; živnostensko-právne schválenie Československých filmových
ateliérov a laboratória; odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie
a zastavenie živností.

1948 II/3/77 122 – 77 163 189
Odňatie živnostenských oprávnení.

1948 II/3/77 164 – 79 147 190
Odňatie živnostenských oprávnení; udeľovanie živnostenských koncesií;
ohlasovanie a zastavenie živností; žiadosť hotela Blaha o dočasné povolenie
prevádzky hostinskej koncesie v letnej kaviarni Záhrada umelcov v Bratislave.

1948 II/3/79 174 – 81 186 191
Žiadosť Všeodborového družstva s. r. o. o živnostensko-právne schválenie na
stolársku dielňu; udeľovanie živnostenských koncesií; odňatie živnostenských
oprávnení; ohlasovanie a zastavenie živností.

1948 II/3/81 191 – 83 151 192
Žiadosť firmy Tlač o schválenie voľby členov správy a dozorného výboru;
ohlasovanie a zastavenie živností; odňatie živnostenských oprávnení; prevod
živnostenských oprávnení na národný podnik Bratislavské tukové závody (v
prílohe stanovy).

1948 II/3/83 678 – 86 900 193
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
zriadenie vedľajšieho závodu v Bratislave firmy Nehera a spol. s. r. o. n. p.
v Trenčíne; uvalenie národnej správy na obchod s potravinami Jozefa Hromníka.
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1948 II/3/87 519 – 92 260 194
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; výkaz o výčape vína pod viechami;
zriadenie vedľajších závodov firmy Rolný; schválenie členov správy
a dozorného výboru družstva dovozcov Automotra.

1948 II/3/93 068 – 96 421 195
Odňatie živnostenských oprávnení; učňovská zmluva Františka Mecha;
ohlasovanie a odhlasovanie živností; preverovacie dekréty bratislavských
obchodníkov; zoznam znalcov pre stíhanie čierneho obchodu.

1948 II/3/96 534 – 97 790 196
Živnostenské oprávnenia na predaj liehových nápojov firmy Jozef Fischer
a spol.; ohlasovanie a odhlasovanie živností; schválenie jednateľov
a prokuristov Československej vydavateľskej spoločnosti; odňatie
živnostenských oprávnení.

1948 II/3/97 791 – 100 781 197
Žiadosť bratislavského družstva nákladných autodopravcov Bradna o súhlas
k zápisu do firemného registra (v prílohe stanovy); ohlasovanie a odhlasovanie
živností; žiadosť slovenskej dovoznej a obchodnej úč. spol. Centrum
o schválenie členov správy a dozorného výboru; žiadosť Riaditeľstva štátnych
železníc v Bratislave o živnostensko-právne schválenie na transformačnú
stanicu na Klemensovej ulici; udeľovanie živnostenských koncesií; odňatie
živnostenských oprávnení.

1948 II/3/100 861 – 107 972 198
Ohlasovanie živností; žiadosť národného podniku Dynamit – Nobel o povolenie
demolácie továrenského objektu č. 354; schválenie členov správy Slovenskej
grafii úč. spol. pod národnú správu; súhlas k vstupu spoločníka do firmy
Edmund Mauthner a spol.; udeľovanie živnostenských koncesií.

1948 II/3/107 973 – 109 515 199
Znárodnenie podniku Schell; ohlasovanie a odhlasovanie živností; zastavenie
prevádzky v podniku Alexander Bezák – import – export.

1948 II/3/110 809 – 113 441 200
Žiadosť Slovenskej rafinérie minerálnych olejov o živnostensko-právne
schválenie na benzínovú čerpaciu stanicu; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
udeľovanie živnostenských koncesií.

1948 II/3/113 443 – 117 756 201
Udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
žiadosť Antona Poláčka o živnostensko-právne schválenie na zámočnícku
dielňu; ohlásenie zmeny v osobách spoločníkov továrne na kyselinu uhličitú
v Bratislave Jozef Eichenwald a spol.

1948 II/3/117 918 – 121 834 202
Ohlásenie živnosti továrne na likérové esencie a éterické oleje Esencia; žiadosť
Stavebného družstva účastníkov II. zahraničného odboja o udelenie súhlasu
k zápisu do firemného registra; ohlasovanie živností; udeľovanie
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živnostenských koncesií; zrušenie národnej správy v podniku Pražská
akumulátorka akciová spoločnosť reprezentácia pre Slovensko.

1948 II/3/121 964 – 125 785 203
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; udeľovanie živnostenských koncesií.

1948 II/3/125 949 – 128 873 204
Ohlásenie živností a uvoľnenie do pôvodnej prevádzky Slobodárne
a nocľahárne; zrušenie učňovského pomeru Karola Hotového; ohlásenie živnosti
a uvoľnenie do pôvodnej prevádzky hotela Union; odňatie koncesie
Meštianskemu pivovaru na výrobu sódovej vody; ohlasovanie a odhlasovanie
živností.

1948 II/3/128 992 – 135 291 205
Udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie živností; udelenie hostinskej
koncesie firme Etablissement Redoute.

1948 II/3/136 245 – 143 402 206
Žiadosť Stavebného družstva zamestnancov Povereníctva výživy o súhlas
k zápisu do firemného registra; ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie
živnostenských oprávnení.

1948 II/3/143 403 – 151 477 207
Ohlásenie živnosti Bratislavskej tehelne; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
živnostensko-právne schválenie prevádzkarne Chemických závodov Dynamit –
Nobel na výrobu nosprazénu.

1948 II/3/151 604 – 163 838 208
Udelenie živnostenskej koncesie výčapníckej, hostinskej a hotelovej hotelu
Tatra; udeľovanie živnostenských koncesií; ohlasovanie a odhlasovanie
živností; žiadosť Slokovu o schválenie členov správy a dozorného výboru.

1948 II/3/164 892 – 178 114 209
Zoznam závodných povolení firmy Dynamit – Nobel; udeľovanie
živnostenských koncesií; schválenie učňovských zmlúv firmy Omnia – strojáreň
a automechanika; ohlasovanie a zastavenie živností; žiadosť družstva pre
spracovanie koží Ovis o udelenie závodného povolenia; odňatie živnostenských
oprávnení.

1948 II/3/178 457 – 182 355 210
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností resp.
zastavenie živností.

1948 II/3/182 544 – 188 020 211
Ponechanie (previerky) živností; ohlasovanie a odhlasovanie živností.

1948 II/3/189 870 – 193 250 212
Žiadosť družstva lesného hospodárstva Hora o povolenie zápisu; ohlasovanie
a odhlasovanie živností; zriadenie vedľajšieho závodu obchodnej ústredne
umeleckej výroby v Prešove Slovakia; odňatie živnostenských oprávnení;
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žiadosť lekárnického družstva Aphaspol pod národnou správou o schválenie
námestníka.

1948 II/3/193 975 – 198 522 213
Ohlásenie živnosti firmy Ing. Lozovský a Štefanec; ohlasovanie a odhlasovanie
živností; žiadosť Júliusa Vašinu a závodné povolenie na sklad paliva; ohlásenie
živnosti Prvej moravskej továrne na vodovody a pumpy; odňatie živnostenského
oprávnenia firme Dr. Biss a spol. – chemický priemysel.

1948 II/3/199 432 – 204 679 214
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
udeľovanie živnostenských koncesií.

1948 II/3/204 808 – 211 873 215
Ohlasovanie a odhlasovanie (zastavenie) živností; udeľovanie živnostenských
oprávnení; zostavovanie zoznamov porotcov na rok 1948.

1948 II/3/212 408 – 215 955 216
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; žiadosť Výrobného a obchodného podniku
mesta Bratislavy o udelenie živnostenského oprávnenia na hostinskú
a výčapnícku živnosť závodu Živnodom.

II/4 oddelenie stavebné

310 1947 II/4/971 – 36 166 217
Nadstavba kotolne Mestskej elektrárne na Vajnorskej ceste; výstavba obytného
domu úč. spol. Dynamit – Nobel na Ulici Februárového víťazstva; žiadosť
Štátnej stavebnej správy pre výstavbu prístavu o povolenie výstavby požiarnej
stanice a policajnej strážnice; žiadosť Andreja Farského o vyvlastnenie
nehnuteľností; žiadosť Verejnej knižnice mesta Bratislavy o povolenie
adaptácie.

1947 II/4/36 567 – 67 878 218
Výstavba dielenskej budovy a čerpacej stanice na Bazovej ulici; povolenie na
výstavbu budov na Trnavskej ceste pre Zväz slovenských dobytkárskych
družstiev Slodob; výstavba rodinných domkov na Topoľovej ulici pre Drevárske
závody n. p.; žiadosť Bratislavskej elektrickej spoločnosti o povolenie na
používanie dielne a zotavovne; rozhodnutie Povereníctva techniky o výstavbe
železničnej vlečky vo Vajnoroch; odstránenie plynovej tankovacej stanice
Mestskej plynárne z Kollárovho námestia.

1947 II/4/70 872 – 88 111 219
Žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu kotolne pre pivovar Bratia Stein;
žiadosť n. p. Kablo o povolenie nadstavby III. poschodia administratívnej
budovy na Továrenskej ulici; výstavba troch obytných domov chemickými
závodmi Dynamit – Nobel; žiadosť Slovenských magnezitových závodov
o stavebné povolenie na používanie prestavby V. a VI. poschodia na Gajovej
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ulici; hlásenie o kontrole plnenia dvojročného plánu výstavby bytových
a priemyselných objektov.

1947 II/4/92 810 – 116 527 220
Výkaz o spotrebe tehál na tretí štvrťrok 1947; smernice pre obnovu budov
samosprávnych zväzkov pojatých do operatívnych plánov 1947; žiadosť
Chemických závodov v Bratislave o vyvlastnenie nehnuteľností; žiadosť úč.
spol. Stollwerck o povolenie na demoláciu domu na Ulici Februárového
víťazstva; povolenie na užívanie novostavby na Mlynských nivách pre úč. spol.
Slovoil.

1947 II/4/119 215 221
Výstavba výstavných pavilónov pre Dunajský veľtrh – statické výpočty.

1947 II/4/120 167 – 153 700 222
Žiadosť Ing. Jozefa Petriho o vyvlastnenie nehnuteľností; novostavba
transformačnej stanice Mestskou elektrárňou; hlásenie Riaditeľstva štátnych
železníc o plnení dvojročného plánu bytovej výstavby; výstavba skladových
priestorov pre Ing. Bučinského; rekonštrukcia budovy Poriečneho plavebného
úradu pre bratislavský prístav.

1947 II/4/154 598 – 178 418 223
Prehliadka stropu budovy mestskej reduty; odhady vojnových škôd na budovách
v mestských okresoch VIII. a IX.; prístavba garáží Slovenskými rafinériami
minerálnych olejov; novostavba závodnej kuchyne a jedálne pre Steinov
pivovar; výstavba obytného domu pre úradníkov Penzijného ústavu súkromných
úradníkov; výstavba obytných domov firmou Ing. Lozovský a Štefanec; stavené
povolenia.

1947 II/4/178 997 – 214 191 224
Statické výpočty dezinfekčnej stanice; zoznam odhadcov vojnových škôd
v Petržalke; žiadosť stavebného družstva zamestnancov školstva a osvety
Svojdom o úpravu pozemkov v oblasti Slavína; žiadosť Dezidera Baka a spol.
o povolenie demoláciu zvyškov vojnou poškodených objektov na Steinerovej
ulici; žiadosť Inžinierskej komory a spoločenstva staviteľov v Bratislave
o vydanie stavebného povolenia; výstavba činžového domu firmy Apollo na
Trenčianskej ulici; žiadosť továrne na káble o stavebné povolenie na výstavbu
nákladného výťahu na Továrenskej ulici; stavebné povolenia.

311 1948 II/4/3463 – 14 586 225
Zoznam odhadov vojnových škôd na bratislavských budovách v VI. okrese;
žiadosť firmy FIAT o povolenie na používanie garáže; hlásenia o vydaných
stavebných povolení a používacích výmerov za rok 1947; výstavba zámočníckej
dielne na Košickej ulici továrňou na káble; demolácia objektu Slovenskej Tatra
banky na Leningradskej ulici č. 4 a Rybárskej brány č. 7; výstavba obytného
domu na Malinovského ulici pre Závody pre chemickú výrobu.

1948 II/4/18 113 – 25 387 226
Novostavba obytného domu Mestskej elektrárne na Šoltésovej ulici; výstavba
31 obytných domov v kolónii Vistra pre Chemické závody Dynamit – Nobel;
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žiadosť hospodárskej a priemyselnej obchodnej úč. spol. Lihag o vydanie
povolenia na používanie stavby.

1948 II/4/26 280 – 40 614 227
Výstavba dievčenského vysokoškolského internátu Spolku kolégia sv. Svorada;
žiadosť firmy Ryba o stavebné povolenie pre stavbu na Košickej ulici, namiesto
vojnou zničených skladov a prevádzkových miestností; žiadosť Drevárskeho
výskumného ústavu o povolenie prístavby haly na Pražskej ulici; novostavba
obytného domu na Ulici Februárového víťazstva pre firmu Stollwerck; výstavba
garáže a skladu firmy Globusfrucht.

1948 II/4/43 952 – 59 460 228
Žiadosť továrne na kryciu lepenku Menzel o povolenie nadstavby IV. pochodia;
žiadosti o stavebné povolenia; ceny stavebného materiálu; povolenie nadstavby
obytných miestností na Leškovej ulici pre Celulózové a papiernické závody;
prístavba garáže pre Slovenské rafinérie minerálnych olejov; povolenie
prístavby transformačnej stanice pre chemickú továreň Neolin.

1948 II/4/59 724 – 65 449 229
Žiadosť mesta Bratislavy o povolenie výstavby tržnice na Vajnorskej ulici;
adaptácia domu na Ulici Obrancov mieru č. 1 pre Závody pre chemickú výrobu;
novostavba budovy Ministerstva dopravy a verejných prác pre zamestnancov na
Belopotockej ulici.

1948 II/4/65 987 – 70 245 230
Stavba nákladného výťahu firmou Ing. Oto Kunz; zriadenie neónovej reklamy
Slovenskej hotelovej úč. spol.; výstavba troch výťahov vo Vysokoškolskom
internáte v Horskom parku; povolenie prístavby administratívnej budovy pre
Slovenskú obilnú spoločnosť; žiadosti o stavebné povolenia; prístavba garáží
a obytného baráku na Hroboňovej ulici pre Bratislavskú elektrickú úč. spol.

1948 II/4/70 814 – 83 168 231
Výstavba rodinných domkov pod Kalváriou Stavebným a bytovým družstvom
zamestnancov štátnych majetkov; stavba osobného výťahu Slovenskej dovoznej
a vývoznej úč. spol. Dovus; žiadosti o stavebné povolenia; zoznam odhadov
vojnou poškodených objektov v bratislavskom XII. okrese; prístavba otvorenej
kôlne na Košickej ulici pre úč. spol. Neolin; žiadosť firmy import – export
Henrich Schranz o stavebné povolenie na výstavbu provizórnej dielne.

1948 II/4/83 169 – 90 458 232
Výstavba obytného domu na Ulici Fraňa Kráľa pre Lučebné a farmaceutické
závody; prestavba domu Ústrednej sociálnej poisťovne na Heydukovej ulici;
žiadosti o povolenia demolácii objektov; žiadosť Fondu národnej obnovy
o stavebné povolenie na výstavbu obytného domu na Macharovej ulici; výstavba
obytného domu na Belehradskej ulici pre Ústredné riaditeľstvo tabakovej réžie.

1948 II/4/92 713 – 98 710 233
Parcelácia pozemkov na Palkovičovej ulici pre Slovenské bavlnárske závody
o stavebné povolenie; novostavba budovy Povereníctva dopravy a verejných
prác na Kýčerského ulici; výstavba domu továrne na kryciu lepenku pod
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národnou správou firmy Menzel na Vajnorskej ceste; žiadosť firmy Stollwerck
o demoláciu továrenských objektov na Ulici Februárového víťazstva.

1948 II/4/98 711 – 98 730 234
Prístavba budovy Slovenského rozhlasu na Leninovom námestí; prístavba
skladu a kancelárií v požiarnom obvode železníc firmou Karbotransport;
stavebné povolenie pre Slovenské rafinérie minerálnych olejov na stavbu
benzínovej čerpacej stanice na Lamačskej ceste; povolenie na používanie skladu
buničiny a prestavba drevených umyvární pre Chemický priemysel úč. spol.;
novostavba úradovne pre banského majstra mestom Bratislavou a bytu pre
strážnika v kameňolome Železná studnička; stavebné povolenie na adaptáciu
miestností na Námestí Slovenského národného povstania č. 10 pre Živnostenskú
pokladnicu.

1948 II/4/98 731 – 98 745 235
Dokončenie výstavby provizórnej klubovne saleziánskeho ústavu Don Bosco;
prestavba a rekonštrukcia administratívnej budovy Československých strojární;
prestavba priechodu na Svätoplukovej ulici pre Bratislavskú cvernovú továreň;
novostavba evakuačného baráku v kameňolome na Podhradskej ceste; povolenie
na používanie troch výťahov v objekte firmy Assicurazioni Generali.

1948 II/4/98 746 – 104 874 236
Prestavba závodnej kuchyne firmy Tungsram; prístavba transformačnej stanice
Bratislavskej priadelne konopí; žiadosti o stavebné povolenia; žiadosť firmy
Dynamit – Nobel o povolenie demolácie objektu na Vajnorskej ceste; stavebné
povolenie na výstavbu benzínovej čerpacej stanice na Ulici Februárového
víťazstva pre bratov Zikmundovcov; interpelácia v záujme stavebnej obnovy
medzi Szabóovou a Záhradníckou ulicou; stavebné povolenie na výťah pre
Družstevnú továreň likérov v Bratislave.

1948 II/4/105 927 – 113 255 237
Žiadosť Ústrednej sociálnej poisťovne o vyvlastnenie nehnuteľnosti na výstavbu
obytných budov pre zamestnancov; žiadosti o stavebné povolenia; novostavba
benzínového čerpadla na Prievozskej ceste Slovenskými rafinériami
minerálnych olejov; rozdelenie parcely firmy Suchý mlyn č. 20 767 na záhrady;
povolenia na používanie prístavby Okresnej sociálnej poisťovni na Bezručovej
ulici; výstavba skladov a garáže pre rozhlasový vysielač v Prievoze
Riaditeľstvom pôšt.

1948 II/4/113 298 – 116 441 238
Výstavba obytných domov v kolónii Vistra Chemickými závodmi Dynamit –
Nobel; žiadosti o stavebné povolenia; novostavba továrenského objektu Kablo
na natieračské tovary a vývarovňu živíc.

1948 II/4/116 442 – 116 448 239
Výstavba obytných domov v kolónii Vistra Chemickými závodmi Dynamit –
Nobel.
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1948 II/4/116 449 – 116 452 240
Výstavba obytných domov v kolónii Vistra Chemickými závodmi Dynamit –
Nobel.

1948 II/4/116 453 – 116 456 241
Výstavba obytných domov v kolónii Vistra Chemickými závodmi Dynamit –
Nobel.

1948 II/4/116 457 – 118 857 242
Výstavba obytných domov v kolónii Vistra Chemickými závodmi Dynamit –
Nobel; novostavba autohaly a skladu Riaditeľstva štátnych železníc
v Bratislave; žiadosti o stavebné povolenia; nadstavba obytného domu na
Záhradníckej ulici č. 14 stavebným družstvom Urpín; nadstavba skladu
slovenskou úč. spol. Orava; výstavba rodinných domkov na Úprkovej ulici
Drevárskymi závodmi.

1948 II/4/119 131 – 121 125 243
Žiadosti o stavebné povolenia; výstavba administratívnej budovy Národného
výboru v Bratislave (statické výpočty).

1948 II/4/121 234 – 124 346 244
Žiadosti o stavebné povolenia; výstavba záchodov a prístavba skladov firmy
FIAT; demolácia domu na Primaciálnom námestí č. 1 pre výstavbu objektu
Národného výboru v Bratislave; stavebné povolenie na výstavbu
administratívnej budovy Poštovej sporiteľne na Poštovej, Obchodnej a Drevenej
ulici.

1948 II/4/124 439 – 127 847 245
Žiadosti o stavebné povolenia; rekonštrukcia kotolne ústredného kúrenia
v nemocnici Charitas Ústrednou sociálnou poisťovňou; novostavba kotolne
a strojovne a prestavba administratívnej budovy Steinovho pivovaru.

1948 II/4/128 379 – 129 993 246
Žiadosti o stavebné povolenia.

1948 II/4/132 323 – 139 709 247
Prístavba a adaptácia ordinačných miestností Okresnej sociálnej poisťovne na
Žabotovej ulici; výstavba lurdskej jaskyne rímskokatolíckou obcou v Dúbravke;
prístavba kancelárskej budovy pri sklade Štátnej stavebnej správy pre stavbu
prístavbu; zriadenie svetelnej reklamy grafických a vydavateľských závodov
Pravda; žiadosť Stavebného družstva Finstav o parceláciu pozemkov na
Somárskom vrchu; výstavba letného kúpaliska na Tehelnom poli (statické
výpočty); žiadosti o stavebné povolenia.

1948 II/4/140 180 – 141 269 248
Prestavba transformačnej stanice na Palisádoch Slovenskými elektrárňami;
žiadosti o stavebné povolenia; výstavba montážnej haly na Mlynských nivách
Bratislavskými tukovými závodmi.
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1948 II/4/141 807 – 146 575 249
Novostavba papierne v Dúbravke; adaptácia vily na Riznerovej ulici pre
Riaditeľstvo štátnych železníc; žiadosti o stavebné povolenia; novostavba
administratívnej budovy na Vajanského nábreží Poľnohospodárskym zväzom
Slovpol.

1948 II/4/147 755 – 153 856 250
Adaptácia bytového domu na Palisádoch pre Vítkovické železiarne; výstavba
dvojdomku na Úprkovej ulici pre národný podnik Baťa Baťovany; žiadosti
o stavebné povolenia; adaptácia obytného domu na Dohnányho ulici pre
Kovorobné a strojárenské závody; výstavba obytného domu pre Závod pre
chemickú výrobu na Mýtnej ulici.

1948 II/4/153 857 – 155 966 251
Výstavba domkov na Úprkovej ulici n. p. Baťa Baťovany; rekonštrukcia
a prestavba budovy na Moyzesovej ulici mestom Bratislavou; výstavba
provizórnej kancelárií Československých stavebných závodov na Pražskej ulici;
prístavba kôlne na Košickej ulici pre závod Kablo.

1948 II/4/156 155 – 159 446 252
Žiadosti o stavebné povolenia; výstavba kostola na kalvárii rímskokatolíckym
farským úradom; výstavba prevádzkovej miestnosti Chemických závodov
Dynamit – Nobel na výrobu elektrických palníkov; rekonštrukcia ľudovej
a meštianskej školy na Ulici Červenej armády č. 46 Štátnou stavebnou správou.

1948 II/4/159 469 – 163 986 253
Novostavba administratívnej budovy Povereníctva sociálnej starostlivosti
Povereníctvom techniky; žiadosti o stavebné povolenia; novostavba obytnej
budovy na Rajskej ulici pre Celulózové a papiernícke závody; premiestnenie
vchodu do Steinovho pivovaru za Szabóovej do Bernolákovej ulice.

1948 II/4/165 101 – 187 717 254
Žiadosti o stavebné povolenia; prístavba administratívnej budovy a priestorov
pre zametačov na Bazovej ulici mestom; novostavba obytného domu
s nocľahárňami na Gudernovej a Vajnorskej ulici Družinou československých
vojnových poškodencov.

1948 II/4/187 823 – 191 962 255
Novostavba obytného domu na Oravskej ulici Bratislavskou cvernovou
továrňou; žiadosti o stavebné povolenia; povolenie na používanie nákladného
výťahu pre chemickú továreň Neolin; žiadosť mesta Bratislavy o udelenie
výnimky pre sto drevených domkov na Trnávke.

1948 II/4/194 844 – 202 392 256
Prestavba továrenského objektu firmy Emailit, ktorý bol poškodený vojnou;
výstavba obytného domu na Gorazdovej ulici mestom; výstavba regulovne pri
suchom plynojeme Mestskou plynárňou; žiadosti o stavebné povolenia;
výstavba garážovej haly a obytného domku pre strážcu na Železnej studničke
Bratislavskou elektrickou úč. spol.
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1948 II/4/204 791 – 210 381 257
Výstavba bratislavského prístavu Štátnou stavebnou správou; statické výpočty
pre výstavbu obytných domov na Ulici Vuka Karadžiča; žiadosti o stavebné
povolenia.

1948 II/4/211 841 – 212 591 258
Výstavba vysokoškolského internátu v Horskom parku; žiadosti o stavebné
povolenia.

II/5 oddelenie vojenské a mobilizačné

312 1946 II/5/145 124 – 164 939 259
Žiadosti o poskytnutie zálohy na vojnové škody.

313 1947 II/5/590 – 100 533 259
Žiadosti o poskytnutie zálohy na vojnové škody.
1947 II/5/104 408 – 205 724 260
Náhrada vojnových škôd; preddavky stavebnej úč. spol. Tvorba na vojnové
škody.

314 1948 II/5/1354 – 200 881 260
Náhrada vojnových škôd; povolenie úveru so štátnou zárukou Továrni na
povraznícky tovar; žiadosť Zväzu brannosti o finančnú podporu na sokolské
preteky.

II/6 oddelenie matričné

315 1946 II/6/143 465 – 164 423 261
Opravy rodných zápisov; zmeny mien.

316 1947 II/6/43 747 – 213 674 261
Opravy rodných zápisov; zmeny mien; vyhlásenie za mŕtveho; zoznam padlých
zomrelých osôb počas oslobodzovacieho boja; dodatočné imatrikulácie.

317 1948 II/6/2103 – 58 734 262
Opravy rodných a sobášnych zápisov; zmeny mien; vyhlásenie za mŕtveho;
dodatočné imatrikulácie.

1948 II/6/59 523 – 85 433 263
Vystúpenia z cirkvi; opravy rodných a smrtných zápisov; zmeny mien.

1948 II/6/85 713 – 198 689 264
Zmeny mien; vystúpenia z cirkví; opravy rodných a sobášnych zápisov.
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III. odbor právny

318 1946 III/93 025 – 163 834 265
Žiadosť Tomáša Smutného o prenajatie mestského uličného pozemku;
štatistický výkaz obce Petržalky; návrh na ustanovenie požiarnej komisie
Národného výboru v Bratislave; vylúčenia z odsunu; zavedenie jednotného
cestovného lístka 50 Kčs Bratislavskej mestskej elektrickej železnice.

319 1947 III/129 – 15 315 266
Menovanie členov volebných a reklamačných komisií vo Veľkej Bratislave;
šetrenie spoľahlivosti; zoznamy občanov nemeckej národnosti odsunutých
z Petržalky do Nemecka; schválenie zoznamu o odsune Nemcov – antifašistov
(samostatná akcia mimo akcie odsunu Nemcov – fašistov).

1947 III/17 138 – 109 723 267
Zoznam Nemcov odsunutých do Nemecka z Novák; vyhlásenia za mŕtveho;
zoznamy porotcov zo senického okresu; žiadosť Športového klubu Prievoz
o náhradu povodňovej škody z roku 1947; zmena názvu mestského okresu XIV.
– Račištorf na nový názov Rača; uznesenia súdu o vrátení nehnuteľností
(reštitúcie majetku).

1947 III/110 259 – 174 680 268
Vyhlásenia za mŕtveho; žiadosti o vydanie osvedčenia a národnej, štátnej
a ľudovodemokratickej spoľahlivosti; žiadosť Dr. Pavla Košiara o vyvlastnenie
nehnuteľnosti; súpis osôb židovského pôvodu a ich majetkovo-právnych
nárokov – úhrada za dotazníky; administratívna pochôdzka na výstavbu vlečky
firmy Slovenské elektrárne v Bratislave; odsun obyvateľov nemeckej
národnosti; zostavenie zoznamu porotcov na rok 1947/1948; vyvlastnenie
nehnuteľnosti firmy Deutsche Heimatswerk od Terézie Reegnovej.

1947 III/176 132 – 214 078 269
Vyhlásenia za mŕtveho; správa o činnosti Miestneho ľudového súdu
v Bratislave; zoznamy porotcov z Galantského okresu; súpis a zisťovanie
pobytu reemigrantov z Maďarska.

320 1948 III/516 – 28 337 270
Situačná správa bezpečnostného referátu z roku 1948; vyhlásenia za mŕtveho;
vyvlastnenie nehnuteľnosti od Maximiliána Reisza pre Kovorbné a strojárenské
závody; nedoplatok na poistnom sústreďovacieho tábora Bratislava – Patrónka;
zoznam osôb maďarskej národnosti, ktorým bolo vydané dočasné osvedčenie
o zachovaní československého štátneho občianstva; reštitúcia majetku Dávida
Reismanna; rozsudky proti činiteľom tzv. Slovenského štátu a proti Hermanovi
Höfflemu a Hansovi Edardovi Ludinovi.

1948 III/29 023 – 181 150 271
Vyhlásenia za mŕtveho; prehľad znakov a druhov činnosti v súvislosti
s prípravou nového platového zákona; schválenie nájomnej zmluvy poľovného
revíru obvodnou radou národného výboru v Lamači; oznam o zahájení
premávky na nových autobusových tratiach; zoznamy porotcov z Modranského
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okresu; vyťahovanie potopených lodí a vrakov Vindobona a Neptun;
vyvlastnenie nehnuteľností pre Závody pre chemickú výrobu.

III/1 oddelenie právno-normatívne

321 1947 III/1/62 447 – 195 859 272
Voľba náhradných členov rady Národného výboru v Bratislave; odvolanie
niektorých členov národného výboru Miestnym sekretariátom Komunistickej
strany v Bratislave; návrhy na dohodu o odovzdaní mestskej nemocnice pre
choroby infekčné do štátnej správy; výstavba vodnej nádrže v Bratislave – Rači;
zoznam prísediacich Okresného ľudového súdu v Bratislave; prerokovanie
uznesenia rady národného výboru o návrhu rozpočtu na rok 1948.

322 1948 III/1/6480 – 27 002 272
Návrh dočasného organizačného poriadku pre hlavné mesto Slovenska
Bratislavu; zmena organizačného štatútu a rozdelení agendy učtárne národného
výboru; osnova zákona o bytovej starostlivosti; zostavenie kultúrnej komisie na
preskúmanie a reorganizáciu cudzineckej informačnej kancelárie Národného
výboru v Bratislave (CIK); zmena členstva v personálnej komisii

1948 III/1/43 068 – 76 332 273
Osnova ústavného zákona o zrušení alebo zjednotení predpisov prevzatých od
právneho poriadku československého; návrh na zmenu organizačného štatútu
Národného výboru v Bratislave; prevod zmluvných zamestnancov do
regulovaného pomeru; ochrana štátnych hraníc a ich demarkácia – obežník.

1948 III/1/77 271 – 208 602 274
Kontrola pracovného výkonu zamestnancov národných výborov; reorganizácia
účtovne a revíznej služby národného výboru; príprava nového platového zákona;
prvý celoštátny zjazd národných výborov; program reorganizácie ľudovej
správy; menovanie a doplnenie členstva v preverovacích komisiách pre
politickú spoľahlivosť; prenájom kaviarne Živnodom; definitívny návrh na
organizačný štatút Národného výboru v Bratislave; návrh na určenie členov
a náhradníkov oblastnej komisie.

III/2 oddelenie pre organizáciu administratívnej služby

323 1947 III/2/18 478 – 208 750 275
Obežník o označovaní štátnych úradov a ústavov; interpelácia Jozefa Šermana
a spol. o epidemickej nemocnici.

324 1948 III/2/5756 – 57 389 275
Zisťovanie nedostatkov v býv. politickej obci Petržalka v zmysle revíznej správy
Povereníctva vnútra; pravidlá pre vyberanie obecného poplatku za
dezinfikovanie; evidencia mestských budov a pozemkov; sťažnosť člena
obvodnej rady Bratislava – Devín Jozefa Čimboru na predsedu obvodnej rady.
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1948 III/2/62 385 – 161 200 276
Návrh na menovanie Dočasnej správnej komisie Akčným výborom v Petržalke;
kmotrovstvo s mestom Břeclav; úprava poštových poplatkov za zásielky štátnej
a verejnej správy; osnova zákona o výstavbe obcí – pripomienky.

III/3 oddelenie procesné

325 1947 III/3/103 983 – 209 909 277
Spory pre rušenie držby; prenájom pozemku na Gottwaldovom námestí na
zriadenie trhoviska; žiadosť Riaditeľstva štátnych železníc o zámenu pozemku
na výstavbu obytných domov na Vajnorskej ceste; kúpy pozemkov
a vyvlastňovacie dohody; žaloba Kolomana Büchlera proti mestu pre rušenie
držby.

326 1948 III/5759 – 106 695 277
Vyvlastnenie nehnuteľnosti pre novostavbu domu na Ulici Vuka Karadžiča od
Dr. Mikuláša Brodyho; sťažnosť Detskej opatrovne v Petržalke proti poštátneniu
majetku mesta; žaloba Antona Tótha proti mestu pre neoprávnené zrušenie
pracovného pomeru; kúpy a vyvlastňovacie dohody; uvoľnenie budovy mestskej
reduty pre kultúrne potreby mesta.

1948 III/3/109 014 – 214 396 278
Prenájomná zmluva Kultúrneho domu v Dúbravke pre štátne kino; refundácia
služobných pôžitkov Petra Majerčíka; zámena plôch Steinovho pivovaru na rohu
Steinerovej a Szabóovej ulice; kúpy a vyvlastňovacie dohody; výpovede
z bytov; refundácia platu Richardovi Segnerovi; refundácia služobných pôžitkov
a výkonnostného v epidemickej nemocnici; reštitúcia nehnuteľnosti Emila
Sochára a Ireny rod. Weisfeilerovej.

III/4 oddelenie volebné

327 1947 III/4/5322 – 208 918 279
Prvotný zoznam porotcov Veľkej Bratislavy; šetrenie o voliteľnosti slovenských
poslancov; návrh na zostavenie komisie pre zoznamy porotcov.

328 1948 III/4/2957 – 195 085 279
Doplnenie členov reklamačných komisií vo Veľkej Bratislave; číselný výkaz
voličov podľa okresov od krajských volebných výborov; úprava kandidátskych
listín; správa o priebehu volieb; šetrenie o voliteľnosti poslancov Národného
zhromaždenia; menovanie členov a náhradníkov volebných komisií vo Veľkej
Bratislave; správa o počte voličov zapísaných do zoznamov voličov vo Veľkej
Bratislave.

1948 ---- 280
Volebná príručka pre voľby do Národného zhromaždenia; úlohy predsedu
miestneho národného výboru v deň pred voľbou a v deň volieb – pokyny
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obvodného volebného výboru; organizácia a spôsob hlásenia volebných
výsledkov, telekomunikačné hlásenie výsledkov; pokyny o voličských
preukazoch pri voľbách do Národného zhromaždenia vo volebnom kraji
dvadsiatom Bratislava; kandidátna listina Národného frontu pre voľbu do
Národného zhromaždenia v Bratislave; zoznam voličov z ulíc: Americká,
Čapkova, Sasinkova, Odborárske námestie, Moskovská, Banskobystrická,
Jozefská, Námestie 1. mája, Kollárska, Miczkiewiczova, Námestie Slovenského
národného povstania, Treskoňova, Kollárovo námestie, Boženy Němcovej,
Vajanského nábrežie, Volgogradská, Dobrovského, Jedlíkova a Fajnorovo
nábrežie.

III/6 oddelenie úradných svedectiev

329 1947 III/6/82 308 – 211 777 281
Žiadosti o súhlas k vysťahovaniu do USA; úprava o vydávaní osvedčení
o národnej, štátnej a ľudovodemokratickej spoľahlivosti; zoznamy osôb, ktorým
bolo vydané osvedčenie o národnej, štátnej a ľudovodemokratickej
spoľahlivosti.

330 1948 III/6/13 688 – 98 245 281
Zoznamy osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o národnej, štátnej
a ľudovodemokratickej spoľahlivosti.

III/7 oddelenie pre vyvlastňovacie pokračovanie

331 1947 III/7/36 179 – 152 513 281
Žiadosť Alojza Pálenička o vyvlastnenie nehnuteľnosti; zoznam
odtransportovaných Nemcov; výstavba budovy pre Okresný národný výbor
v Bratislave; vyvlastňovanie stavebných pozemkov; vyvlastnenie pozemkov pre
firmu Apollo; zápisnica prezídia Osídľovacieho úradu pre Slovensko o pridelení
objektov štátnym rezortom.

332 1948 III/7/452 – 69 435 282
Žiadosť Slovenského stavebného podnikateľstva Lanna o vyvlastnenie
nehnuteľností od Jaroslava Šimka; vyvlastňovanie stavebných pozemkov
mestom; vyvlastnenie nehnuteľností na Rajskej ulici pre Celulózové papiernické
závody na Rajskej ulici č. 3; usporiadanie vodného práva pre Československé
kovodielne závody; výkaz komisií pre odsun Nemcov zo Slovenska;
vyvlastnenie nehnuteľností pre Slovenské elektrárne; vyvlastnenie
nehnuteľností pre Stavebné družstvo Finstav.

1948 III/7/70 197 – 146 092 283
Žiadosť Povereníctva techniky o vyvlastnenie nehnuteľností; zloženie výberovej
komisie pre odsun Nemcov; žiadosť firmy Ing. Lozovský a Štefanec
o vyvlastnenie nehnuteľností; žiadosť Stavebného družstva zamestnancov
československého úradu pre hospodársku pomoc a obnovu o vyvlastnenie
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nehnuteľností; žiadosť Stavebného družstva zamestnancov Osídľovacieho úradu
pre Slovensko a Fondu národnej obnovy Urpín o vyvlastnenie nehnuteľností.

IV. odbor finančný

333 1946 IV/143 842 – 152 071 284
Povolenie pre poriadanie koncertu Ústredným zväzom sionistickým; zostava
a prehľad o obecnom rozpočte; vyhlášky o činnosti preberacích komisií;
žrebovanie dlhopisov štvorpercentnej dvadsaťmiliónovej korunovej pôžičky
mesta Bratislavy z roku 1910.

334 1947 IV/301 – 95 617 284
Rozšírenie platnosti pravidiel obecnej dávky z mäsa; devinkulácia vkladných
knižiek bývalej politickej obce Dúbravka; koncert Cirkevného hudobného
spolku pri dóme sv. Martina; určenie sadzieb príspevku na hájnické poplatky;
umelecké a vedecké ceny mesta Bratislavy na rok 1947; vymenovanie porôt;
otvorenie nových kont pre práce dvojročnice; usporiadanie koncertov a výstav.

1947 IV/95 619 – 207 957 285
Úhrada trov spojených s exhumáciou padlých vojakov Červenej armády;
povolenie pre Sokolskú župu usporiadať župný zlet v Bratislave; návrh na
dotovanie účtu (Starobinec) sumou 4 milióny korún; žiadosť základiny
katolíckej občianskej opatrovne sv. Ladislava o stavebný príspevok; jednotná
rozpočtová a účtovná osnova pre obecné podniky; dávka z predĺženia
záverečných hodín; pravidlá pre vyberanie obecných poplatkov stavebných;
príspevok mesta na adaptačné práce v priestoroch Novej scény v Bratislave.

335 1948 IV/332 – 61 387 286
Návrh členov do správy Mestskej sporiteľne; rozpočtové presuny v roku 1947;
určenie sadzby hájnického príspevku pre rok 1947 vo Vajnoroch; poskytnutie
hypotekárnej pôžičky katolíckemu kultúrnemu domu v Rači; žiadosti
o povolenie usporiadať koncerty a divadelné predstavenia; žiadosť mesta
o schválenie rozpočtu na rok 1948 a o príspevok k úhrade rozpočtového
schodku; pozbavenie funkcie národných správcov.

1948 IV/62 306 – 103 047 287
Schválenie mestského rozpočtu na rok 1948; spoplatnenie kúpnopredajnej
zmluvy Závodov pre chemickú výrobu; poukaz na 2 milióny korún na výstavbu
pomníka padlým hrdinom Červenej armády v Bratislave; žiadosti o povolenia
pre usporiadanie koncertov, výstav a divadelných predstavení; zásobovanie
obyvateľov Rače vodou z mestskej vodovodnej siete; žiadosť Národného výboru
v Bratislave o poskytnutie náhrady za škody spôsobené zimou v roku
1946/1947; zvýšenie sadzieb poplatkov za úradné výkony.

1948 IV/104 639 – 211 990 288
Výkaz mestských kontovacích skúšok; uznesenie Národného výboru
v Bratislave o zvýšení nákladu na zriadenie kina v Dúbravke; žiadosti
o povolenie k usporiadaniu koncertov a výstav.
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IV/1 oddelenie pre finančné plánovanie

336 1947 IV/1/101 516 – 212 543 289
Prerokovanie uznesenia rady Národného výboru v Bratislave o návrh rozpočtu
na rok 1948; preskúmanie hospodárskej správy o mestských domoch; návrh
národného výboru na zvýšenie náhrady na opravu domu na Moyzesovej ulici č.
1.

337 1948 IV/1/8520 – 161 546 289
Schválenie úpravy kultúrneho domu v Dúbravke Povereníctvom vnútra;
prerokovanie uznesenia rady národného výboru o návrhu rozpočtu na rok 1949;
usporiadanie depozitov v cennostiach; návrh na ďalšiu dotáciu účtu Stavba
hrádze v Petržalke; úhrada na dokončenie prác v dome na Moyzesovej ulici č. 1.

IV/2 oddelenie dôchodkové

338 1947 IV/2/85 063 – 180 002 290
Pravidlá o vyberaní dávky z nájomného; zavedenie 20% dávky za jedná a nápoje
v Spoločenstve hostinských a výčapníckych živnostníkov.

339 1948 IV/2/74 375 – 119 177 290
Pravidlá pre vyberanie kultúrnej dávky; rozšírenie platnosti pravidiel o vyberaní
dávky z nájomného.

IV/3 oddelenie daňové

340 1948 IV/3/8143 – 13 712 290
Vykonávanie mierovej zmluvy s Maďarskom; základina Kristíny a Imricha
Dusila na podporovanie chudobných katolíckych rodín.

V. odbor hospodársky

341 1946 V/143 977 – 162 298 291
Opatrenie na zamedzenie žrebčej nákazy na Slovensku; situačná správa
mestského bitúnku za november 1946; veterinárne ochranné opatrenia pri
dovoze zvierat reemigrantmi do Československa; zásobovanie obyvateľstva
Bratislavy zemiakmi a kyslou kapustou; výpoveď z bytu nájomníkom v dome
na Primaciálnom námestí č. 1; súpis poľnohospodárskych strojov Štátnym
plánovacím a štatistickým úradom.

342 1947 V/11 – 78 579 291
Výkaz o počte včelárov a včelstiev za rok 1946; akcia geonomického plánovania
v Štátnom výskumnom ústave poľnohospodárskom; vyhotovenie chovateľskej
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zmluvy o umiestnení verejných plemenníkov Obvodnou radou v Lamači;
osevný plán cukrovky Záhorského cukrovaru a liehovaru; organizačný
a pracovný poriadok Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy;
vyrubovanie nájomného za služobné byty bývalých okresných náčelníkov.

1947 V/79 902 292
Odhad celého majetku Bratislavskej elektrickej úč. spol. BEÚS.

1947 V/82 090 – 213 217 293
Žiadosť Chemických závodov Dynamit – Nobel o odpredaj mestského
pozemku; žiadosť Mestskej elektrárne v Banskej Bystrici o udelenie výnimky zo
zásobovania; vyvlastnenie pozemkov pre Povereníctvo sociálnej starostlivosti;
všeobecný výber plemenníkov v obvode Veľkej Bratislavy; revízia účtovnej
a pokladničnej služby v mestskej tržnici; žiadosť závodného výboru mestských
robotníkov o vyplatenie náhrady za ušlú mzdu účastníkom Slovenského
národného povstania; dvojročný plán lesníctva na Slovensku; prídel palivového
dreva pre mestských robotníkov; správa o výsledku laboratórneho vyšetrenia rýb
v prvom rybníku na Železnej studničke.

343 1948 V/2737 – 55 806 294
Poskytnutie podpory obci Vajnory na hradenie škôd spôsobených suchom;
výkaz príjmov na Mestskom bitúnku za november 1947; odpredaj mestského
pozemku pre firmu Dr. Biss a spol. pod národnou správou; žiadosť Františka
Rabaya o vyplatenie odškodného za čas väzenia; reorganizácia hospodárenia na
Správe hospodárskych dvorov Národného výboru v Bratislave na Trnavskej
ceste; založenie roľníckeho strojového družstva v Bratislave (v prílohe stanovy);
zostavenie hospodárskej komisie; schválenie investícií Bratislavskej elektrickej
úč. spol.; prípravné práce na päťročnom budovateľskom pláne pre stavebné
a nestavebné investície v poľnohospodárstve.

1948 V/56 756 – 95 540 295
Dôvodová správa o podpore na zveľaďovanie poľnohospodárstva na území
mesta; ceny zemiakov na sadenie; výkaz o činnosti oddelenia zverozdravotného
a veterinárnych ústavov (V/6) za marec 1948; nákup a preprava jedlých
a sadenicových zemiakov v jarnom období 1948; vyvlastnenie nehnuteľností
strany Deutsche Partei; použitie štátneho úkrytu na Podhradskej ceste č. 14 pre
súkromné účely; odpredaj pozemku Jozefa Ružoviča; výkup vína v Bratislave
z úrody 1947; nedostatočné zásobovanie bratislavských trhov zeleninou;
zoznam pestovateľov kukurice za účelom odškodnenia za škody spôsobené
suchom v roku 1947.

1948 V/95 570 – 111 286 296
Rozhodnutie o výkupe cirkevnej pôdy sirotincom Ochrana Márie; zriadenie
konských trhov; úprava o prekladaní pravidiel založených fondov (v prílohe
Penzijný štatút stálych robotníkov mesta Bratislavy); žiadosť Bratislavskej
elektrickej úč. spol. o schválenie investícií; projekt Mestskej vodárne na
výstavbu hlavného vodovodného potrubia a čerpacej stanice na Šafárikovom
námestí; smernice o rozpisovaní dodávok dobytka a ošípaných; zoznam
pestovateľov kukurice, ktorým bolo vyplatené odškodné za neúrodu z dôvodov
sucha v roku 1947; žiadosti o stavebné povolenia.
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1948 V/113 485 – 154 172 297
Zistenie plôch osevu Štátnym plánovacím a štatistickým úradom; zásobovanie
vodou z mestskej vodárenskej siete; zvýšenie sadzby trhových poplatkov; výkaz
odňatých odberných lístkov na múku a chlieb, ktoré boli vydané na 30.
zásobovacie obdobie; situačná správa o stave poľnohospodárstva;
pripomienkové konanie pre tvorbu smerníc pre Ústredné nákupné oddelenie;
prechod hospodárskych škôl na Slovensku do pôsobnosti Povereníctva školstva
a osvety; pokyny o vykonávaní vyhlášky o výkupe hydiny.

1948 V/164 314 – 215 334 298
Zhodnotenie výsledkov dvojročnej budovateľskej činnosti národných podnikov;
náhradný rozpočet na rok 1948; podpora roľníkom, ktorí boli najviac postihnutí
suchom v roku 1947; vykonanie protiplánu Národného výboru v Bratislave;
dokončenie výstavby I. etapy Zimného štadióna; povolenie používať mestský
pozemok Zväzom hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť.

V/1 oddelenie pre mestské podniky a ústavy, ako aj spolupráca so znárodnenými
energetickými podnikmi

344 1947 V/1/62 033 – 211 128 299
Ponuka na odpredaj kúpeľov Grössling; tarifa na vonkajšie trate Bratislavskej
elektrickej úč. spol.; žiadosť Vodárne mesta Bratislavy o poukázanie čiastky
z podnikového fondu na nákup dvoch plavákov a štyroch nástupných mostov pre
Dunajský prievoz; zákon o umiestňovaní účastníkov odboja; zriadenie Stavebnej
spoločnosti mesta Bratislavy; vypísanie verejného súbehu na zhotovenie
projektov na výtlačné potrubie čerpacej stanice pre Vodáreň mesta Bratislavy.

345 1948 V/1/4263 – 183 675 300
Výkaz investícií Mestskej vodárne za roky 1945 – 1947; platová výpomoc
zamestnancom a robotníkom Národného výboru v Bratislave; osnova nariadenia
Slovenskej národnej rady o asanácií Podhradskej štvrte; záverečné účty
Mestskej vodárne a pripojených podnikov; hlásenie právneho poradcu
Národného výboru v Bratislave o vykonaní prípravných prác pre zriadenie
Komunálnych podnikov mesta Bratislavy; záverečné účty mesta za rok 1945;
štatút prideľovaní odevov a naturálií stálym mestským robotníkom.

V/2 oddelenie pozemkové

346 1946 V/2/144 489 – 162 344 301
Výkaz nájomníkov záhrad, na ktoré boli vydané výmery; žiadosti o odpis
nájomného za mestské pozemky; žiadosť Povereníctva dopravy a verejných prác
od odpredaj mestského pozemku na Trnavskej ceste; darovanie pozemku Aleny
Mannerovej rod. Havrisovej a spol.; prenájomné zmluvy na mestské pozemky;
kúpa domov na Michalskej ulici Félixom Bornemiszom.
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347 1947 V/2/757 – 24 869 302
Žiadosti o prenájom mestských pozemkov; odpredaj lesa v katastrálnom území
obce Záhorská Bystrica mestu Bratislava; žiadosť Žigmunda Czéreho o výmaz
obmedzenia vlastníckeho práva; prenájomná zmluva Anny Radičovej na výletnú
reštauráciu Kamzík; žiadosť Veroniky Kurucovej o odpustenie nedoplatku na
nájomnom z mestského pozemku.

1947 V/2/26 948 – 83 956 303
Výrobný plán poľnohospodárskej výroby na rok 1946/1947 – rozpis na obce;
žiadosť firmy Shell o udelenie súhlasu na povolenie výstavby kancelárie, bytu
a skladu; pridelenie pozemku Štátnemu zdravotno-sociálnemu ústavu pre
výstavbu budovy protiepidemickej služby na Trnavskej ceste; správa o stave
ozimín a o priebehu jarných poľných prác; osevný plán a plán úrody zeleniny
v roku 1947/1948 na Slovensku; nájomné za umiestnenie Mestského notárskeho
úradu v evanjelickom vysokoškolskom internáte Štefánikov domov; výkaz
o škodách spôsobených živelnou pohromou povodne a zaplavením Vajnor;
žiadosti o prenajatie mestských uličných pozemkov; odhad úrody zrna a obilia
podľa obcí.

1947 V/2/84 343 – 107 805 304
Odhad vojnových škôd na bývalom Meixnerovom dvore na Trnavskej ceste;
príprava na ošetrenie ovocných stromov; organizácia osevu olejnatých plodín;
žiadosť Národného frontu v Trnávke o namontovanie dvoch hydrantov;
darovanie pozemku na ulicu; kúpnopredajná zmluva so Štefanovičom;
uvoľnenie súdneho depozitu pre Štefana Nirschyho; nájomné Bratislavského
prístavu za časť pozemku pri Dunajskom moste.

1947 V/2/108 064 – 157 498 305
Dozor nad hospodárením s poľnohospodárskymi pozemkami miest a obcí;
prenájom pozemku mesta pre garážovanie áut Riaditeľstva štátnych železníc;
žiadosti o odpredaj stavebných pozemkov; žiadosť Československej
Dunajplavby o náhradu povodňovej škody; výstavba cestného tunela pod
Hradom; žiadosti o prenájom mestských pozemkov; vyžiadanie zoznamu
odstupňovaných cien obilia pre Povereníctvo výživy; návrh na ustanovenie
Plánovacej komisie poľnohospodárskej; návrh na podanie žiadosti o prídel
konfiškátov lesných parciel; zrušenie nájomnej zmluvy s Posádkovým
veliteľstvom v Bratislave; prenájom uličnej plochy Slovenským rafinériám na
postavenie benzínovej čerpacej stanice na Námestí Slovenského národného
povstania.

1947 V/2/162 987 – 192 085 306
Nosenie služobnej zbrane u hájnikov v Rači; zrušenie nájomného pomeru so
Slovenskými rafinériami minerálnych olejov; žiadosti o prenájom mestskej
uličnej plochy; odškodné za vyvlastnenú plochu Jurajovi Leškovi na rozšírenie
Ulice Februárového víťazstva; žiadosti o odpredaj stavebných pozemkov;
úprava Povereníctva pôdohospodárstva o predkladaní týždenných správ
o obrobení pôdy.
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1947 V/2/193 819 – 212 755 307
Vyžiadanie odpisu zmluvy o bojovom cvičisku pri Karlovej vsi na zaujatie
stanoviska; žiadosti o prenájom mestských uličných pozemkov; kúpno-predajná
zmluva s Jánom Holubom; žiadosť Martina Oravca o povolenie na používanie
novostavby provizórneho skladu; žiadosti o odpredaj stavebných pozemkov.

348 1948 V/2/90 – 27 538 308
Výpoveď prenájmu mestského pozemku v záhone Steuergrund Posádkovému
veliteľstvu v Bratislave; žiadosť Márie Ďurišovej o povolenie prístavby domu;
odpredaj mestského stavebného pozemku na Holom vrchu Michalovi Galisovi;
stavebné povolenie pre Vojenský útvar na výstavbu vojenských objektov na rohu
Jančovej cesty; žiadosť Ústrednej karity na Slovensku o zrušenie dočasnej
správy na majetok bývalého spolu Detská budúcnosť; zrušenie nájomného
pomeru s Jánom Samuhelom; žiadosti o odpredaj stavebných pozemkov.

1948 V/2/27 401 – 56 723 309
Vyvlastňovacie pokračovanie s firmou Dynamit – Nobel; povoľovanie
predajných stánkov na území mesta; súpis a registrácia rybolovných práv;
parcelácia pozemku pre postavenie núdzových bytov v Trnávke; príspevok
Márie Svobodovej na výstavbu cesty v hone Dolné Kramáre; odpredaj pozemku
pre výstavbu; ihriská a kolkárne ŠK Tatran (Štefánikov štadión).

1948 V/2/57 183 – 83 971 310
Kúpa pozemku v Mlynských Nivách obchodnou a priemyselnou úč. spol.
Slovoil; súťaž pre včasné zabezpečenie poľnohospodárskych prác; kúpa plochy
(pasienku) od Anny Rabanovej na arendovanie mestského majetku; smernice pre
stanice umelého osemenovania koní na Slovensku; brožúra o zrušení roľníckeho
poddanstva; pridelenie konfiškátu v Rači č. 71 pre verejné účely; odhad škôd na
kameňolome Rössler; nábor účastníkov zo Slovenska na Zemedelskú výstavu
v Prahe; zabezpečenie osevného plánu v roku 1948; darovanie pozemku na
rozšírenie Jaskového radu; zoznam roľníkov pestujúcich kukuricu, ktorí boli
postihnutí suchom v roku 1947.

1948 V/2/83 986 – 102 071 311
Žiadosti o prenájom mestských pozemkov; vyvlastňovacia dohoda so
Slovenskou stavebnou spoločnosťou Dr. Ing. Karol Skorkovský a spol.; výkaz
Povereníctva pôdohospodárstva o úrode ovocia v roku 1948; nájom mestského
pozemku firmou Naftaspol; výkup cirkevnej pôdy od Saleziánskeho ústavu Don
Bosco; celoštátne oslavy stého výročia slovenského národa v Liptovskom
Mikuláši; odškodné pre Tatra banku za diferenciu vzájomne vyvlastnených
plôch na dodržanie regulačnej čiary na Hlbokej ceste.

1948 V/2/102 882 – 127 177 312
Čiastkový výmer o stavebnej obnove mesta Bratislavy; nájom uličného
pozemku na Vajanského nábreží Klubom slovenských turistov a lyžiarov;
prenájom mestských pozemkov na Železnej studničke na zriadenie vojenského
rekreačného zrubu; revízia živnostenských oprávnení trhových stánkárov so
zeleninou, ovocím a hydinou; výpovede z prenájmu mestskej uličnej plochy;
žiadosť Slovenských veľtrhov o zaťaženie od mesta darovaného pozemku;
kúpno-predajná zmluva s Martinom Žákom a manželkou; vyvlastňovacia
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dohoda a pozemnoknižné prevedenie s Ing. Jozefom Zvolským; žiadosť
Slovenských elektrární o povolenie 22 000 kw vedenia pre letisko pri Ivanke pri
Dunaji.

1948 V/2/128 810 – 145 999 313
Darovacia zmluva s Ruženou Steltzerovou; prevedenie kúpno-predajnej zmluvy
s Alexandrom Mikušom; žiadosti o prenájom mestských pozemkov; árenda za
poľovné právo v revíre Krížové polia; zrušenie prenájomnej zmluvy na mestskú
uličnú plochu s firmou Termostav Reichsbahnzentrale.

1948 V/2/146 602 – 165 950 314
Regulácia Mudroňovej a Búdkovej ulice; prenájom mestského uličného
pozemku spoločnosťou Benzolverband; zrušenie nájomného pomeru na mestské
pozemky; regulačná a zastavovacia úprava územia medzi ulicou Szabóovou,
Májkovou a Odborárskym námestím; žiadosť Steinovho pivovaru a povolenie
parcelácie; zrušenie prenájomnej zmluvy na mestský pozemok so
Stredoslovenskými železiarňami; darovanie pozemku mestu na otvorenie ulice
v hone Dunajské údolie.

1948 V/2/166 099 – 177 474 315
Komasácia pozemkov na Holom vrchu medzi mostom a firmou Hlavaj-
Palkovič-Uličný; darovacia zmluva s Ústrednou sociálnou poisťovňou;
odkúpenie domu na Leningradskej ulici č. 3 od Rímskokatolíckej cirkevnej obce
na rozšírenie radničného bloku; poukázanie odškodného spoločnosti Dynamit –
Nobel za plochu prevzatú mostom na uličné účely; odpredaj mestského
stavebného pozemku na Trnavskej ceste Pavlovi Bukovčanovi; zrušenie
nájomnej zmluvy na mestský pozemok s Karolom Chytilom.

1948 V/2/177 714 – 190 691 316
Nedoplatok Ľudovíta Krampla na nájomnom za poľovnícky revír v Rači;
žiadosti o zrušenie prenájomných zmlúv na mestské uličné pozemky; uzavretie
kúpno-predajnej zmluvy s Ing. Jánom Novotom; žiadosť firmy Dr. Biss a spol.
pod národnou správou o prenájom mestského pozemku na Prievozskej ceste;
žiadosti o prenájom mestských uličných pozemkov; žiadosť Jaroslava Stuchlíka
o povolenie výmazu záložného práva.

1948 V/2/192 272 – 215 377 317
Žiadosť Bratislavskej elektrickej spoločnosti o povolenie používať novostavbu
na Hroboňovej ulici; žiadosti o zrušenie prenájomných zmlúv; žiadosť
Stavebného družstva Urpín o udelenie súhlasu k povoleniu parcelácie pozemku
na Steinerovej ulici; žiadosti o prenájom mestských pozemkov; výpoveď
prenájmu mestského uličného pozemku na Lamačskej ceste Slovenským
rafinériám minerálnych olejov; kúpno-predajná zmluva na mestský pozemok so
Štefanom Hlavatým.Arch
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V/3 oddelenie lesné

349 1947 V/3/54 789 – 203 469 318
Usporiadanie preplatkov Ostkommandatúry v Bratislave za rok 1944; výkaz
lesných parciel konfiškátov v Devíne; robotnícke mzdy pri výrobe palivového
dreva.

350 1948 V/3/106 846 – 205 599 318
Prihláška mesta na prídel lesného konfiškátu.

V/4 oddelenie zásobovacie a trhové

351 1947 V/4/82 281 318
Dočasné poverenie Dr. Karola Novomestského vedením expozitúry Úradu
hospodárskej kontrolnej služby v Bratislave.

V/5 oddelenie štátneho veterinára

352 1947 V/5/60 646 – 192 969 318
Očkovanie proti sneti slezinnej; výstava hospodárskych zvierat v Bratislave;
cholera hydiny v Rači; ceny očkovacích látok; vývoz koní do Maďarska
maďarskými presídlencami; zoznamy presídlencov z Československa do
Maďarska; výročná veterinárna správa za rok 1947.

353 1948 V/5/5476 – 106 619 318
Sadzby za úkony kleštičov (miškárov); budovanie pripúšťacích staníc žrebcov
v rámci päťročnice; zoznamy občanov maďarskej národnosti určených na
presídlenie; infekčná anémia koní v Rači.

V/6 oddelenie zverozdravotné a veterinárne ústavy

354 1948 V/6/80 296 – 86 783 319
Výkaz o stave zvieracích nákaz.

V/7 oddelenie pre správu mestských domov

355 1947 V/7/64 856 – 185 997 319
Žiadosť Krajskej odborovej rady o prepožičanie sály reduty; prevzatie domu na
Leningradskej ulici č. 3 do správy mesta.
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356 1948 V/7/73 688 – 142 228 319
Demolácie objektu na Škovránčej ulici č. 14 Fondom národnej obnovy
v Bratislave; odpísanie opotrebovaného a vyradeného materiálu mestskej
reduty.

VI. odbor sociálno-zdravotný

357 1946 VI/151 508 – 160 512 320
Žiadosť Šarloty Bratislavskej o predĺženie vyplácania výchovného; návrh na
zaradenie Pavla Novotného do pracovného tábora.

358 1947 VI/56 868 – 137 599 320
Organizovanie rekreácie do Liberca Slovenským ústredím starostlivosti
o mládež; zápisnica so Štefanom Lahitom o vyprázdnení školy.

359 1948 VI/1546 – 64 924 320
Mimoriadna porada sociálnych referentov štatutárnych miest o jednotnom
postupe pri organizácii starostlivosti o mládež; evidencia Štátneho zdravotného
sociálneho ústavu o vodovodoch; pomocná akcia sociálno-zdravotného odboru
pri povodni v roku 1947.

VI/1 oddelenie sociálne

360 1947 VI/1/43 265 – 212 632 321
Ošacovacia akcia pre povodňou poškodených občanov; rekreácia zamestnancov
Národného výboru v Bratislave – príspevok; podpora na udržovanie sirotinca
Ochrana Márie na rok 1947; stravovanie osôb maďarskej a nemeckej národnosti
na ťarchu mesta; základina pre postavenie a udržovanie slobodárne a nocľahárne
a zmena v osobe orgánu; mliečna akcia pre deti; vianočná ošacovacia akcia
národného výboru pre chudobné školské deti; otvorenie prevádzky mestského
detského a verejného klziska na Vazovovej ulici a v Trnávke; kolaudácia
provizórnych infekčných pavilónov na Miletičovej ulici (v prílohe plány).

361 1948 VI/1/8600 – 204 809 322
Odvedenie výťažku z akcie Vianočný strom Republiky; návrh na zriadenie
detských jaslí v Ovsišti; žiadosť Schifbeckovej základiny o poukázanie
subvencie; žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku mestského starobinca;
rozšírenie cintorína v Dúbravke; objednávka na dodávku 20 drevených
trojizbových domkov na umiestnenie bezprístrešných rodín; opravy obecného
cintorína v Prievoze; subvencia Povereníctva sociálnej starostlivosti na sociálnu
starostlivosť práceneschopných cudzích štátnych príslušníkov.Arch
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VI/2 oddelenie zdravotné

362 1946 VI/2/144 665 – 148 320 323
Zatvorenie Prvej štátnej pomocnej školy v Bratislave pre výskyt šarlachu;
očkovanie proti záškrtu v roku 1946.

363 1947 VI/2/2829 – 167 734 323
Štatistiky súkromných liečebných ústavov vyhotovené Povereníctvom
zdravotníctva; výkon zdravotnej služby pre výmenu obyvateľstva medzi
Československom a Maďarskom; hygienicko-sociálne ubytovanie stavebného
robotníctva; uvalenie národnej správy na lekáreň U anjela strážcu v Rači;
zriadenie Telovýchovnej a športovej zdravotnej poradne; zoznam bratislavských
lekárov, ktorí vlastnia osobné motorové vozidlá.

364 1948 VI/2/6004 – 101 784 323
Žiadosť Národného frontu Bratislavy XI Ovsište o zriadenie lekárskeho obvodu;
celoštátne sčítanie pohlavných chorôb v októbri 1947; štatút mesta o verejnej
čistote a verejnom zdravotníctve; zriadenie skúšobných komisií pre mimoriadne
ošetrovateľské diplomové skúšky a menovanie ich členov; uvalenie dočasnej
verejnej správy na podniky obchodujúce s liečivými rastlinami; hlásenie
lekárnických osôb a schvaľovanie zodpovedných správcov lekární.

VII. odbor technický

365 1946 VII/157 490 – 162 154 324
Demolácia domu na Streleckej ulici č. 13; stavebné investície výrobne
celulózového a papiernického priemyslu na Slovensku v roku 1947; splátkový
výkaz Ing. Lozovského a Štefanca za práce na výstavbe obytných domov na ulici
Vuka Karadžiča.

366 1947 VII/33 – 130 119 324
Výstavba skladu na drevené uhlie pre Chemické závody Dynamit – Nobel;
dokončenie novostavby infekčného pavilónu na Miletičovej ulici; prístavba
a prestavba v objekte Slovenského národného divadla; výstavba viaduktu
Červený most; prehľad o stavebnej pripravenosti jednotlivých stavebných akcií
dvojročného budovateľského plánu; hlásenie kontroly plnenia dvojročného
plánu v stavebníctve, v bytových a priemyselných stavbách.

1947 VII/131 977 325
Výstavba kostola v Lamači.

1947 VII/131 977 326
Výstavba kostola v Lamači.

1947 VII/136 278 – 207 939 327
Výstavba troch požiarnych studní vo Vajnoroch; zadanie projektu na dostavbu
mestského starobinca na Krásnej Hôrke; žiadosť Dobrovoľného hasičského
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a záchranného zboru v Bratislave o poskytnutie subvencie; poukázanie čiastky
štyristotisíc korún Štátnemu vodohospodárskemu stavebnému úradu.

367 1948 VII/4187 – 70 263 327
Žiadosť Úradu hlavného zmocnenca pre obnovu Bratislavy o stanovisko pre 30
rodinných domkov; kolaudácia pastierne v Dúbravke; užívacie povolenie na
výťahy v obytnom dome na Žilinskej ulici; rekonštrukcia železničnej trate
Bratislava – Marchegg; mestská cestná a železničná situácia; návrh na
vyzdvihnutie dlhodobej komunálnej pôžičky 50 miliónov korún na výstavbu 153
bytov.

1948 VII/73 710 – 142 436 328
Rozhodnutie o výsledku administratívnej pochôdzky rekonštrukcie vlečky
závodu Dynamit – Nobel; rozšírenie autobusových tratí ČSD na Slovensku
v päťročnom pláne; výstavba portálu cestného tunela pod Hradom na
Palisádoch; výkaz predmetov prevzatých Červenou armádou počas
oslobodzovacích bojov v roku 1945; vyplatenie miezd pre pracovné tábory za
práce na cintoríne Červenej armády v Bratislave; adaptácia bufetu na kúpalisku
v Devíne; vybudovanie električkovej slučky pred hlavnou stanicou Bratislavskej
elektrickej úč. spol.; rekonštrukcia elektrickej pouličnej trate č. 1 na Hodžovom
námestí.

1948 VII/165 551 – 184 609 329
Kolaudácia II. a III. pavilónu mestského starobinca a menovanie kolaudátorov;
zadanie výstavby verejného záchodu pred Avionom; rozpočet Dobrovoľného
hasičského zboru Bratislava – mesto na rok 1949; vyhotovenie návrhu
operatívneho plánu na rok 1949; rekonštrukcia domu podniku Kablo na ulici
Vuka Karadžiča.

VII/1 oddelenie pre pozemné stavby

368 1947 VII/1/173 690 330
Výstavba Mestskej epidemickej nemocnice na Krásnej Hôrke.

1947 VII/1/173 690 331
Výstavba Mestskej epidemickej nemocnice na Krásnej Hôrke.

1947 VII/1/173 690 332
Výstavba Mestskej epidemickej nemocnice na Krásnej Hôrke.

1947 VII/1/192 286 332
Ponuka na zriadenie vodovodu, kanalizácie a ústredného kúrenia pre
dezinfekčnú stanicu mesta.

369 1948 VII/1/91 118 – 161 355 332
Výstavba šiestich domkov na [...]azovej ulici; oprava fasády na márnici vo
všeobecnom cintoríne.
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VII/2 oddelenie regulačné

370 1947 VII/2/193 361 332
Návrh na výstavbu Diagnostického veterinárneho ústavu.

VIII. odbor kultúrny a informačný

371 1946 VIII/144 044 – 155 698 333
Zaradenie výstavby rímskokatolíckeho kostola v Lamači do dvojročného
budovateľského plánu; odznaky a plagáty na popularizáciu dvojročnice.

372 1947 VIII/41 868 – 204 661 333
Výmena zájazdov so severskými priateľskými mestami; inštrukcie pre uvítanie
a pohostenie súboru divadla Poľského vojska na zájazde v Československu;
poskytnutie podpory Matici slovenskej; zbierka Slovenskej ligy pre
zahraničných Slovákov.

373 1948 VIII/13 669 – 123 934 333
Zmeny názvov miest a obcí na Slovensku; pozvánka Slovakotouru na V.
výročné valné zhromaždenie v Redute, rekreačných zájazdov lužických detí;
Týždeň detskej radosti; poštátnenie internátu akademickej menzy na Steinerovej
ulici; premenovanie Churchilovho námestia na Odborárske námestie.

IX. odbor národných správ a konfiškovaného majetku

374 1946 IX/148 421 – 163 241 334
Konfiškácia pozemku Alžbety Krublovej a reštitučný nárok; usporiadanie
majetku rozpustených politických strán a organizácií.

375 1947 IX/573 – 201 282 334
Zoznam mlynov podliehajúcich konfiškácii; žiadosť juhoslovenského
reemigranta Juraja Filka o pridelenie vinohradníckeho domu v Bratislave;
inventár Osídľovacieho úradu pre Slovensko o hnuteľnom majetku
presídľovaných rodín; súhlas k úkonu osobitnej dôležitosti u národnej správy
firmy Dénesdi.

376 1948 IX/43 669 – 87 730 335
Zrieknutie sa národnej správy Pavla Linkaya; pridelenie správcovstva
Ľudovítovi Roháčikovi; ustálenie právomoci pri konfiškácii drobných
živnostenských podnikov; žiadosti o menovanie za národných správcov;
ustanovenie národných správcov na domy; pozmenenie národných správ na
domové majetky bývalých židovských majiteľov; situačná správa o podniku
Jána Slivku pod národnou správou; zabranie objektu na Ulici Obrancov mieru č.
21 a bývalého hotela Koch na Štúrovej ulici.
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1948 IX/88 642 – 107 284 336
Zrušenie národných správ; určenie národných správcov na budovy VII. a VIII.
okresu; zaslanie návrhov na konfiškáciu firmy Živnostenská záložňa a spol.;
konfiškácia majetku nemeckých firiem Finančnou prokuratúrou; znárodnenie I.
sporivej banky v Bratislave; žiadosti o reštitúciu majetkov; žiadosti o pridelenie
konfiškátov; uvedenie klubu firmy Kolonimport do prevádzky; odvolanie
národných správcov proti výmerom národného výboru zo účelom určenia
odmien; zastavenie činnosti firmy Merkant import-export.

1948 IX/107 574 – 116 907 337
Žiadosť mesta o pridelenie konfiškátov v Tatranskej Lomnici (vila Bugsch);
povolenie opráv vojnou poškodených objektov; konfiškácia majetku nemeckých
firiem pre Povereníctvo školstva a osvety; žiadosti o ustanovenie za národných
správcov; konfiškácia úverného družstva remeselníkov, obchodníkov a hazdov
Sigmund; žiadosť Kardosiho o zrušenie národnej správy.

1948 IX/116 922 – 192 149 338
Žiadosti o reštitúciu majetku; konfiškácia majetkov; zoznam nedoručených
konfiškačných výmerov z katastrálneho územia Bratislava – Petržalka – Karlova
Ves – Devín; konfiškácia hotela Union; pozmenenie národnej správy
v Bratislavských spojených továrňach na sódovú vodu na Páričkovej ulici č. 15.

IX/1 oddelenie pre konfiškovaný majetok domový

377 1947 IX/1/3792 – 146 648 339
Pridelenie budovy Grémia dentistov pre družstevné účely; určenie nájomného za
budovu po Nemcovi Rudolfovi; konfiškácia majetku firmy Heimstädte
Donauland z Viedne; zahájenie konfiškačného pokračovania podniku Ing.
Štefana Kodu; žiadosť národnej správy firmy Pittel a Brausewetter o zrušenie
národnej správy.

378 1948 IX/1/28 473 – 84 882 339
Vymenovanie národných správcov na konfiškovaný majetok, ktorý ešte nebol
pod národnou správou; zrušenie národnej správy na dom Mudroňova cesta č. 77
z popudu Povereníctva priemyslu a obchodu; žiadosť Ing. Eugena Vendlera
o zrušenie národnej správy.

IX/2 oddelenie pre konfiškovaný majetok pozemkový

379 1947 IX/2/27 949 – 208 868 340
Žiadosť Osídľovacieho úradu pre Slovensko o pridelenie vinohradov pre
reemigrantov; rozpustenie spolku Zväz loveckých ochranných spolkov na
Slovensku; rozhodnutie Povereníctva pre pôdohospodárstvo o prevode peňazí
patriacich Slovenskému pozemkovému fondu.
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380 1948 IX/2/5488 – 87 854 340
Zoznam vinohradov pridelených Národnému výboru v Bratislave Roľníckou
komisiou; zaslanie zápisnice zo zasadnutia Roľníckej komisie; návrh na prídel
skonfiškovaných poľnohospodárskych nehnuteľností.

IX/3 oddelenie pre konfiškáciu živnostenských podnikov

381 1947 IX/3/26 819 – 191 514 341
Návrh na zmeny národných správcov konfiškovaného majetku; reštitúcia
majetku hotela Central; zoznam preverených živnostníkov; zrušenie národnej
správy v Družstevnej octárni; návrh na zmenu správy nemeckých
konfiškovaných podnikov; odvolanie sa Dr. Zoltána Slubeka proti konfiškácii;
likvidácia podniku firmy Heller.

1947 IX/3/192 797 – 211 970 342
Žiadosť Národného výboru v Bratislave o písomnú správu vo veciach
vyúčtovania československo-maďarskej zmiešanej komisie; zahájenie
konfiškačného pokračovania podľa dekrétu prezidenta republiky proti
vymenovaným podnikom; konfiškácie majetku obchodu s elektrickými
potrebami Ing. Eugen Prenghy; prídel drobných živnostenských podnikov –
rámcový plán č. I/2.

382 1948 IX/3/2734 – 106 615 343
Hlásenie národnej správy drogérie Herkules o finančnom stave podniku;
uvaľovanie národných správ; prihláška družstva Mäsoprodukta pre prídel
konfiškovaného majetku (v prílohe stanovy); žiadosti o pridelenie konfiškátov;
situačná správa o hospodárskom stave Prvého slovenského kníhviazačského
závodu Ján Slivka; zrušenie vyňatia niektorých živnostenských konfiškátov
z prídelu.

IX/4 oddelenie pre konfiškovaný majetok hnuteľný

383 1947 IX/4/94 095 – 96 413 343
Delegovanie členov a náhradníkov do nábytkovej komisie; francúzsky majetok
Priemyselnej a obchodnej spoločnosti pre petrolej v Československu.
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III. manipulačné obdobie
(1949 – 1950)

A. Úradné knihy

384 I. – V. 1949 2b/b11
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 905 strán, polokožená väzba.

385 VI. – XII. 1949 2b/b12
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 747 strán, polokožená väzba.

386 I. – V. 1950 2b/b13
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 704 strán, polokožená väzba.

387 VI. – XII. 1950 2b/b14
Zápisnice zo zasadnutí pléna národného výboru.
Originál, 24 x 31 cm, 604 strán, polokožená väzba.

388 I. 1949/1 2a/a86
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 934 strán, poloplátená väzba.

389 I. 1949/2 2a/a87
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1288 strán, poloplátená väzba.

390 II. 1949/1 2a/a88
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1334 strán, poloplátená väzba.

391 II. 1949/2 2a/a89
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1229 strán, poloplátená väzba.

392 III. 1949/1 2a/a90
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1194 strán, poloplátená väzba.

393 III. 1949/2 2a/a91
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1312 strán, poloplátená väzba.

394 IV. 1949/1 2a/a92
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1342 strán, poloplátená väzba.
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395 IV. 1949/2 2a/a93
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1315 strán, poloplátená väzba.

396 IV. 1949/3 2a/a94
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 546 strán, poloplátená väzba.

397 V. 1949/1 2a/a95
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1034 strán, poloplátená väzba.

398 V 1949/2 2a/a96
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 992 strán, poloplátená väzba.

399 VI. 1949 2a/a97
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1146 strán, poloplátená väzba.

400 VII. 1949 2a/a98
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 738 strán, poloplátená väzba.

401 VIII. 1949 2a/a99
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 802 strán, poloplátená väzba.

402 IX. 1949 2a/a100
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 678 strán, poloplátená väzba.

403 X. 1949 2a/a101
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 893 strán, poloplátená väzba.

404 XI. – XII. 1949 2a/a102
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 1362 strán, poloplátená väzba.

405 I. 1950 2a/a103
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 528 strán, poloplátená väzba.

406 II. 1950 2a/a104
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 446 strán, poloplátená väzba.
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407 III. 1950 2a/a105
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 640 strán, poloplátená väzba.

408 IV. 1950 2a/a106
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 558 strán, poloplátená väzba.

409 V. 1950 2a/a107
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 687 strán, poloplátená väzba.

410 VI. 1950 2a/a108
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 516 strán, poloplátená väzba.

411 VII. 1950 2a/a109
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 666 strán, poloplátená väzba.

412 VIII. 1950 2a/a110
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 440 strán, poloplátená väzba.

413 IX. 1950 2a/a111
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 572 strán, poloplátená väzba.

414 X. 1950 2a/a112
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 678 strán, poloplátená väzba.

415 XI. 1950 2a/a113
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 342 strán, poloplátená väzba.

416 XII. 1950 2a/a114
Zápisnice zo zasadnutí rady národného výboru.
Originál, 22 x 31 cm, 664 strán, poloplátená väzba.

417 1949 ----
Zápisnice výberových komisií pre odsun Nemcov.

418 1950 ----
Zápisnice výberových komisií pre odsun Nemcov.

419 1949 – 1950 ----
Evidencia občanov nemeckej národnosti zahrnutých do odsunu.
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420 1950 ----
Evidencia osôb nemeckej národnosti, ktorým bolo vrátené československé štátne
občianstvo.

421 1949 – 1952 ----
Evidencia povolení na vylepovanie plagátov.

B. Spisový materiál

a. Pomocné knihy prezidiálne

422 1949 ----
Podací denník kancelárie prednostu národného výboru.

b. Pomocné knihy administratívne

423 1949 ----
Podací denník k spisom zábavného oddelenia.

424 1950 ----
Podací denník k spisom zábavného oddelenia.

425 1949 – 1952 ----
Index k podaciemu denníku zábavného oddelenia.

c. Spisy

1 Verejná správa

10 – všeobecné veci

426 1950 103 K – V 344
Smernice pre vykonávanie revízií, kontrol a inštruktáží národných výborov;
inštruktáž revíznych orgánov národných výborov v Piešťanoch; vyúčtovanie
príjmov zásobovacieho oddelenia Ústredného národného výboru v Bratislave;
návrh na inštruktážne porady.

427 1949 104 B – V 344
Návrh ÚNV na novelizáciu zákona o hospodárení s bytmi; upozornenie na
osnovu zákona o nútenom prenájme živnostenských miestností; upozornenie na
presuny pôsobnosti vo verejnej správe; určenie podrobností pri náhrade za
vyvlastňovanie v zmysle nariadenia o opatreniach v stavebnom päťročnom
pláne.
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428 1950 104 N – V 344
Novelizácia vládneho nariadenia o odmenách pre členov národných výborov;
rôzne vyhlášky.

429 1950 105 V 345
Vydávanie obežníkov pre národné výbory.

430 1950 107 Z 345
Záväzky k IX. zjazdu Komunistickej strany Československa.

11 – štátna správa

431 1949 114 O 345
Doplnky k organizácii Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.

432 1950 115 Z 345
Správa o reorganizácii miestnych národných výborov.

12 – súdy

433 1949 122 R – Z 346
Odvolanie z funkcie sudcov z ľudu; návrh zoznamu sudcov z ľudu.

13 – samospráva záujmová a hospodárska

434 1949 132 D – H 346
Dobrovoľné pracovné brigády živnostníkov na pomoc poľnohospodárstvu;
odvolanie Jozefa Hellera proti vyrúbeniu členských príspevkov.

435 1949 133 B 346
Prenechanie Bratislavskej elektrickej úč. spol. mestu na zriadenie komunálne
podniku.

14 – kraje

436 1949 142 P – S 346
Zápisnica Povereníctva vnútra za schôdze družstevnej štvorky reorganizácie
komisií krajských a okresných národných výborov; spolupráca referátov
krajských a okresných národných výborov.

437 1950 142 N 346
Náhrady funkčných výdavkov závodných a miestnych rád.
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438 1949 149 N 347
Mesačné situačné správy Ústredného národného výboru v Bratislave.

439 1950 149 N 347
Mesačné situačné správy Ústredného národného výboru v Bratislave.

16 – okresy

440 1949 160 R 348
Reorganizácia úradu Ústredného národného výboru v Bratislave.

441 1949 162 V – Z 348
Voľba predsedu, podpredsedu, rady (referentov) národného výboru – zoznam;
zápisy o prevzatí referátov volenými referentmi; zmeny vedúcich IX. a XI.
referátu.

442 1950 162 P – Z 348
Porada funkcionárov okresných a krajských národných výborov; zloženie sľubu
členov Ústredného národného výboru v Bratislave; odmeny funkcionárov
obvodných rád Ústredného národného výboru v Bratislave; zmeny v členstve
národného výboru; výkaz referátov, oddelení a úradov Ústredného národného
výboru v Bratislave.

443 1950 165 D – R 348
Delimitácia právomocí medzi Ústredným národným výborom v Bratislave
a obvodnými radami; prechod čiastky agendy Osídľovacieho úradu v Bratislave
na Ústredný národný výbor; rozbor agendy finančného referátu v odbore
finančného hospodárenia.

444 1950 169 S 348
Smernice pre zber dôverníkov ľudovej správy.

445 1950 ---- 349
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 1 – 10.

1950 ---- 350
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 11 – 19.

1950 ---- 351
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 21 – 30.

1950 ---- 352
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 31 – 39 (volebný obvod č. 35 chýba).

1950 ---- 353
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 40 – 48.
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1950 ---- 354
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 49 – 58.

1950 ---- 355
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 59 – 66.

1950 ---- 356
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 67 – 70.

1950 ---- 357
Zoznamy voličov volebných obvodov č. 71 – 79.

17 – obce (obvody)

446 1949 170 D – Z 358
Predloženie pozemnoknižných výťahov majetku obce Dvorník (Vajnory);
zápisnice o priebehu rozhovorov s občanmi na obvodných radách XI. – XVII.;
prehľad o vývoji obvodných rád v Bratislave; regulačný fond mesta Bratislavy
a jeho správa; zadelenie agendy Ústredného národného výboru v Bratislave do
referátov a oddelení; zmena názvu časti chotára Dúbravky; vyhláška
Ministerstva financií o súpise pohľadávok a iných nárokov voči bývalému
ríšskonemeckému majetku; pracovný plán Ústredného národného výboru
v Bratislave na druhý polrok 1949.

447 1950 170 H – V 358
Nesprávne hospodárenie s majetkom národného výboru predsedom obvodnej
rady v Devíne Otom Neuslerom; rozšírenie obecného cintorína v Dúbravke;
pracovná porada miestnych a obvodných tajomníkov; záväzky Bratislavského
kraja k IX. zjazdu Komunistickej strany Slovenska; zápisy obvodových rád
o pohovoroch s občanmi; rozdelenie vnútorného mesta na štyri obvody
a zriadenie štyroch vnútromestských obvodných rád.

448 1950 172 H – V 359
Obnovenie právneho stavu v hone Dlhý diel v katastre Obvodnej rady Karlova
Ves; žiadosť obyvateľov v katastrálnom území Dúbravky – diel Grefty –
o ponechanie v území Obvodnej rady Karlova Ves.

449 1949 173 H – P 359
Návrh na nové zloženie obvodných rád; reorganizácia Obvodnej rady Prievoz;
stála komisia pre zahraničné návštevy; zriadenie osvetovej a miestnej roľníckej
daňovej komisie.

450 1950 173 Č – Z 359
Voľba členov obvodných rád; poukázanie odmien predsedom a podpredsedom
obvodných rád; zápis z pracovnej porady technického referátu; návrhy
okresných organizácií Komunistickej strany Československa na voľbu
funkcionárov obvodných rád; reorganizácia miestnych národných výborov
v Bratislave a členstvo v obvodných radách.
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451 1949 175 P – R 360
Návrh na novú úpravu kompetencie obvodných rád v Bratislave; reorganizácia
obvodných rád.

452 1950 175 D – P 360
Delimitácia pôsobnosti medzi radou Ústredného národného výboru v Bratislave
a referentmi; vyrubovanie a vyberanie obecných dávok a poplatkov na
obvodných radách; návrh na dočasnú úpravu pôsobnosti obvodných rád
v Bratislave.

18 – organizácia úradov

453 1949 180 B – Z 360
Zmena úradného názvu obce Baťovany; Organizačný štatút informačno-
kultúrneho podniku mesta Bratislavy; pripomienky k osnove zákona o okresnej
správe; výťahy zo zápisnice rady.

454 1950 180 N – Ž 360
Nový plán práce Ústredného národného výboru v Bratislave na rok 1950;
žiadosť obyvateľov honu Grefty o vypustenie z katastra Obvodnej rady
Dúbravka a pripojenie do Obvodnej rady Karlova Ves.

455 1949 181 D – Ž 360
Odovzdanie novostavby radničnej budovy v Dvorníku (Vajnory) do používania;
návrh na určenie stavebného pozemku na výstavbu objektu pre Obvodnú radu
Lamač; zriadenie Obvodnej rady Trnávka; umiestnenie Obvodnej rady Lamač.

456 1949 182 R – U 361
Vyúčtovanie preddavku Úradovňou národnej bezpečnosti v Bratislave; zoznam
predmetov prevzatých od Dr. Jozefa Kyselého (bývalého predsedu ÚNV).

457 1950 182 I – Z 361
Inventár a majetková súvaha mesta na rok 1949; refundácia nákladov na
zriadenie radnice vo Vajnoroch; zriadenie sobášnych miestností v obvodných
radách.

458 1949 183 B – Z 361
Agenda doručovania písomností iných úradov; pričlenenie vojenského
oddelenia k bezpečnostnému referátu národného výboru; rozdelenie
kompetencie medzi Ústredný národný výbor a obvodné rady v Bratislave;
odovzdanie agendy vojnových škôd referátu práce a sociálnej starostlivosti.

459 1950 183 D – T 361
Prieskum delimitácie pri ustanovení nových obvodných rád; zriadenie
kádrového a školského oddelenia; prevzatie agendy ohlasovacieho úradu od
Ministerstva vnútra – Zboru národnej bezpečnosti; rozdelenie referátov
Ústredného národného výboru v Bratislave na oddelenia.
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460 1949 184 Č – Ž 362
Časový plán práce na IV. štvrťrok 1949; smernice pre podpisovanie písomností;
vyhlášky; žurnálna služba na Krajskom národného výbore v Bratislave.

461 1950 184 N – R 362
Hlásenie o zahájení činnosti obvodných rád v Bratislave; reorganizácia referátu
pre všeobecné vnútorné veci.

462 1949 185 O 362
Obežníky Povereníctva vnútra o činnosti národných výborov.

463 1949 186 N – Z 362
Hlásenie o pracovnom pláne na rok 1950; uvoľnenie budovy mestskej reduty pre
kultúrne účely; znehodnocovanie zvyškov tankov a upozornenie na s tým
spojené národohospodárske škody; pracovný plán národného výboru na rok
1949.

464 1950 186 I 362
Inštruktáže obvodných rád v Bratislave.

465 1949 189 R 363
Revízna správa o revízii v mestskom chudobinci.

466 1950 189 O – P 363
Zápisy z inštruktážnych previerok na obvodných radách; plán práce Obvodnej
rady v Dúbravke.

19 – zamestnanci verejní

467 1949 192 Z 363
Zníženie počtu zamestnancov národného výboru.

468 1950 193 Š – V 363
Úhrada nákladov spojených so školením kádrov národných výborov; pokyny pre
školenie zamestnancov Ústredného národného výboru v Bratislave.

469 1950 194 B 363
Zlepšovací návrh Františka Balogha na zaistenie úžitkovej vody.

470 1949 195 D – Z 363
Zoznam funkcionárov Obvodnej rady Devín; úprava mzdových pomerov
robotníkov národného výboru; vyúčtovanie za palivové drevo vydané mestským
robotníkom v roku 1948; usporiadanie nedoplatkov zamestnancov bývalého
hospodárskeho dvora mesta Bratislavy.
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471 1950 195 C – Z 363
Refundácia platov zamestnancov bývalých štátnych úradov pričlenených k
Ústrednému národnému výboru v Bratislave za december 1950; peňažná
náhrada za naturálie robotníkom za rok 1948; služobné platy zamestnancov
štátnych nemocníc a ošetrovacích ústavov a ich presun z krajských národných
výborov na ústavy; inventárne súčiastky služobného odevu.

472 1949 196 N – Š 364
Normalizácia (systematizácia) služobných miest; pohotovostné brigády pre
žatevné práce roku 1949; prevod štátnych zamestnancov do stavu zamestnancov
Ústredného národného výboru v Bratislave.

473 1949 198 D 364
Zoznam členov Obvodnej rady Devín.

474 1950 199 N – T 364
Náhrada za nedodané služobné odevné súčiastky daňových exekútorov
a zriadencov roku 1944 a 1945; organizácia práce tajomníkov obvodných rád
v Bratislave; šetrenie sprenevery Ladislava Tureka.

2 Vnútorná správa

20 – všeobecné veci

475 1949 203 D 364
Žiadosť Rímskokatolíckej obce v Devíne o podporu na opravu kostola.

21 – ústavné veci

476 1949 215 Z 365
Zoznam osôb, ktorých žiadosti o vydanie osvedčenia o národnej spoľahlivosti
rada národného výboru zamietla.

477 1950 215 K – O 365
Žiadosti o vydanie osvedčení o ľudovodemokratickej spoľahlivosti.

22 – správne veci

478 1949 221 S 365
Inštrukcie pre sčítacích komisárov a revízorov a všeobecné ustanovenia pre
národné sčítanie v roku 1950 a jeho právny podklad; revízia domových čísiel
v súvislosti so sčítaním ľudu v roku 1950.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



101

479 1950 221 R – S 365
Revízia domových čísiel a zostavenie zoznamu miest; rozdelenie sčítacích
obvodov a doplnkový súpis pôdohospodárskych závodov.

480 1949 222 O 365
Revízia očíslovaných domov.

481 1950 222 P 365
Premenovanie ulíc a chotárov.

1949 223 C – Pe 366
Preddavky na úhradu vojnových škôd.

1949 223 Pr – Z 367
Prehľady a vyplatenie preddavkov za vojnové škody pre mesto.

482 1950 223 A – T 368
Vyúčtovanie preddavkov poskytnutých na náhradu vojnových škôd pre mesto;
preddavky na úhradu vojnových škôd.

483 1950 226 S 369
Smernice pre zriaďovanie a činnosť miestnych rozhlasov národných výborov.

484 1949 228 P – Ž 369
Prenos elektrickej energie cez hranice pre colnú budovu v Rusovciach; prestavba
štátnej cesty Bratislava – Devín; vyvlastnenie pozemku na zriadenie detského
ihriska na Patrónke od Huga Vlachynského.

23 – národná bezpečnosť

485 1949 231 B – U 369
Situačná správa bezpečnostného referátu Ústredného národného výboru
v Bratislave za január, september, december 1949; vyúčtovanie preddavku
národnej bezpečnosti na hradenie vecných potrieb na rok 1949.

486 1950 233 P 370
Zrušenie bezpečnostných zborov obecnej polície na Slovensku.

24 – vnútorná bezpečnosť

487 1950 241 D 370
Domový poriadok pre Veľkú Bratislavu.

488 1950 243 B 370
Výročná správa Mestského bitúnka za rok 1947.
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489 1949 245 P 370
Porotný zoznam s poznámkami.

25 – požiarna polícia

490 1949 252 D – M 371
Novostavba hasičskej zbrojnice vo Vajnoroch; kúpa hasičského automobilového
motorového rebríka; príspevok z finančných prostriedkov UNRRA na obnovu
vojnou zničeného hasičského zariadenia.

491 1950 252 B – P 371
Poukázanie stotisíc korún bezpečnostnému referátu na zakúpenie sústruhu;
preplatenie účtov za odevné súčiastky pre príslušníkov požiarnej bezpečnosti.

26 – správna polícia

492 1949 260 P 371
Hlásenie Povereníctvu techniky o stave bytovej obnovy.

1950 260 Z 371
Správa o prevzatí oddelení III. referátu Ústredného národného výboru
v Bratislave.

493 1949 267 O – S 371
Pozvanie zástupcov sesterských miest hlavného mesta Slovenska Bratislavy na
Piaty Slovanský deň na Devíne; štátny pohreb národného umelca Petra
Jilemnického; porada plánovačov všetkých referátov národného výboru; oslavy
V. výročia Slovenského národného povstania.

494 1950 267 L – P 371
Oslavy 80. výročia narodenia Vladimíra Iljiča Lenina; podpisová akcia rezolúcie
svetového výboru obrancov mieru.

495 1949 268 D – R 372
Delimitácia policajného trestného súdnictva; obežník o peňažitých pokutách
a trestoch; neoprávnené prevádzanie zasielateľskej živnosti firmou Reiss.

496 1950 268 T 372
Trestný zákon správny a správny poriadok.

27 – osobné a súdne veci

497 1949 271 H 372
Žiadosť Pavla Haasa o povolenie zmeny mena.
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498 1949 272 M 372
Manželské rozluky.

499 1950 272 O – U 372
Splnomocnenie orgánov národného výboru na prijímanie konsenzu; úprava
o zatváraní sňatkov na Ústrednom národnom výbore; úhrada nákladov na úpravu
sobášnych miestností; ustanovenie členov rady národného výboru, pred ktorými
sa majú zatvárať sňatky.

500 1950 273 D 372
Dar prvým manželom sobášeným podľa nového zákona.

501 1950 274 A – S 372
Záložné právo pre administratívnu správu obytných domov; výmaz
hypotekárneho záložného práva Energetickým závodom na Slovensku za
nedoplatky na mestských dávkach; žiadosť Lesníckej a drevárskej ústredne
o výmaz záložného práva; vklad záložného práva Povereníctvom hospodárstva.

502 1949 275 M – U 372
Skúšky matrikárov a ich zástupcov; pokyny pre sobášne obrady; smernice
k zákonu o matrikách.

503 1950 275 S 372
Súpis cirkevných matrík.

504 1949 276 P – S 372
Určenie počtu sudcov z ľudu v obvode Krajského súdu v Bratislave; zoznam
porotcov pre rok 1949.

505 1949 279 B – L 373
Spor mesta o výmaz vlastníckeho práva proti Č. Bradovi; vyprázdnenie
obchodných miestností firmy K. a A. Büchler v dome na Vysokej ulici č. 1;
refundácia služobných pôžitkov pre Jozefa Maštenu od Cenového úradu;
Pamätný spis Dunajsko-Oderského prieplavu (v prílohe stanovy); žaloba
architekta Juraja Kuxa proti mestu Bratislava pre 4 500 Kčs.

1949 279 M – Z 374
Pozostalostné pokračovanie Dr. Emila Mirbacha; spory  a žaloby proti mestu;
súdne výpovede z bytov; žiadosť Slovenských dunajských veľtrhov v Bratislave
o darovanie mestských pozemkov.

506 1950 279 D – V 375
Reštitučná žiadosť Dezidera Balána a spol. o vrátenie domu; likvidácia
sirotských vkladov; reštitúcia nehnuteľností mesta na pravom a ľavom brehu
Dunaja; súdne výpovede z bytov; spory proti mestu.Arch
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28 – národná obrana

507 1950 286 O 376
Zrušenie bezpečnostných zborov obecnej polície na Slovensku.

508 1950 287 R 376
Refundovanie výživného podľa zákona.

509 1950 289 T 376
Zoznam talianskych štátnych príslušníkov, ktorí padli na území Slovenska.

3 Školstvo a osveta

30 – všeobecné veci

510 1950 300 Š 376
Úhrada nákladov spojených s adaptačnými prácami Vyššej hospodárskej školy.

32 – Školy I. stupňa

511 1949 320 Š 376
Žiadosť školského inšpektorátu o dobrovoľné príspevky na výstavbu IX.
strednej školy Bratislava-Trnávka.

35 – osvetová starostlivosť

512 1950 350 P – Š 377
Plán osvetovej práce pre Bratislavu na rok 1950; štatistické zisťovanie
v odvetviach osvety za rok 1949.

513 1949 351 O 377
Previerka o hospodárení Osvetovej rady hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

514 1950 351 O 377
Previerka plnenia plánu úloh osvetovej práce za rok 1950.

515 1950 352 G – K 377
Založenie Gottwaldovej knižnice; správa o činnosti Verejnej knižnice mesta
Bratislavy.

516 1950 354 V 377
Výkaz kurzov v Bratislave.
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517 1950 355 H – K 377
Zoznam bratislavských kníhtlačiarní, vydavateľstiev a nakladateľstiev;
plagátovanie úradných vyhlášok reklamnou spoločnosťou firmy Hron.

518 1950 356 D 377
Úprava interiérov Slovenského národného divadla.

519 1949 357 Z 378
Správa o kultúrnom dozore v bratislavských kinách v druhom polroku 1949.

520 1950 357 Z 378
Správa o kultúrnom dozore v bratislavských kinách v druhom polroku 1950.

521 1949 358 R – Z 378
Rozhlasové zariadenie na Námestí Slovenského národného povstania; zriadenie
miestneho rozhlasu pred Avionom.

522 1950 358 R – T 378
Úhrada nedoplatkov za miestne rozhlasy; zadanie montáže miestneho rozhlasu
v pôsobnosti Obvodnej rady Trnávka.

523 1950 359 I 378
Zriadenie informačnej kancelárie.

36 – veda, umenie, pamiatky

524 1949 363 I 378
Návrh akademického sochára Vojtecha Ihriského na premiestnenie pomníka
Pavla Országha Hviezdoslava.

525 1950 363 S 378
Výplata honorárov a cien výhercov v súťaži na sochársku výzdobu pomníka
generalissima J. V. Stalina.

526 1950 365 L 379
Žiadosť Ferdinanda Loschdorfera o povolenie súkromne vyučovať hudbu.

527 1949 366 Š 379
Výstavba ľudovej hvezdárne v Bratislave Štefánikovou astronomickou
spoločnosťou.

528 1950 367 M 379
Poukázanie dane Dr. Emilovi Mirbachovi z dedičstva domu na Diborovom
námestí č. 8, ktorý daroval mestu.

529 1949 369 M – V 379
Styky mesta Bratislava v rámci vzájomných československo-sovietskych
stykov.
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530 1950 369 V 379
Žiadosť veliteľstva 4. oblasti o príspevok na spolufinancovanie výstavy Boj
československého ľudu proti fašizmu.

37 – kult. cirkve

531 1949 379 K 379
Prenajatie domu v Bratislave Kongregáciou tešiteľov božského srdca.

532 1950 379 C 379
Cirkevné záležitosti.

4 Zdravotná a sociálna správa

40 – všeobecné veci

533 1950 40L B 380
Boj proti úrazom a stratám spôsobených nedostatočnými osvetlením.

534 1949 412 P 380
Žiadosť bezpečnostného referátu národného výboru a poukázanie sumy na
zakúpenie sanitných vozidiel.

535 1949 413 Z 380
Správy o činnosti bratislavských nemocníc.

536 1950 413 S – U 380
Vyplatenie faktúr Ústavu národného zdravia v Trnave Sanitas za nestavebné
investície; úhrada účtov nestavebných investícií Ústavu národného zdravia
v Bratislave.

42 – sociálno-zdravotná starostlivosť

537 1949 423 D – P 380
Vyvlastnenie pozemkov na výstavbu detských jaslí v Dúbravke; pridelenie
úveru Krajského národného výboru v Bratislave pre IV. štvrťrok 1949 na
ošacovaciu akciu školopovinných detí a dorastu; úprava zásobovania
poľnohospodárskych útulkov.

538 1950 423 D 380
Vyúčtovanie zálohy na január a február 1950 detských jaslí v Trnávke;
vyúčtovanie stravného správou detských jaslí na Vydrici.
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539 1949 424 D 381
Zriadenie detských jaslí na Ulici Februárového víťazstva č. 32.

540 1950 424 I 381
Zriadenie detských verejných ihrísk mestom.

541 1949 426 N 381
Poštátnenie mestskej nemocnice pre infekčné choroby v Bratislave.

542 1950 426 U 381
Prevzatie Ústavu pre starostlivosť o osoby práceneschopné v Bojkovej
Okresným národným výborom v Senici.

43 – telesná výchova

543 1949 433 K – T 381
Zahájenie prevádzky na mestských verejných klziskách; prenájom býv. ihriska
VAS pre JTO Sokol Stavokombinát a Technokov; prenájomná zmluva so
Zväzom slovenskej mládeže v Ružinove na mestský parkový pozemok;
prenájomná zmluva so Zväzom slovenskej mládeže v Ovsišti na mestský
pozemok za účelom zriadenia športového ihriska; žiadosť ŠK poštári o udelenie
súhlasu pre stavbu tribúny a ihriska.

544 1950 435 R – S 382
Usporiadanie pretekov v rybolove Rybárskym spolkom; usporiadanie
pozdravnej štafety JTO Sokol Bratislava k IX. zjazdu Komunistickej strany
Slovenska; pridelenie tenisových kurtov bývalej LTK Petržalka sokolským
jednotám Stavokombinátu.

44 – veterinárstvo

545 1950 440 P – Z 382
Zápisnica z pracovných porád štátnych veterinárov; krajské porady
zootechnikov a veterinárov; preradenie zverozdravotného oddelenia do
zdravotného referátu.

546 1950 441 B – Z 382
Nedeľná pohotovostná služba zverolekárov na mestskom bitúnku; záväzok
pomocníkov veterinárnej služby k IX. zjazdu Komunistickej strany Slovenska.

547 1950 442 A – R 382
Predloženie zverolekárskych diplomov; neoprávnené miškovacie akcie
v Dúbravke; usporiadanie podkováčskych kurzov; odstránenie nedostatkov pri
akcii miškovania ošípaných v Rači.
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548 1950 443 Ch – Z 382
Podchytenie chovateľov laboratórnych zvierat; príprava a výdaj liečiv lekármi
a veterinármi; zabezpečenie potreby veterinárnych nástrojov pre rok 1950.

549 1949 444 B – Z 383
Tuberkulóza hydiny a pullorová nákaza; nákazlivá obrna ošípaných a jej
tlmenie; očkovanie ošípaných proti moru; štrnásťdenné výkazy o zvieracích
nákazách.

550 1950 444 D – T 383
Tlmenie nákazy zmetania hovädzieho dobytka; zdravotné a zverozdravotné
opatrenia proti šíreniu tularemie.

551 1950 447 A – V 384
Dodávka prípravku aresin v nevhodných obaloch; výkaz o vykonaných
previerkach v mäsiarskych obchodoch a závodoch; komisionálna prehliadka
podniku Ryba; hlásenie o výskyte svody dobytka; veterinárno-policajný dozor
nad potravinami; veterinárna služba na jednotných roľníckych družstvách.

45 – sociálne zabezpečenie

552 1949 456 P 384
Podporovanie a ústavné zaopatrenie osôb nemeckej a maďarskej národnosti.

553 1949 457 H 384
Príspevok mesta Bratislavy na Hviezdoslavov fond.

553 1949 458 L 384
Vyvlastnenie pozemkov Ondreja Royka a spol. pre letisko v Ivanke pri Dunaji.

46 – bytová starostlivosť

554 1949 462 D – R 385
Podpora Drevoindustrii na obytné stavby; podpora Stavebnému družstvu
Rodinný kozub na výstavbu nájomného domu.

555 1950 462 D – M 385
Hromadná výstavba bytových jednotiek na Záhradníckej ulici ČSAD
Montostav; žiadosť Československej plavby dunajskej o určenie zastavovacieho
spôsobu pre typové domky.

556 1950 465 B – V 385
Zrušenie prenájomnej zmluvy Mestského bitúnku s rôznymi podnikmi na
skladové priestory; vyhláška bytového oddelenia; oprávnenie Obvodnej rady
Petržalka na vydávanie bytových výmerov.
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47 – práca

557 1949 474 P – Z 385
Vymáhanie mzdy Povereníctvom vnútra za cestné práce býv. slovenskej
pracovnej služby; využitie práce ochotných brigádnikov.

558 1950 474 P 385
Otvorenie šekových účtov na podpory pri včleňovaní do práce.

559 1949 476 R – V 385
Mzdy robotníkov v mestskom kvetinovom záhradníctve; správa hospodárskych
dvorov mesta Bratislavy a hlásenie o odpracovaných hodinách väzňov
v Krajskej väznici v Bratislave.

560 1950 479 P 386
Predpisy Povereníctva práce a sociálnej starostlivosti o likvidáciu podpôr pre
včleňovaní do práce.

5 Hospodárstvo

50 – plánovanie a štatistika

561 1949 500 P 386
Plán stavebných investícií na rok 1950; vykonávacie plány.

562 1949 501 I – Z 386
Súrne hlásenie o plnení päťročného plánu v bytovej výstavbe Krajskému
národnému výboru v Bratislave; prípravný plán verejnej správy na rok 1950;
zisťovanie stavu hospodárskych zvierat k 1. septembru 1949.

563 1950 501 F – R 386
Vyúčtovanie nákladov za výstavbu ochrannej hrádze na pravom brehu Dunaja;
vyúčtovanie nákladov za úpravu Slavína; úhrada vyúčtovaných nákladov
spojených so zavedením rozhlasového zariadenia v Hradnom amfiteátri.

564 1949 502 K 386
Správa o činnosti komisie pre sledovanie distribúcie pracovných síl.

565 1950 502 P 386
Návrh plánu pracovných síl na rok 1951.

566 1949 504 K – Ž 387
Previerka využitia poľnohospodárskych strojov; mesačné správy o priebehu
strojových prác; výkaz práce strojových staníc; hlásenie o stave živočíšnej
výroby vo verejných poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku.
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567 1950 505 B – Z 387
Oznámenie o prevádzakárňach Bratislavských inštalačných závodov (BIZ);
uvalenie národnej správy na podnik Michala Martiška; udelenie koncesie na
elektrotechnickú živnosť Ignácovi Šiškovi; určenie výstavby priemyselných
oblastí na území Bratislavy.

568 1949 506 P – S 387
Previerka plnenia stavebného plánu roku 1949; príprava plánovania stavieb
v pripojených obciach pre ich započatie v roku 1950 v rámci päťročného plánu.

569 1950 506 B 387
Oprava priečnej časti kasárenského traktu Bratislavského hradu.

570 1950 508 N 387
Zistenie vybraného nájomného za rok 1949.

571 1950 509 U 388
Úhrada nepravých investícií Ústredného národného výboru.

51 – živnosti

572 1949 510 D – P 388
Obežník o zakladaní filiálok družstiev; previerka plnenia plánu akcie 5-M za
november 1949; zvolanie porady komisie pre likvidáciu konfiškovaných
živnostenských podnikov.

573 1950 510 B – S 388
Výkaz Bratislavských tukových závodov o súkromných živnostiach; číselný
výkaz o priebehu preberania súkromných živností a remesiel; neoprávnené
prevádzanie živností; pridelenie obchodnej miestnosti.

574 1949 511 A – Ba 389
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
zrušenie národnej správy vo firme Batex.

1949 511 Be – Bod 390
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
oznámenie trvalého zastavenia prevádzky verejnej obchodnej spoločnosti
v Bratislave Leopold Blum a spol.

1949 511 Bo – Č 391
Ohlásenie živností roľníckeho družstva Brázda (v prílohe stanovy); ohlasovanie
a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení; udelenie
živnostenského oprávnenia Cestovnej informačnej kancelárii (CIK) na predaj
lístkov do kín (v prílohe organizačný štatút kultúrneho podniku mesta
Bratislavy); uvalenie národnej správy na chemickú čistiareň a farbiareň Eduard
Čermák; odňatie živnostenského oprávnenia obchodnej spoločnosti Čefa Juraj
Čelko a spol.
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1949 511 D 392
Žiadosť obchodu so známkami Dunaj a udelenie živnostenského oprávnenia;
likvidácia pletacej továrne Dunaj; odňatie živnostenských oprávnení;
ohlasovanie a odhlasovanie živností; odhlásenie živnosti firmy Definitív;
dočasné zastavenie živností; žiadosť ľudového umeleckého priemyslu Detva
o vydanie živnostenského oprávnenia.

1949 511 E – Gam 393
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; zrušenie národnej správy firmy Emil
Freistadt; odňatie živnostenských oprávnení; odňatie živnostenského oprávnenia
na obchod s hračkami verejnej obchodnej spoločnosti Krman a spol.; dočasné
zastavenie živnosti.

1949 511 Gar – Gy 394
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; ohlásenie živnosti verejnej obchodnej
spoločnosti Gastner; odňatie živnostenských oprávnení; pozmenenie národnej
správy firmy Bedrich Grosse na výrobu kozmetických článkov; ohláška
prádelníckej živnosti Parného a liečebného kúpeľa Grössling.

1949 511 Ha 395
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlásenie živnosti Imricha Halmoša;
dočasné zastavenie živnosti; ohlásenie živnosti obchodu s uhlím, koksom
a palivovým drevom Vladimír Hamšík a spol.; zastavenie prevádzky
zasielateľstva Unia.

1949 511 He – Ho 396
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odhlásenie živnosti obchodu so stavebným
materiálom Bratia Horný; odňatie živnostenských oprávnení; dočasné
zastavenie živností zastavenia živnosti firmy Renka Herz a spol.

1949 511 Hr – Je 397
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlásenie výroby a obchodu a chemicko-
technologickými článkami firmy Chemoza; dočasné zastavenie živností;
ohlasovanie a odhlasovanie živností.

1949 511 Jo – Ke 398
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
ohlásenie živnosti verejnej obchodnej spoločnosti Känzler a spol.; dočasné
zastavenie živnosti; ohlásenie zmeny v osobe obchodvedúceho firmy Keramika.

1949 511 Ki – Kor 399
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností.

1949 511 Kos – Kož 400
Dočasné zastavenie živností; odňatie živnostenských oprávnení; odňatie
živnostenského oprávnenia továrni na kovový nábytok Kovona; ohlasovanie
a odhlasovanie živností; odhlásenie živnosti Prvého družstva bratislavských
kožopriemyselníkov.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



112

1949 511 Kra – Kri 401
Odňatie živnostenských oprávnení; dočasné zastavenie živností; odňatie
živnostenského oprávnenia na živnosť účtovnej, revíznej, bilančnej
a organizačnej kancelárie verejnej obchodnej spoločnosti Ján Krišťák a spol.;
ohlasovanie živností.

1949 511 Krn – Kv 402
Dočasné zastavenie živností; odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie
a odhlasovanie živností.

1949 511 L 403
Dočasné zastavenie živností; odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie
a odhlasovanie živností.

1949 511 Ma – Me 404
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1949 511 Mi – Ni 405
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; dočasné zastavenie živností; odňatie
živnostenských oprávnení.

1949 511 No – Pe 406
Zriadenie vedľajšieho závodu v Bratislave Obuvy Partizánske; dočasné
zastavenie živností; odňatie živnostenského oprávnenia reklamnej, propagačnej
a revíznej kancelárii Organizácia; žiadosť o udelenie živnostenského oprávnenia
družstva Oslobodená domácnosť; ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie
živnostenských oprávnení.

1949 511 Pe – Ra 407
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
prevzatie filiálok firmy Polický n. p. firmou Baťa; dočasné zastavenie živností.

1949 511 Re – Sa 408
Dočasné zastavenie živností; ohlasovanie a odhlasovanie živností; zoznam
zamestnancov firmy Rekond Trenčín; odňatie živnostenských oprávnení;
zrušenie národnej správy úč. spol. Salvátor v Bratislave.

1949 511 Se – Sl 409
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
schválenie zriadenia filiálky obchodnej ústredne umeleckej výroby Slovakia;
znovuzahájenie živností; odňatie živnostenského oprávnenia obchodnej
a priemyselnej úč. spol. Slovoil; zmena živnostenského listu Spoločnosti pre
kultúrne a hospodárskej styky so ZSSR v Bratislave; dočasné zastavenie
živností.

1949 511 Sm – Sz 410
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
odhlásenie živnosti nákupného a výrobného družstva chemikov v Bratislave
Svojchema; dočasné zastavenie živností; znovuzahájenie prevádzky živností.
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1949 511 Ša – Ta 411
Dočasné zastavenie živností; ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie
živnostenských právomocí.

1949 511 Te – U 412
Odňatie živnosti Prvej slovenskej exportnej a importnej spoločnosti v Bratislave
Textilia; zrušenie národnej správy firmy Ľudovít Timm; ohlasovanie
a odhlasovanie živností; žiadosť družstva Tvorba o schválenie zmeny
obchodovedúceho (v prílohe stanovy); dočasné zastavenie živností; odňatie
živnostenských oprávnení.

1949 511 Va 413
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; ohláška živnosti medzinárodného
zasielateľstva verejnej obchodnej spoločnosti firmy Vanek; znovuzahájenie
živnosti.

1949 511 Ve 414
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
ohlásenie živnosti n. p. Vesna.

1949 511 Vi – We 415
Zoznam obchodníkov oprávnených predávať víno; dočasné zastavenie živností;
ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1949 511 Wi – Ž 416
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
žiadosť komunálneho podniku Záhradníctvo hlavného mesta Bratislavy
o udelenie živnostenského oprávnenia na zriaďovanie, udržovanie
a upravovanie záhrad a cintorínov.

575 1949 511 A – Bo 417
Žiadosť pletiarskeho družstva Angora o udelenie živnostenského oprávnenia;
ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1950 511 Br – Č 418
Ohlásenie živnosti konzumného a úsporného družstva Budúcnosť; ohlasovanie
a odhlasovanie živností; zrušenie národnej správy komanditnej spoločnosti
Cargen (J. Bezák).

1950 511 D – Hi 419
Uvalenie národnej správy na firmu Oto Divišek; ohlasovanie a odhlasovanie
živností; ohlásenie vedľajšieho závodu n. p. Drevona; odňatie živnostenských
oprávnení.

1950 511 Hl – I 420
Rozčlenenie konfiškátu firmy Gustáv Holderer a začlenenie do n. p. Narpa –
obchod s papierom a kancelárskymi potrebami a do n. p. – Kníhviazačský
linajkovací ponik.
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1950 511 J – Kn 421
Dočasné zastavenie živnosti; odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie
a odhlasovanie živností.

1950 511 Ko – Ma 422
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; likvidácia súkromných podnikov na
výrobu kozmetických článkov; odňatie živnostenských oprávnení; odhlásenie
živnosti medzinárodnej dopravnej spoločnosti Viliam Markstein.

1950 511 Mi – Pa 423
Odňatie živnostenských oprávnení; dočasné zastavenie živností; likvidácia
obchodného jednateľstva dovoz-vývoz Napred; udelenie živnostenského
oprávnenia ústrednému vojenskému nakladateľstvu a vydavateľstvu Naše
vojsko; ohlasovanie a odhlasovanie živností; súhlas k založeniu roľníckeho
nakladateľstva Oráč.

1950 511 Pe – So 424
Odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení; žiadosť Roľníckej
skladištného družstva o udelenie živnostenského oprávnenia; dočasné
zastavenie živností.

1950 511 Ap – Va 425
Odhlasovanie živností; pozmenenie národnej správy bratislavskej akumulátorky
Tatran; zriadenie predajne Technokovu v Petržalke; udelenie živnostenského
oprávnenia na výrobu rámov pre družstvo slovenských výtvarných umelcov
Tvar.

1950 511 Ve – Ž 426
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; zrušenie národnej správy na firmy Antónia
Pohlová a Ján Werner; správa o činnosti kníhkupectiev za rok 1949.

576 1949 512 A – Ba 427
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností.

1949 512 Be – Bo 428
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1949 512 Br – Di 429
Pridelenie konfiškátu do vlastníctva; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
odňatie živnostenských oprávnení.

1949 512 Do – E 430
Hlásenie o zmene námestníka riaditeľa v Chemických závodoch Dynamit –
Nobel; ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1949 512 Fa – Fo 431
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1949 512 Fr – G 432
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odhlasovanie živností.
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1949 512 Ga – Hl 433
Dočasné zastavenie živností; ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie
živnostenských oprávnení.

1949 512 Hm – I 434
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1949 512 J – Ke 435
Odňatie živnostenského oprávnenia verejnej obchodnej spoločnosti Slovura
Kaberla a spol. na zlatnícku živnosť; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
odňatie živnostenských oprávnení.

1949 512 Kl – Kr 436
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení;
dočasné zastavenie živností.

1949 512 Ku – Li 437
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živnostenských
oprávnení.

1949 512 Lo – Me 438
Odňatie živnostenského oprávnenia verejnej obchodnej spoločnosti
klobučníctvo Eugen Mayer a spol,; ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie
živnostenských oprávnení; zánik živnostenského oprávnenia Družstva
mechanikov kancelárskych strojov.

1949 512 Mi – Na 439
Dočasné zastavenie živností; žiadosť Ústrednej nákupne hlavného mesta
Bratislavy – komunálny podnik – o vydanie živnostenského oprávnenia na
živnosť čalúnnickú; ohlasovanie a odhlasovanie živností.

1949 512 Ne – Pa 440
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností.

1949 512 Pe – Po 441
Dočasné zastavenie živností; ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie
živnostenských oprávnení.

1949 512 Pr – Ra 442
Ohlasovanie a odhlasovanie živností; dočasné zastavenie živností; odňatie
a znovuzahájenie živnostenských oprávnení.

1949 512 Re – Se 443
Znovuzahájenie prevádzky živností;  odhlásenie pokrývačskej živnosti verejnej
obchodnej spoločnosti Reisner a Smolinský; odňatie živnostenských oprávnení;
ohlasovanie a odhlasovanie živností; dočasné zastavenie živností.
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1949 512 Sch – Su 444
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
dočasné zastavenie živností.

1949 512 Sv – Š 445
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností;
dočasné zastavenie živností.

1949 512 T – U 446
Dočasné zastavenie živností; ohlasovanie a odhlasovanie živností; zastavenie
holičskej a kaderníckej živnosti Ústavu pre telesne chybných; odňatie
živnostenských oprávnení.

1949 512 V – Vš 447
Dočasné zastavenie živností; odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie
a odhlasovanie živností; znovuzahájenie prevádzky živností.

1949 512 Vy – Ž 448
Dočasné zastavenie živností; odňatie živnostenských oprávnení; zoznam
obuvníckych živnostníkov; ohlasovanie a odhlasovanie živností.

577 1950 512 A – B 449
Odňatie živnostenských oprávnení; zrušenie národnej správy firmy Alojz
Bezuch; dočasné zastavenie živností; odhlasovanie živností.

1950 512 C – E 450
Uvalenie národnej správy na firmu Pavol Elner; odhlasovanie živností;
znovuzahájenie prevádzky živností.

1950 512 F – G 451
Odhlasovanie živností; návrh na odňatie živností a zlikvidovanie zvyšku
súkromných fotoateliérov; určenie rozsahu znárodnenia Prvej slovenskej
továrne na výrobu zlatého a strieborného tovaru Bratia Frostig; odňatie
živnostenských oprávnení.

1950 512 H 452
Odhlasovanie živností.

1950 512 Ch – Ka 453
Uvalenie národnej správe na firmu Anna Igazová; odhlasovanie živností; odňatie
živnostenských oprávnení; ohlásenie o zriadení montážnej dielne a skladiska
firmy Kaliba a spol. (Alba n. p.); začlenenie elektrotechnickej dielne firmy
Ľudovíta Kouba do národného podniku.

1950 512 Ki – Kr 454
Zrušenie národnej správy firmy Alexander Klos; odhlasovanie živností; dočasné
zastavenie živností.
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1950 512 Kv – Ma 455
Odhlasovanie živností; pridelenie podniku do vlastníctva Augustína Lustiga;
zrušenie národnej správy podniku Július Marek; ohlasovanie živností;
znovuzahájenie prevádzky živností.

1950 512 Me – O 456
Odňatie živnotenských oprávnení; pridelenie podniku Pavla Mihalíka do
vlastníctva; zistenie výrobní drevených a kovových modelov; zrušenie národnej
správy u Antona Nagya; dočasné zastavenie živností; znovuzahájenie prevádzky
živností.

1950 512 P – Sch 457
Odhlasovanie živností; znovuzahájenie prevádzky živností; zrušenie národných
správ.

1950 512 Si – Ta 458
Uvalenie národnej správ na firmu Július Slaný; dočasné zastavenie živností;
odňatie živnostenských oprávnení; odhlasovanie živností.

1950 512 To – V 459
Odňatie živnostenských oprávnení; uvalenie národnej správy na firmu Karol
Uhrín; odhlasovanie živností; schválenie vedľajšieho závodu v Turčianskych
Tepliciach n. p. VKUS – šitie na mieru; dočasné zastavenie živností.

1950 512 W – Ž 460
Odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení; uvalenie národných
správ na živnosti.

578 1949 513 A – Da 461
Zmena krčiem a hostincov na úradné a kultúrne miestnosti v zmysle návrhu
Slovenského abstinenčného zväzu v Bratislave; odňatie živnostenských
oprávnení; zmena námestníka riaditeľa podniku Baťa Baťovany; odhlasovanie
živností; zrušenie národnej správy firmy Augustín Bodinger; udeľovanie
živnostenských koncesií; zánik živností hostinských a výčapníckych.

1949 513 Do – Fe 462
Žiadosť Chemických závodov Dynamit – Nobel o prenájom hostinskej
a výčapníckej koncesie; odňatie živnostenských oprávnení; odhlasovanie
živností.

1949 513 Fi – Gu 463
Zánik živností hostinských a výčapníckych; odňatie živnostenských oprávnení;
odhlasovanie živností.

1949 513 H – Ja 464
Odhlasovanie živností; udeľovanie živnostenských koncesií; odňatie
živnostenských oprávnení; zánik živností hostinských a výčapníckych; odňatie
koncesií.
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1949 513 Ju – K 465
Odňatie živnostenských oprávnení; dočasné zastavenie živností; udeľovanie
živnostenských oprávnení; odhlasovanie živností; začlenenie bratislavských
kominárov do komunálneho podniku; ohlasovanie živností.

1949 513 L – Mi 466
Odňatie živnostenských oprávnení; ohlasovanie a odhlasovanie živností; odňatie
živnostenského oprávnenia chemickej tovární Medichemia na výrobu a predaj
liečiv a jedov; oznámenie n. p. Slovenské hotely o otvorení kaviarne Metropol
ako pridruženého závodu hotela Carlton – Savoy; udeľovanie živnostenských
oprávnení; žiadosť autodopravy Rudolf Mičura o vrátenie kaucie.

1949 513 Mo – Po 467
Odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení; dočasné zastavenie
koncesie hostinskej a výčapníckej Nákupného družstva zamestnancov Národnej
banky; zrušenie národnej správy firmy Imrich Novák; udeľovanie
živnostenských oprávnení; udelenie koncesie komunálneho podniku
Pohostinské závody hlavného mesta Bratislavy; dočasné zastavenie hostinských
koncesií.

1949 513 Pr – Re 468
Odňatie živnostenských oprávnení; udeľovanie živnostenských oprávnení.

1949 513 Ro – St 469
Odňatie živnostenského oprávnenia firme Roland, Wagner a spol.; udeľovanie
živnostenských koncesií; dočasné zastavenie živností; žiadosť Zväzu ľudových
protifašistických bojovníkov ŠLUB o udelenie koncesie na strážny podnik;
zoznamy nákladných motorových vozidiel na území mesta Bratislavy;
odhlasovanie živností; žiadosť Stavebného družstva pre výstavbu nájomných
domov o udelenie koncesie.

1949 513 Sv – U 470
Udeľovanie živnostenských koncesií; odhlasovanie živností; odňatia
živnostenských oprávnení; dočasné zastavenie živností.

1949 513 V – Ž 471
Odhlasovanie živností; odňatie živnostenských oprávnení; udeľovanie
živnostenských koncesií; dočasné zastavenie živností; zánik živností
hostinských a výčapníckych.

579 1950 513 A – Da 472
Odňatie živnostenských oprávnení; žiadosť oblastného riaditeľstva
Československej poisťovne o udelenie živnostenskej koncesie na hostinskú
živnosť; vrátenie koncesnej listiny Československej plavby dunajskej; žiadosť
Československých stavebných závodov o udelenie živnostenskej koncesie;
odhlasovanie živností; uvaľovanie národných správ na živnosti.

1950 513 D – Du 473
Žiadosť Drevárskeho výskumného ústavu o udelenie koncesie; odhlasovanie
živností; odňatie živnostenských oprávnení.
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1950 513 E – J 474
Odhlasovanie živností; udeľovanie živnostenských koncesií; odňatie
živnostenských oprávnení; uvaľovanie národných správ na živnosti.

1950 513 K 475
Odňatie živnostenských oprávnení; udeľovanie živnostenských koncesií;
začlenenie kominárskej živnosti do komunálneho podniku; odhlasovanie
živností; žiadosti Podniku hlavného mesta Bratislavy pre výstavbu a správu
bytových komunálnych podnikov o udelenie živnostenského oprávnenia na
čistenie bytov; zrušenie národných správ.

1950 513 L – O 476
Zrušenie národných správ živností; dočasné zastavenie živností; odhlasovanie
živností; odňatie živnostenských oprávnení.

1950 513 Pa – Sa 477
Udeľovanie živnostenských koncesií; odhlasovanie a ohlasovanie živností;
zrušenie národných správ; odňatie živnostenských oprávnení; dočasné
zastavenie živností; zrušenie národnej správy firmy verejnej obchodnej
spoločnosti Samochema Dr. Stepánek; žiadosť Povereníctva práce a sociálnej
starostlivosti o udelenie hostinskej koncesie.

1950 513 Se – T 478
Odhlasovanie živností; prepustenie zamestnancov a učňov firmy Ing. Gustáv
Starý v dôsledku zastavenia prevádzky; odňatie živnostenských oprávnení;
zrušenie národných správ živností; revízia živnostenských oprávnení; stráženie
a zatváranie živnostenských budov; žiadosť Slovakotouru v Bratislave
o vydanie živnostenského listu.

1950 513 V – Ž 479
Zrušenie národných správ v živnostiach; likvidácia vetešníckych živností
v Bratislave; odňatie živnostenských oprávnení; žiadosť Západoslovenských
pivovarov o udelenie koncesie na živnosť hostinskú a výčapnícku; zatriedenie
Pohostinských závodov mesta Bratislavy do cenovej skupiny; zrušenie národnej
správy v reštaurácii na Železnej studničke.

580 1949 515 L 480
Odhlásenie živnosti Ľudového umeleckého priemyslu.

581 1949 516 O 480
Otváracie a zatváracie hodiny v hostinských, mäsiarskych a potravinárskych
podnikoch v obvode Bratislavy.

582 1949 517 B 480
Žiadosť Jána Bielika o schválenie hotelových miestností.

583 1949 518 B – V 480
Učňovské zmluvy; prepúšťanie zamestnancov a učňov v dôsledku odhlásenia
živnosti Odboru spoločnosti murárskych majstrov.
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584 1949 519 B – F 481
Žiadosť Félixa Bednára o udelenie živnostensko-právneho schválenia; žiadosť
firmy Benzinol o živnostensko-právne schválenie; výstavba výťahu od Dunaja
na Hrad Riaditeľstvom pre cestovných ruch; žiadosť slovenského výšivkárskeho
družstva Detva o súhlas k zápisu do firemného registra; žiadosti o živnostensko-
právne schválenie; súhlas k zápisu Družstva trafikantov na Slovensku;
schválenie členov správy stavebného družstva finančných zamestnancov
Finstav.

1949 519 H – Ko 482
Žiadosť Slovenského hudobného vydavateľského družstva o súhlas k zápisu;
žiadosti o živnostensko-právne schválenie (závodné povolenia); žiadosť továrne
na kovové súčiastky Kovovel o živnostensko-právne schválenie; schválenie
členov správy obchodného a výrobného družstva Invalid; kolaudácia prevádzky
výroby sódovej vody Jaroslav Hoppa (užívacie povolenie).

1949 519 Kr – R 483
Žiadosť Západoslovenského liehového priemyslu a živnostensko-právne
schválenie; žiadosť Mäsoproduktu (býv. firma Kloss) o závodné povolenie;
schválenie funkcionárov Repárskeho družstva v Bratislave; revízia
kníhkupectiev a novinových stánkov; súhlas k zápisu družstva tkáčov Rukotex
do firemného registra.

1949 519 S – Ž 484
Schválenie členov správy obchodnej ústrednej umeleckej výroby Slovakia;
žiadosti o živnostensko-právne schválenie; odňatie živnostenského oprávnenia
na obchod s minerálnymi olejmi firme Vacuum Oil Company; žiadosť
Západoslovenských pivovarov a živnostensko-právne schválenie strojového
zariadenie sladovne; revízia živnostenských oprávnení konfiškovaných
pekárskych živností Spoločenstva bratislavských pekárov; schválenie členov
správy v jednotlivých družstvách.

585 1950 519 A – E 485
Zistenie výroby a distribúcie bohoslužobného tovaru; žiadosť Československej
Dunajplavby o živnostensko-právne schválenie lodenice v prístave; žiadosť
závodu pre dopravné stavby Československých stavebných závodov
o živnostensko-právne schválenie projektu a o povolenie stavby elektrických
zariadení v Jarovciach, Rusovciach a Petržalke; žiadosť Slovenskej
elektrárenskej výrobne v Žiline o preskúšanie energetického zariadenia
v Bratislave a o vydanie osvedčenia.

1950 519 F – O 486
Technický popis strojného zariadenia n. p. Kabla; žiadosti o živnostensko-
právne schválenie členov správy družstva domácich pracovníkov Kroj;
schválenie prevádzky n. p. Obuva Partizánske v Petržalke; zrušenie schválenia
členov správy družstiev nakladateľstva slovenských spolkov Obroda.
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1950 519 P – V 487
Žiadosť n. p. Sitno o živnostensko-právne schválenie na sklad; žiadosť
Slovenskej rady družstiev III. odbor záloženská činnosť v Bratislave Slovnaft n.
p. závod Neolin o živnostensko-právne schválenie transformačnej stanice;
žiadosť Veľkodistribučného podniku (VDP) o živnostensko-právne schválenie
skladu na Mlynských nivách; schválenie členov správy robotníckeho družstva
Ľudový umelecký priemysel.

52 – družstevníctvo, peňažníctvo, poisťovníctvo

586 1950 520 S 488
Smernice pre financovanie a kontrolu družstiev.

587 1949 521 V 488
Roľnícky úver 6 miliónov Prvému vinohradníckemu družstvu.

588 1949 522 P 488
Zaslanie plemenných dokladov za dodané matky pre Jednotné roľnícke družstvo
v Petržalke.

589 1950 522 O 488
Organizačné záležitosti jednotných roľníckych družstiev.

590 1949 524 U 488
Previerka pracoviska o uvoľnenie prebytočných síl v peňažníctve.

591 1950 524 O 488
Kontrolné zastavenie príjmov a výdavkov Okresnou sporiteľnou a pokladnicou
za november 1950 z komunálnych podnikov.

53 – zásobovania

592 1950 533 M 488
Prídel mazľavého mydla pre maliarov a natieračov.

593 1950 535 O 489
Organizačný štatút Komunálneho podniku mesta Bratislavy.

594 1949 537 P 489
Prídel pohonných hmôt pre jednotné roľnícke družstvo; zaistenie minerálnych
a mazacích olejov pre poľnohospodárske práce v roku 1949.Arch
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54 – ceny

595 1949 540 S 489
Jednotné sadzby pre predaj svietiplynu.

596 1949 542 C 489
Ceny skorých zemiakov.

597 1949 544 C 489
Ceny zeleniny a ovocia.

598 1950 547 C 489
Návrh na zatriedenie podnikov do cenových skupín.

599 1949 549 F – P 489
Ustálenie nájomného pre Fond národnej obnovy; určenie nájomného v dome na
Bôriku č. 1044 pre Povereníctvo vnútra; určenie nájomného za kancelárske
miestnosti Družstva pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami.

55 – národná správa

600 1949 550 U 490
Uvalenie národných správ na konfiškované domové majetky.

601 1950 550 B – Z 490
Zrušenie národnej správy firmy Slovenské elektrárne výrobňa v Žiline; zrušenie
národných správ uvalených na domov majetky podľa prehľadu; konfiškácie
živností.

602 1949 551 D – U 490
Uvalenie národnej správy na firmu František Doubek; pozmenenie národných
správ na domové konfiškáty podľa zoznamu.

603 1950 551 Ž 490
Zrušenie národnej správy reštaurácie na Železnej studničke v nájme Miroslava
Rosenbreuera.

604 1949 554 K 490
Kolaudácia objektu na Ulici Obrancov mieru č. 3 – 5.

605 1950 554 P 490
Zriadenie ústredného kúrenia v budove na Porubského ulici č. 10.

606 1949 557 Ž 491
Vymáhanie sociálnych príspevkov v kaviarni Živnodom.
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56 – konfiškácia majetku

607 1949 560 H 491
Konfiškácia stavebných parciel v Prievoze; žiadosť Adolfa Hoffmanna a spol.
o zriadenie spojovacej cesty a rekurz Afréda Ulehlu v tejže veci.

608 1949 562 S 491
Pozmenenie národnej správy v inštalatérskom podniku Ján Soběslavský.

609 1949 566 K – S 491
Reštitučná záležitosť Petra a Pavla Steina proti mestu; prevod vlastníckeho
práva a reštitúcia majetku Ladislava Körbela.

610 1950 566 B – V 492
Zamietnutie reštitučného návrh pre Kolomana Büchlera; reštitučná záležitosť
Dr. Imricha Gombaia; reštitučné pokračovanie proti Arturovi Franklovi a spol.

611 1949 569 B – S 492
Užívací poplatok za používanie mestských pozemkov na stavbu 22 kW vedení
a prestavba vedenia Bratislava – Podunajské Biskupice Slovenskými
elektrárňami.

57 – osídlenie

612 1949 573 F – R 492
Zrušenie osvedčenia o československom štátnom občianstve osobám nemeckej
a ukrajinskej národnosti; zoznam osôb nemeckej národnosti v Prievoze; presun
Nemcov z Petržalky do vnútrozemia; revízia rozhodnutí o vylúčení z odsunu.

613 1950 573 A – Z 493
Zoznam osôb nemeckej národnosti, ktoré dostali dočasné osvedčenie
o československom štátnom občianstve; zoznam antifašistov; zoznam osôb
nemeckej národnosti, ktoré obdržali československé štátne občianstvo a zomreli;
zoznam žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva; zoznam
uznaných odborníkov, ktorí boli navrhnutí na vyňatie z odsunu.

1950 573 A – Z 494
Zoznam osôb nemeckej národnosti určených na odsun.

1950 573 A – Z 495
Zoznam osôb nemeckej národnosti vylúčených z odsunu.

1950 573 A – Z 496
Zoznam Nemcov vypísaný zo štatistiky podľa sčítania ľudu v roku 1940.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



124

1950 573 A – Z 497
Zoznam osôb nemeckej národnosti s bydliskom v Petržalke; smernice
Povereníctva vnútra pre sústavný odsun Nemcov zo Slovenska.

1950 573 A – B 498
Odsun Nemcov.

1950 573 C – F 499
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 G – Hl 500
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 Ho – Ki 501
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 Kl – La 502
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 Le – M 503
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 N – P 504
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 R – Sch 505
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 Si – T 506
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 V – Ž 507
Odsun osôb nemeckej národnosti.

1950 573 A – J 508
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti určených na odsun.

1950 573 K – M 509
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti určených na odsun.

1950 573 N – S 510
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti určených na odsun.

1950 573 Sch – Ž 511
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti určených na odsun.

1950 573 A – M 512
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti, ktoré už boli odtransportované.
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1950 573 N – Z 513
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti, ktoré už boli odtransportované.

1950 573 A – G 514
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti vylúčených z odsunu.

1950 573 H – O 515
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti vylúčených z odsunu.

1950 573 P – Ž 516
Evidenčné listy osôb nemeckej národnosti vylúčených z odsunu.

1950 573 I/1-9 517
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese I – obvod 1 – 9.

1950 573 I/10 – 414 518
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese I – obvod 10 – 414.

1950 573 II/19 – 30 519
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese II – obvod 19 – 30.

1950 573 II/31 – 50 520
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese II – obvod 31 – 50.

1950 573 II/51 – 62 521
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese II – obvod 51 – 62.

1950 573 II/63 – 413 522
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese II – obvod 63 – 413.

1950 573 III/72 – 80 523
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese III – obvod 72 – 80.

1950 573 III/81 – 90 524
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese III – obvod 81 – 90.

1950 573 III/91 – 97 525
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese III – obvod 91 – 97.
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1950 573 III/98 – 105 526
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese III – obvod 98 – 105.

1950 573 III/106 – 116 527
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese III – obvod 106 – 116.

1950 573 III/117 – 407 528
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese III – obvod 117 – 407.

1950 573 IV/121 – 130 529
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese IV – obvod 121 – 130.

1950 573 IV/131 – 136 530
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese IV – obvod 131 – 136.

1950 573 IV/137 – 149 531
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese IV – obvod 137 – 149.

1950 573 IV/150 – 160 532
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese IV – obvod 150 – 160.

1950 573 IV/161 – 408 533
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese IV – obvod 161 – 408.

1950 573 V/168 – 180 534
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese V – obvod 168 – 180.

1950 573 V/181 – 190 535
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese V – obvod 181 – 190.

1950 573 V/191 – 198 536
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese V – obvod 191 – 198.

1950 573 V/199 – 210 537
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese V – obvod 199 – 210.
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1950 573 V/211 – 219 538
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese V – obvod 211 – 219.

1950 573 V/220 – 230 539
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese V – obvod 220 – 230.

1950 573 V/231 – 410 540
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese V – obvod 231 – 410.

1950 573 VI/238 – 250 541
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese VI – obvod 238 – 250.

1950 573 VI/251 – 267 542
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese VI – obvod 251 – 267.

1950 573 VII/268 – 277 543
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese VII – obvod 268 – 277.

1950 573 VII/278 – 286 544
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese VII – obvod 278 – 286.

1950 573 VII/287 – 297 545
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese VII – obvod 287 – 297.

1950 573 VII/298 – 406 546
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese VII – obvod 298 – 406.

1950 573 VIII/309 – 321 547
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese VIII – obvod 309 – 321.

1950 573 VIII/322 – 384 548
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese VIII – obvod 322 – 384.

1950 573 IX/341 – 505 549
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v okrese IX – obvod 341 – 505.
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1950 573 Pe/1 – 13 550
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v Petržalke – obvody 1 – 13.

1950 573 Pe/14 – 31 551
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v Petržalke – obvody 14 – 31.

1950 573 Pr/1 – 13 552
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v Prievoze – obvody 1 – 13.

1950 573 Ra/1 – 14 553
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v Rači – obvody 1 – 14.

1950 573 La/Dú/Va/Kv/De 554
Úradné záznamy o zisťovaní osôb nemeckej národnosti podľa sčítania ľudu
v roku 1940 v Lamači – obvody 3 – 5, Dúbravke – obvody 3 – 5, Vajnoroch –
obvody 1 – 5, Karlovej Vsi – obvody 1 – 2 a Devíne – obvody 1 – 4.

58 – znárodnenie

614 1949 584 B – U 555
Ohlásenie znárodnenia Slovenskej rafinérie minerálnych olejov; ukončenie
výroby a odpredaj mäsa v družstevných výrobniach a predajniach mäsa
v Bratislave; prevod živnostenských oprávnení Stalinovho závodu v Hornom
Litvínove; ohlasovacia povinnosť národných podnikov rozmiestnenia závodov;
začlenenie firmy Lusna Lustig a spol. – obchod so železom – do národného
podniku.

615 1950 584 M – V 555
Začlenenie súkromných remeselníkov do Kovoslužby; odhlásenie živnosti
obchodu s fotopotrebami Meliš a Svatoš.

616 1949 585 O 555
Organizačná zmena Povereníctva dopravy.

617 1949 590 B – V 556
Delimitácia majetku Pohostinských závodov; prevzatie mestského bitúnku do
správy Verejnoprospešných závodov hlavného mesta Bratislavy; návrh
predstavenstva Komunálnych podnikov mesta Bratislavy na menovanie
správcov; odovzdanie majetkových podstát mesta Bratislavy komunálnym
podnikom; delimitácia majetku Ústrednej nákupne; preberanie živnostenských
podnikov Komunálnymi podnikmi mesta Bratislavy.
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618 1950 590 B – S 557
Vyúčtovanie správy mestského bitúnka; úpravy Komunálnych podnikov pre ich
organizáciu; schémy organizácie; zakladačné listiny; dodatok zakladačnej listiny
Pohostinských závodov mesta Bratislavy; správa hospodárskeho referenta
o delimitácii a účelnej organizácie niektorých činností niektorých podnikov
Stavokombinátu.

1950 590 U – V 558
Náhrada za právne zastupovanie Ústredného národného výboru Ústrednej správe
komunálnych podnikov mesta Bratislavy; návrh plánovacieho odboru Ústrednej
správy komunálnych podnikov na uzavretie kúpno-predajných zmlúv a na
schválenie návrhu vykonávacieho plánu na rok 1951 pre Vodáreň hlavného
mesta Bratislavy.

619 1950 592 R 559
Revízny záznam o nárokoch úhrady stojného poplatku vagónových zásielok pre
Stavokombinát mesta Bratislavy.

620 1949 597 V 559
Delimitácia majetku Vodárni mesta Bratislavy.

621 1949 598 B – V 559
Zriadenie komunálneho podniku BEÚS Dopravné závody hlavného mesta
Bratislavy; vyúčtovanie záloh komunálnych podnikov Ústrednou nákupňou;
ustanovenie správcu Komunálnych podnikov (Verejnoprospešné závody
hlavného mesta Bratislavy).

6 Pôdohospodárstvo

60 – organizácia

622 1949 601 B – H 559
Hlásenia o postupe žatevných prác a jesenných prác.

623 1950 601 J 559
Hlásenie o priebehu jarných a žatevných prác; hlásenie o stave jesenných prác
a hlbokej orby.

624 1949 603 B 560
Žiadosť Ľudovíta Bezáka o súhlas k odpredaju pozemku.

625 1950 603 Š 560
Súhlas k odpredaju pozemku Jána Šubu.Arch
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61 – pozemky, podniky, prevádzka

626 1949 610 O 560
Hlásenie obvodných rád v Bratislave o priebehu jarných poľných prác.

627 1949 611 M – T 560
Žiadosť Rudolfa Maleka o udelenie súhlasu k odpredaju pozemku.

628 1950 611 D – R 560
Dotácia dómu sv. Martina pod správou rímskokatolíckej cirkevnej obce.

629 1949 612 D – P 561
Situačná správa o odovzdaní mestského dvora Československým štátnym
majetkom; zápis o stavebnej úprave podnikového majetku pôdohospodárskych
objektov Ústredného národného výboru v Bratislave.

630 1950 612 Č 561
Schválenie ohodnotenia prevzatého poľnohospodárskeho majetku
Československými štátnymi majetkami.

631 1949 613 O – R 561
Súpis plôch kultúr na území Obvodnej rady Petržalka; súpis plôch obsiatych
oziminou na území Obvodnej rady Rača; úprava Štátneho plánovacieho
a štatistického úradu o súpise plôch kultúr a osevu v roku 1949.

632 1950 613 S 561
Súpis plôch obilnín, ozimných olejnín a ďatelín.

633 1949 615 V 561
Výkup základných pôdohospodárskych, mechanizačných prostriedkov na
základe vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva.

634 1949 616 D 561
Hlásenie Obvodnej rady Dúbravka o pomoci jesenným prácam
v poľnohospodárstve v roku 1948.

635 1950 616 S 561
Oznámenie potreby strojov Strojovej stanice v Bratislave.

636 1950 617 O – P 561
Úhrada vyúčtovaných nákladov za výstavbu výkrmne ošípaných; zisťovanie
potreby opráv investičnej povahy a údržby pre rok 1951; pozvánka na poradu
o živočíšnej výrobe.

637 1949 618 C – V 562
Sťažnosť Mariusa Collara z Prievozu na nepriznanie náhrady škody spôsobenej
povodňou v roku 1947; poskytnutie náhrad za škody spôsobené tuhou zimou
v roku 1947; žiadosť Václava Vogela o náhradu povodňovej škody.
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638 1950 618 N 562
Vyúčtovanie poskytnutej subvencie na odčinenie škôd spôsobených tuhou
zimou 1946/1947; podpora na opravu kostola Bratislava – Nové Mesto.

62 – zveľaďovanie rastlinnej výroby

639 1950 620 562
Inštrukcie o zriaďovaní parkov a okrasných záhrad v suchých oblastiach.

640 1950 621 B – Š 562
Boj proti mandelinke zemiakovej; ničenie pilusov v skladových priestoroch;
povinné ničenie buriny.

641 1950 622 H 562
Vystavenie nových osvedčení v zmysle zákona pre vinohradníckych a poľných
hájnikov Ústredného národného výboru.

642 1950 623 C – O 562
Správa o výkupe cukrovky do 19. novembra 1950; objednávka osiva pre jarné
siatie.

643 1949 626 D – Z 563
Správa o neobrobených pozemkoch, vinohradoch a záhradách v Devíne;
vysadenie ovocnej škôlky v Dúbravke; organizácia oberačky hrozna; zoznam
členov – vinohradníkov v Stavebnom družstve, ktorí majú vinohrady
v prenájme; zistenie stavu révových a amerických školiek a hotových
výpestkov; ceny vinohradníckeho materiálu; správa o neobrobených
vinohradoch; delimitácia majetku pre Záhradníctvo Ústredného národného
výboru v Bratislave.

645 1950 626 O – V 563
Množenie štepených vinohradníckych štepov Slovenským vinohradníctvom;
vyhláška o dorábaní matolínového vína; vykonávanie kontroly vinohradníkov za
účelom ich obnovy.

63 – zveľaďovanie živočíšnej výroby

646 1949 630 H – P 563
Organizácia chovu hodvábnika; súpis hospodárskych zvierat v obvode
Obvodnej rady Petržalka.

647 1950 634 P 563
Operatívny plán na rok 1950 v živočíšnej výrobe a výkup a presun úžitkového
dobytka.
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648 1949 636 H 563
Projekčné práce na výstavbu hydinárskej farmy a výchovne v Petržalke.

64 – rybárstvo

649 1950 642 R 564
Schválenie prenájomnej zmluvy Rybárskeho spolku pre Bratislavu a okolie.

65 – poľovníctvo

650 1949 653 D – Z 565
Prenájom poľovného práva obecného revíru vo Vajnoroch (Dvorník) a vrátenie
vádia držiteľom; žiadosť Františka Závodského a vrátenie kaucie zloženej pri
prenájme poľovného revíru v Rači.

651 1950 653 P 566
Žiadosť Bratislavskej horskej poľovníckej spoločnosti o prenájom
poľovníckeho práva.

652 1949 655 D 567
Poukázanie nájomného za poľovný revír Krížové polia na rok 1950 Chemickými
závodmi Dynamit – Nobel.

653 1950 656 H 567
Štatút poľných mestských hájnikov.

66 – lesy a drevo

654 1949 660 L 568
Výkaz prác Lesného hospodárstva mesta Bratislavy za február 1949.

67 – riadenie poľnohospodárskej výroby

655 1949 671 O 568
Úprava pre mletie obilia a hospodárenia s jedlými mlynskými výrobkami;
plnenie kontingentu obilia z úrody 1948/1949.

656 1949 673 D – H 568
Odovzdanie ovčieho syra pre verejné zásobovanie zo Správy hospodárskych
dvorov mesta Bratislavy; výkaz o rozdelení smerných čísiel mlieka na rok 1950.
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657 1950 673 R 568
Hlásenie Roľníckeho skladištného družstva o plnení výkupu
poľnohospodárskych výrobkov.

658 1949 674 H – V 568
Týždenné hlásenia o výkupe vajec; sčítanie poľnohospodárskych strojov.

659 1950 674 V 568
Týždenné hlásenie o výkupe vajec.

660 1949 677 B – Z 568
Cenník zeleninových semien od Jána Berghoffera; ceny zeleniny a ovocia;
inventár zeleninárskeho záhradníctva Ústredného národného výboru; určenie
plôch na rozšírenie zeleninárskych základní na území mesta.

661 1949 679 Z 568
Súpis pestovateľov pre výkup ranných zemiakov.

68 – rozdeľovanie potravín

662 1950 680 U 568
Začlenenie Ústavu mesta Bratislavy pre skúmanie potravín do II. odboru
Štátneho zdravotníckeho ústavu.

663 1950 684 U 568
Žiadosť Ústredného národného výboru v Bratislave o pridelenie potravín na
recepciu usporiadanú pri príležitosti besedy duchovných s pracujúcimi.

664 1950 689 K 568
Typizácia o určenie sortimentov Krajským národným výborom pre predaj
voľných potravín.

7 Technika

71 – stavby pozemné

665 1949 710 H – Ž 569
Štvrťročné hlásenie o plnení päťročného plánu v skupine stavieb verejných
a stavieb národnej potreby za druhý štvrťrok 1949; rozpočet na adaptáciu
budovy Obvodnej rady Petržalka; rekonštrukcia a zdvojkoľajnenie električkovej
trate č. 3; zisťovanie plnenia päťročného plánu bytových stavieb súkromníkov
v Bratislavskom kraji; refundovanie výdavkov spojených s výstavbou obytných
domov na Kopčianskej ceste v Petržalke.
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666 1950 710 B 570
Výstavba 150 bytov.

1950 710 Č 571
Výstavba 150 bytov.

1950 710 B 572
Výstavba 150 bytov.

1950 710 B 573
Výstavba 150 bytov.

1950 710 B 574
Výstavba 150 bytov.

1950 710 Č 575
Stavba dezinfekčnej stanice na Trnavskej ceste Československými stavebnými
závodmi.

1950 710 Č – T 576
Zriadenie, skúšanie a udržovanie výťahov Československou normalizačnou
spoločnosťou; zoznam nevyhovujúcich domov v Bratislave; zadanie
vypracovania projektu elektrickej inštalácie kúpaliska v podhradskom
kameňolome; smernice o výstavbe spoločných kravínov v jednotných
roľníckych družstvách; dostavba kostola v Lamači; vrátenie zostatku
nevyčerpanej podpory poskytnutej Povereníctvom výživy na stavbu tržnice.

667 1949 711 A – Bo 577
Povolenie pre Závody 29. augusta Partizánske na používanie novostavby na
Bohúňovej ulici; žiadosti o povolenie na používanie stavieb; statické výpočty
objektu Bane a hute na Slovensku na ulici kpt. Nálepku; povolenie Slovenským
bavlnárskym závodom na používanie novostavby na Košickej ulici.

1949 711 Br – Č 578
Povolenie na používanie krytu na Podhradskej ceste č. 14; žiadosti o povolenie
na používanie novostavieb; statické výpočty pre novostavbu obytného domu
Československej tabakovej réžie na Belehradskej ulici.

1949 711 Da – Dy 579
Statické výpočty obytných stavieb závodu Danubius; žiadosti o povolenie na
používanie novostavieb; povolenie na používanie objektov Drevárskeho
výskumného ústavu na Lamačskej ceste; novostavba Drevoindustrie na
Flöglovej ulici; statické výpočty rôznych objektov; povolenie na používanie
stavby skladu na celulózu a prestavba a prístavba továrne na zápalné šnúry
Chemických závodov Dynamit – Nobel.

1949 711 En – Ep 580
Povolenie na používanie obytného domu Energetických závodov na Palisádoch
č. 40a; výstavba epidemickej nemocnice na Kramároch.
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1949 711 Er – G 581
Statické výpočty novostavby Lučebných a farmaceutických závodov na
Kráľovej a Puškinovej ulici; žiadosti o povolenie na používanie stavieb; žiadosť
firmy Florián a spol. o povolenie na parceláciu pozemku.

1949 711 Ha – Hu 582
Žiadosti o povolenie na používanie stavieb; užívacie povolenie pre novostavbu
Družstva pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami na rohu
Olejkárskej a Čulenovej ulice.

1949 711 I – Ka 583
Povolenie na používanie osobného výťahu v II. štátnom stredoškolskom
chlapčenskom internáte; žiadosti o povolenie na používanie novostavieb;
žiadosť firmy Journal o prenájom mestského uličného pozemku na Námestí
Slovenského národného povstania; demolácia objektu n. p. Kabla na
Továrenskej ulici č. 12; výstavba lisovne a navijárne a nadstavba závodnej
kuchyne n. p. Kablo na Továrenskej ulici.

1949 711 Ka – Kl 584
Povolenie na používanie novostavby; armovacie a šalovacie plány na výstavbu
fyzického a chemického laboratória n. p. Kablo.

1949 711 Km – La 585
Vrátenie kaucie zloženej pri rozkopaní vozovky Kovosmaltom na Kopčianskej
ceste v Petržalke; povolenia na používanie novostavieb; povolenie na
používanie novostavby administratívnej budovy n. p. Českoskovenská – Kolben
a Daněk na Ulici Februárového víťazstva.

1949 711 La – Ma 586
Povolenie na používanie novostavieb; žiadosť Československých štátnych lesov
o demolačné povolenie na Šmeralovej ulici; povolenie na používanie
novostavby skladu na Bottovej ulici č. 5 pre Lučebné a farmaceutické závody;
parcelácia pozemkov na Heydukovej ulici pre Slovenské magnezitové závody;
odstránenie provizórneho skladu firmy Leng na Ulici Februárového víťazstva;
prístavba garáže na Gajovej ulici pre Slovenské magnezitové závody.

1949 711 Me – Mu 587
Povolenie na používanie novostavieb; demolácia domu Meštianskeho pivovaru
na Rybnom námestí; hlásenie o zlom stave mestskej tržnice; povolenie na
prestavbu kafilérie na Miletičovej ulici; novostavba kolkárne na Ulici
Odbojárov.

1949 711 N 588
Povolenie na používanie výťahu pre osoby pre Slovenskú národnú poisťovňu;
povolenia na používanie novostavieb; povolenie na používanie bytu firmy
Neolín na Chalúpkovej ulici; prestavba úradnej budovy Penzijného ústavu
súkromných úradníkov; novostavba obytného domu na Velehradskej
a Kulíškovej ulici.
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1949 711 O – Pi 589
Povolenie na používanie novostavieb; výkup pozemkov pre výstavbu radnice vo
Vajnoroch; osnova zákona o územnom plánovaní a výstavba obcí; prístavba
vrátnice v objekte n. p. Omnia na Cintorínskej ulici.

1949 711 Po – Pov 590
Prestavba budovy Slovenskej národnej poisťovne na Ulici Obrancov mieru;
povolenia na používanie novostavieb; výstavba osobného výťahu v budove
Poštovej sporiteľne v Bratislave; novostavba obytného domu pre zamestnancov
Povereníctva financií na Kmeťovom námestí; demolácia domu Povereníctva
pôdohospodárstva na Šmeralovej ulici; parcelácia pozemkov na Jánošíkovej
ulici pre Československú poštu.

1949 711 Pov 591
Parcelácia pozemkov na Šmeralovej ulici pre Povereníctvo techniky; povolenie
na používanie stavieb Povereníctvom techniky.

1949 711 Pov 592
Výstavba švédskych pavilónov na Karloveskej ceste Povereníctvom techniky;
stavba domu Povereníctvom zdravotníctva na Martanovičovej ulici č. 6;
výstavba skladu v Bratislavskom prístave Povereníctvom techniky; výstavba
štátnych obytných domov na Kolibe pre zamestnancov Povereníctva techniky;
povolenie na používanie novostavieb.

1949 711 Pr – Re 593
Statické výpočty pre výstavbu ústrednej transformačnej stanice pre Bratislavský
prístav; povolenie na používanie novostavieb.

1949 711 Re 594
Novostavba objektu pre dom Revolučného odborového hnutia na Odborárskom
námestí č. 1.

1949 711 Ri – Si 595
Výstavba tkáčskej dielne na Šmeralovej ulici pre tkáčske družstvo Rukotex;
povolenia na používanie novostavieb; výstavba rybárskych liahní na Železnej
studničke Rybárskym spolkom; výstavba ôsmich robotníckych domov na
Ruskej, Poľskej a Karadžičovej ulici.

1949 711 Sl 596
Demolácia domu na Čaplovičovom námestí pre Slovenské hotely; výstavba
obytného domu na Prešovskej ulici pre potreby Slovenských plynární; nadstavba
továrenského objektu na Červenom moste pre Slovenské sklárne; stavba
benzínovej čerpacej stanice na Októbrovom námestí Slovenskými rafinériami
minerálnych olejov.

1949 711 Sl 597
Prestavba budovy Slovenskej Tatra banky na Rooseweltovom námestí; výstavba
objektov Slovenskej vysokej školy technickej na Gottwaldovom námestí.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



137

1949 711 So – St 598
Výstavba objektov pre stavebné a bytové družstvo Societa; parcelácia pozemkov
pre Stavebné družstvo energetických zamestnancov na Szabóovej ulici;
povolenia na používanie novostavieb; stavba osobných výťahov v objektoch
Všeobecného stavebného družstva na Vajnorskej ceste; vybudovanie kanalizácie
na Žiarskej a Javorinskej ulici pre Stavebné družstvo zamestnancov Slovenskej
vysokej školy technickej.

1949 711 St – Sz 599
Statické výpočty a armovanie a šalovacie plány na dom Stein, ktorý stavajú
Československé stavebné závody; prestavba budovy bývalého Ministerstva
zahraničia na Gottwaldovom námestí Štátnou stavebnou správou; povolenia na
používanie novostavieb; výstavba obytných domov na Záhradníckej ulici pre
stavebné družstvo zamestnancov školstva a osvety Svojdom.

1949 711 Š – T 600
Povolenie na používanie novostavieb; určenie pozemku pre výstavbu školy na
rohu Vazovovej a Radlinského ulici; statické výpočty pre novostavbu Štátneho
nakladateľstva na Moskovskej ulici; výstavba obytného domu pre stavebné
družstvo Tatranec v Bratislave; prístavba skladu a kancelárii n. p. Tesla;
prestavba domu na Námestí 4. apríla č. 8 pre Štátny ústav pre výživu ľudu.

1949 711 V – Ž 601
Výstavba čerpacej stanice pre umelý mlyn UNION; povolenia na používanie
stavieb; výstavba výťahu od Dunaja na Hrad; prístavba obytného domu na
Kubányho ulici č. 5 pre Závody pre chemickú výrobu; prístavba vrátnice na
Mlynských nivách pre Závody 29. augusta; demolácie domu na Ulici Odbojárov
pre Mestskú vodáreň; výstavba benzínovej čerpacej stanice Bratmi
Zikmundovcami na Dostojevského rade.

668 1950 711 A – Ba 602
Rekonštrukcia skladu na Košickej ulici pre Závody 29. augusta; výstavba troch
drevených barákov na Svätoplukovej ulici č. 5 pre Autorenovu; povolenie na
používanie novostavieb; výstavba obytného domu na Nálepkovej ulici pre Bane
a hute na Slovensku; parcelácie pozemkov na ulici Fraňa Kráľa pre Národnú
banku československú; výstavba dvojdomu na Westende pre Závody 29.
augusta; výstavba osobného výťahu v objekte Národnej banky československej
na Leningradskej ulici č. 28.

1950 711 Be – Br 603
Výstavba skladu Benzinol na Mlynských nivách; povolenie na používanie
novostavieb; rozšírenie stanovišťa na Prievozskej ceste pre Bratislavské
inštalačné závody; novostavba učňovskej školy na Vazovovej ulici; odpredaj
pozemku firme Benzinol na Mlynských nivách.

1950 711 Bu – Č 604
Povolenie na používanie novostavieb; výstavba provizórneho domu na
Trnavskej ceste pre Československé stavebné závody; novostavba obytného
domu na Holubyho ulici č. 9 pre Celulózové a papiernické závody na Slovensku;
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výstavba obytného domu pre zamestnancov Lana na Záhradníckej ulici č. 39
Československými stavebnými závodmi.

1950 711 Č 605
Postavenie neónovej reklamy na Ulici Červenej armády pre Československý
štátny film; demolácia domu na Radlinského ulici pre Československý rozhlas;
novostavba obytného domu na Pražskej ulici pre Československé štátne
železnice; výstavba obytného domu na Opavskej a Ďurgalovej ulici
Československými stavebnými závodmi; výstavba objektu Stavoprojektu na
Ulici 29. augusta Československými stavebnými závodmi.

1950 711 Da – Do 606
Vyvlastnenie pozemku na Koceľovej ulici a určenie staveniska pre novostavbu
nájomného domu bavlnárskych závodov Danubius; výstavba prírodného divadla
na Devíne; povolenie na používanie obytného domu na Jiráskovej ulici pre
Dopravné závody hlavného mesta Bratislavy; výstavba obytného domu pre
stavebné družstvo Domov na Gajovej ulici; výstavba 20 typových rodinných
domkov na Pluhovej ulici pre Závody Juraja Dimitrova; prístavba
transformačnej stanice na Trnavskej ceste a novostavba obytného domu na
Košickej ulici pre bavlnárske závody Danubius.

1950 711 Dr – Dy 607
Výstavba obytného domu pre Československé štátne dráhy na Kalinčiakovej
ulici; novostavba rodinného domu Drevárskych závodov na Topoľovej ulici;
výstavba montovanej slobodárne na Dúbravskej ceste pre Drevársky výskumný
ústav; novostavba obytného domu Drevoindustrie na Trnavskej ceste; výstavba
obytného domu na Záhradníckej a Steinerovej ulici Družstevných zamestnancov
a železničiarov; povolenie na používanie novostavieb; vrátenie kaucie založenej
Chemickými závodmi Dynamit – Nobel na zaistenie odstránenia slobodárne
v Jurajovom dvore.

1950 711 E – Gl 608
Novostavba kancelárskej budovy na Miletičovej ulici pre n. p. Esencia;
zhotovenie strechy na kostole Ev. a. v. cirkevného zboru na Legionárskej ulici;
parcelačné povolenie na Novosvetskej ulici pre stavebné družstvo Finstav;
prestavba domu Fond národnej obnovy na Moskovskej ulici; povolenia na
používanie novostavieb.

1950 711 Gr – H 609
Povolenie na používanie novostavieb; demolácia domu Antónie Himmlerovej
v Petržalke; prestavba kancelárskych miestností n. p. Huta na Ulici národného
povstania; odstránenie prístavby domu Mikuláša Hložu; demolácia domku
Emila Gregora na Bulharskej ulici; výstavba hydro-padologického laboratória,
dielní, garáží a skladov na Trnavskej ceste.

1950 711 Ch – Ke 610
Výstavba nákladného výťahu v objektoch Chemických závodov na Slovensku;
povolenia na používanie novostavieb; parcelácia pozemkov v Petržalke pre n. p.
Kablo; novostavba ústredného skladu na Továrenskej ulici; prístavba nástrojárne
a stavba výťahu pre Kablo; výstavba rodinného domu Pavla Kešiara.
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1950 711 Kh – Ko 611
Výstavba skladu Kovosmaltu na Kopčianskej ulici; prestavba nocľahárne na
Hrade pre Klub slovenských turistov a lyžiarov; povolenia na používanie
novostavieb; novostavba obytného domu Kovosmaltu na Bezručovej ulici č. 12.

1950 711 Kr – Ku 612
Úprava o hlásení nepovolených čiernych stavieb na krajské národné výbory;
výstavba obytného domu na Jeseniovej ulici pre Krajský ústav národného
zdravia; povolenie na používanie novostavieb; výstavba dvoch pavilónov na
Krásnej Hôrke technickým referátom Ústredného národného výboru
v Bratislave; zásadné parcelačné povolenie pre Dalibora Krna; prestavba budovy
na Klobučníckej ulici č. 5 pre Komunistickú stranu Slovenska.

1950 711 L – Mach 613
Stavba vrátnice Levickej kotlárne (býv. Omnia) na Mlynských nivách; povolenia
na používanie stavieb; výstavba nákladného výťahu pre objekt Liečebného
ústavu ústrednej národnej poisťovne Caritas.

1950 711 Maj – Mat 614
Novostavba štyroch hospodárskych budov v Janíkovom dvore v Petržalke pre
Československé štátnej majetky; prestavba bývalých vojenských barákov
v Petržalke pre Matador; povolenia na používanie novostavieb; prístavba
administratívnej budovy Matador v Petržalke na Ibsenovej ulici a prístavbe
medzistropu v sklade chemikálií.

1950 711 Me – Mr 615
Povolenie na používanie novostavieb; výstavba troch infekčných pavilónov,
administratívnej budovy, garáží a kuchyne na Miletičovej ulici; zrušenie
mestského stavebného poriadku; zriadenie neónovej reklamy kina Metropol.

1950 711 N 616
Výstavba transformačnej stanice pre divadlo na Kollárovom námestí; výstavba
garáže pre predsedu Slovenskej národnej rady na Červeňovej ulici; výstavba
obytného domu na Ruskej a Ulici Vuka Karadžiča; žiadosť n. p. NARPA
o určenie stavebných pozemkov; prístavba šatní pre Štátnu nemocnicu na
Mickiewiczovej ulici; prestavba kotolne ústredného kúrenia Štátnej oblastnej
klinickej nemocnice; povolenia na používanie novostavieb; odovzdanie
novostavieb 150 bytov do vlastníctva komunálneho podniku.

1950 711 O – Pi 617
Výstavba nákladného výťahu pre Slovenskú obilnú spoločnosť; povolenie na
používanie novostavieb; prejazd do budovy Západoslovenských pivovarov
z Legionárskej ulice; prestavba skladu, prístavba garáží a novostavba
kancelárskej a obytnej budovy Slovenskej obilnej spoločnosti na Steinerovej
ulici.

1950 711 Po 618
Povolenie na používanie novostavieb; demolácia domu na Jaskovom rade pre
Považské celulózy a papierne; prístavba automechanickej dielne na Vazovovej
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ulici Povereníctvom školstva, vedy a umení; výstavba II. etapy budovy
Povereníctvom techniky na Kýčerského ulici č. 1; nadstavba III. poschodia
objektu na Zochovej ulici č. 14 – 16 Povereníctvom techniky, novostavba
obytného domu na Kubányho ulici Povereníctvom techniky; zriadenie diétnej
menzy pre Štátny vysokoškolský zdravotnícky ústav na Steinerovej ulici č. 17
Povereníctvom techniky.

1950 711 Po – Pr 619
Previerka pracovísk súkromných projektantov podľa vyhlášky Ministerstva
techniky; výstavba transformačnej stanice v Bratislavskom prístave
Povereníctvom techniky; parcelácia pozemkov pre Povereníctvo techniky na
Šoltésovej ulici; demolácia domu na Stromovej ulici pre povereníctvo techniky;
výstavba objektu na Martanovičovej ulici, výstavba skladu v Bratislavskom
prístave a požiarnej zbrojnice Povereníctvom zdravotníctva.

1950 711 R – Sl 620
Povolenie na používanie novostavieb; prestavba obytného domu Riaditeľstva
Československých štátnych dráh na Lužickej ulici; prístavba dielne, kôlne
a garáže n. p. Ryba na Košickej ulici; prístavba prevádzkového laboratória na
Bottovej ulici pre Slovenské lučebné závody; prístavba garáže vo Vajnoroch pre
Slovenské vinárske závody; výstavba obytného domu na Trenčianskej ulici pre
Slovnaft; zriadenie svetelnej reklamy pre Sanitas.

1950 711 So – Sta 621
Stavba garáže Jednoty Sokol na Miletičovej ulici; výstavba rekreačnej chaty na
Starohájskej ulici pre Sprostredkujúce družstvo; adaptácia tenisového ihriska
v Petržalke pre jednotu Sokol; parcelácia pozemkov pre Stavebné družstvo
zamestnancov Slovenskej vysokej školy technickej na Mudroňovej ceste;
výstavba obytného domu na Jelačičovej ulici pre Stavebné družstvo
zamestnancov Československého úradu pre hospodársku pomoc a obnovu;
výstavba obytného domu na Gajovej ulici pre Stavebné a bytové družstvo
Štátneho plánovacieho a štatistického úradu; odstránenie nedostatkov, ktoré
spôsobili pokles strešnej konštrukcie dielne na Ondavskej ulici pri výstavbe
Stavokombinátom.

1950 711 Sto – Štr 622
Povolenie na používanie novostavieb; výstavba prevádzkovej budovy Štátneho
meteorologického ústavu Koliba; rekonštrukcia budovy školy na Ulici Červenej
armády č. 46; deľba pozemkov Jána Sviteka v Rači.

1950 711 Šu – Va 623
Povolenia na používanie novostavieb; výstavba objektu pre Tukové závody na
Vajnorskej ceste; výstavba II. etapy umelého klziska na Tehelnom poli;
prestavba hasičskej dielne a garáží na Radlinského ulici; prestavba garáží
Ústrednej nákupne hlavného mesta Bratislavy na Belopotockého ulici č. 10;
výstavba kolkárne na Strednom Machnáči; výstavba sochárskeho ateliéru
Rudolfa Uhera na Svrčkovej ulici; zastavenie vyvlastňovacieho pokračovania 11
hospodárskych usadlostí vo Vajnoroch, ktoré susedili s budovou obvodnej rady
Vajnory.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



141

1950 711 Ve – W 624
Výstavba Krajského návrhového strediska pre Veliteľstvo 4. oblasti; povolenie
na používanie novostavieb; projekt vodojemu Na Barónke pre Vodárne
hlavného mesta Bratislavy; plány a výpočty výskumnej haly Výskumného
ústavu zváračského.

1950 711 Z – Ž 625
Premiestnenie podzemného záchodu na Hviezdoslavovom námestí (pri Redute);
výstavba benzínovej čerpacej stanice na Mýtnej ulici Západoslovenským
liehovým priemyslom; výstavba benzínovej čerpacej stanice na Szabóovej ulici
Západoslovenskými pivovarmi; prestavba objektu na Rybnom námestí;
výstavba obytného domu na Szabóovej ulici; prístavba k objektu
Západoslovenských tlačiarní na Záhradníckej ulici; výstavba nákladného výťahu
v objekte Závodov 29. augusta na Mlynských nivách; povolenie na používanie
novostavieb; výstavba obytného domu na Jelenej ulici pre Riaditeľstvo štátnych
železníc.

669 1949 712 O 626
Obežníky Povereníctva techniky o výstavbe.

670 1950 712 L 626
Likvidácia čiernych stavieb v Bratislavskom kraji.

671 1950 713 D – V 626
Určenie stavebného miesta centrálnych remíz a dielní pre Dopravné závody
mesta Bratislavy (DOZÁB); osnova zákona o územnom plánovaní a výstavba
obcí, reštitučné konanie – verejný záujem; vyhotovenie regulačného plánu pre
Obvodnú radu Karlova Ves.

672 1949 714 P 626
Osnova zákona o asanácii Podhradskej štvrte.

673 1950 714 P – Z 627
Asanácia Podhradskej štvrte; nákup smeťových nádob; štátny príspevok mestu
na technické podklady a asanačné práce.

674 1950 715 P – S 627
Subvencie na obnovu mesta; uloženie potrubia Stavebným družstvom štátnych
zamestnancov a železničiarov; úprava na vyplácanie stavebných príspevkov
podľa nariadenia Slovenskej národnej rady.

675 1949 716 B – J 628
Vyvlastnenie nehnuteľností od Františka Diamanta – Cooka na výstavbu 500
bytov; vyvlastnenie nehnuteľností od Richarda Horna a spol. pre stavebné
družstvo Drevostav; vyvlastnenie nehnuteľností na Ulici Červenej armády pre
Slovenské elektrárne; rekonštrukcia a zdvojkoľajnenie trate č. 3 od tunela pod
Hradom do Karlovej Vsi Dopravnými závodmi mesta Bratislava (DOZÁB);
vyvlastnenie nehnuteľností od Bohumila Albrechta a spol., pre stavebné
družstvo Finstav; vyvlastnenie nehnuteľností pre drobné stavby.
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1949 716 K – Pi 629
Vyvlastnenie nehnuteľností od Ing. Albína Seemanna a spol. pre stavebné
družstvo Kozub; vyvlastnenie plochy na rozšírenie Šmeralovej ulice a Palisád;
vyvlastnenie nehnuteľností od Blanky Micherovej a spol. Povereníctvom
techniky na rozšírenie Bratislavského prístavu; vyvlastňovanie nehnuteľnosti od
Richarda Horna a spol. na Búdkovej ceste pre Západoslovenské pivovary;
výstavba Karloveskej cesty.

1949 716 Po – T 630
Vyvlastnenie nehnuteľností Ústrednou sociálnou poisťovňou na rozšírenie
tehelne a na stavbu učňovského domova; výmaz záznamu o začatí
vyvlastňovacieho konania s Dr. Aladárom Porszoldom; vyvlastnenie pozemku
od Jozefíny Elizovej pre letecký odbor Povereníctva dopravy na výstavbu
športového letiska v Dúbravke; vyvlastnenie pozemkov na výstavbu druhej
koľaje železnej trate Bratislava – Leopoldov; vyvlastnenie nehnuteľnosti od
Vincencie Stodolovej a Dr. Eugena Singera pre Bratislavské tukové závody.

1949 716 V – Ž 631
Vyvlastnenie pozemkov pre príjazdovú cestu vo Vajnoroch; vyvlastnenie
nehnuteľností od Róberta Rudolfa na výstavbu obytných domov pre
zamestnancov Riaditeľstva štátnych železníc; vyvlastnenie nehnuteľností od
Ľudovíta Berecza a spol. pre Stavebné družstvo železničných zamestnancov;
vyvlastnenie nehnuteľností od Dominika Gažoviča na výstavbu obytného domu
a garáží na Ulici Februárového víťazstva pre Železničnú správu; vyvlastnenie
pozemkov od mesta na výstavbu trate Bratislava – Komárno pre Československé
štátne železnice.

676 1950 716 C – L 632
Vyvlastnenie nehnuteľností od Dr. Emanuela Fillu pre Celulózové a papiernické
závody; vyvlastnenie nehnuteľností pre mesto na výstavbu vybavenosti
v Dúbravke; výstavba robotníckej kolónie pri Bielom Kríži; vyvlastnenie
nehnuteľností od Jána Petru; vyvlastnenie nehnuteľností pre drobnú výstavbu;
vyvlastnenie nehnuteľností od Anny Jarábkovej pre výstavbu štátnej cesty
Bratislava – Devín; vyvlastnenie nehnuteľností od Robotníckej sociálnej
poisťovne pre letecký odbor Povereníctva dopravy na výstavbu letiska
Bratislava – Ivanka.

1950 716 L 633
Vyvlastnenie nehnuteľností od Robotníckej sociálnej poisťovne a spol. pre
letecký odbor Povereníctva dopravy na výstavbu letiska Bratislava – Ivanka.

1950 716 L 634
Vyvlastnenie nehnuteľností od Robotníckej sociálnej poisťovne a spol. pre
letecký odbor Povereníctva dopravy na výstavbu letiska Bratislava – Ivanka.

1950 716 L 635
Vyvlastnenie nehnuteľností od Robotníckej sociálnej poisťovne a spol. pre
letecký odbor Povereníctva dopravy na výstavbu letiska Bratislava – Ivanka.
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1950 716 L 636
Vyvlastnenie nehnuteľností od Robotníckej sociálnej poisťovne a spol. pre
letecký odbor Povereníctva dopravy na výstavbu letiska Bratislava – Ivanka.

1950 716 M – P 637
Smernice pre výpočet náhrady vydané Ministerstvom techniky za
vyvlastňovanie nehnuteľností pre stavby prvého päťročného plánu; vyvlastnenie
nehnuteľností od Ruženy Heiligovej pre výstavbu univerzitnej nemocnice;
vyvlastnenie nehnuteľností od Emila Otřískala pre mesto na zriadenie letného
verejného kúpaliska; vyvlastnenie nehnuteľností od Filipa Fratriča a spol. pre
letecký odbor Povereníctva dopravy na výstavbu pristávacej plochy letiska
v Dúbravke pre bezmotorové lietanie; vyvlastnenie nehnuteľností od firmy
Suchý mlyn na výstavbu sociálnych ústavov v Bratislave.

1950 716 S – Ž 638
Vyvlastňovanie nehnuteľností na drobnú výstavbu; vyvlastnenie nehnuteľností
pri Patrónke pre Štátny geologický ústav; vyvlastnenie stavebných pozemkov od
Jozefa Moravčíka a spol. pre slaboprúdové a rádiotechnické závody Tesla;
vyvlastnenie nehnuteľností od Dr. J. Ehrenwalda a spol. na výstavbu
administratívnej budovy v Bratislave oblastného riaditeľstva ÚMEZ
v Bernolákove; poukázanie odškodného za vykúpenú čiastku pozemku od
Antona Zatloukala a spol. na rozšírenie Mostovej ulice v Prievoze; vyvlastnenie
nehnuteľností od Vincenta Horvátha pre Riaditeľstvo štátnych železníc pre
výstavbu východu z protileteckého krytu na Hlavnej stanici a vyvlastnenie
nehnuteľností od Jolany Nagyovej a spol. pre administratívnu budovu
Povereníctva dopravy.

677 1950 719 B – T 639
Opatrenia pre bezpečnosť v cestnej doprave; prestavba elektrickej trate č. 3 na
Ulici Februárového víťazstva pre Dopravné podniky mesta Bratislavy
(DOZÁB); likvidácia účtov firmy Pittel a Brausewetter; úprava Spolku
kominárskych podnikov o prehliadkach novopostavených komínov.

72 – doprava

678 1949 720 D 640
Koncesia  na nepravidelnú hromadnú dopravu osôb autobusmi Dopravných
závodov hlavného mesta Bratislavy.

679 1950 725 P 640
Usporiadanie nájomného pomeru na prenájom uličných plôch Krajskej správy
spojov Československej pošty, ktoré sú obsadené verejnými telefónnymi
automatmi a uloženie telefónneho kábla na Hroboňovej a Boháňovej ulici.Arch
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73 – cesty a mosty

680 1949 734 M 641
Výstavba mosta cez Dunaj (spisy, plány, faktúry).

1949 734 M 642
Výstavba mosta cez Dunaj (spisy, plány, faktúry).

1949 734 M 643
Výstavba mosta cez Dunaj (spisy, plány, faktúry).

1949 734 M 644
Výstavba mosta cez Dunaj (spisy, plány, faktúry).

1949 734 K – S 645
Výstavba Karloveskej cesty; zaistenie plôch pozemkov pre výstavbu a rozšírenie
ciest; prepustenie štátnych pozemkov pre výstavbu Karloveskej ceste
v Mlynskej doline; rekonštrukcia vlečky Mestského verejného bitúnku.

681 1950 734 B – Ch 645
Zrušenie prenájomnej zmluvy so Stavokombinátom pri prenájme pozemku na
dolovanie štrku v Petržalke; stavebné povolenie na výstavbu vlečky v Bratislave
pre Chladiarne a mraziarne v Prahe; plán Československej pošty na kladenie
telefónnych káblov v roku 1950.

682 1950 735 K 645
Výstavba detského ihriska v Karlovej Vsi a cesty do Líščieho údolia.

683 1950 739 S 645
Výkup plôch pre otvorenie novej ulice Na stráni.

74 – voda

684 1950 740 V 645
Zabezpečenie dodávky vody Vodárňou hlavného mesta Bratislavy pre
obyvateľov Stredného Machnáča.

685 1950 743 B 645
Úhrada vyúčtovaných nákladov spojených s výstavbou ochrannej hrádze na
pravom brehu Dunaja.

686 1950 746 B 645
Výstavba mestskej kanalizácie na Karloveskej ceste, na Hrade a na Šmeralovej
ulici.
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76 – verejné vymeriavanie a mapovanie

687 1950 762 M 646
Spolupráca technického referátu Ústredného národného výboru v Bratislave pri
prieskume potreby máp ČSR a obstarávania rôznych druhov máp.

77 – technické veci

688 1949 772 D 646
Výstavba 22 kW elektrického vedenia Bratislava – Dunajská Streda.

689 1950 772 R – Z 646
Rozšírenie verejného osvetlenia v meste; príspevok z akcie UNRRA na
rekonštrukcie verejného pouličného elektrického osvetlenia; účet
Západoslovenských elektrární za dodávku elektrického prúdu na verejné
pouličné osvetlenie.

8 Financie

81 – štátne financie

690 1949 812 N – V 646
Uvoľnenie výťažku za obilie, ktoré darovala Červená armáda pre zásobovanie
bratislavských občanov; viazané vklady zväzkov ľudovej správy.

691 1950 815 S 646
Smernice o poskytovaní záloh na úvery jednotných roľníckych družstiev pri
jarných prácach.

692 1949 816 D 646
Úprava o dani dôchodkovej vyberanej zrážkou na daňový rok 1947 pre
Slovensko.

693 1950 816 B – V 646
Oslobodenie Bratislavského robotníckeho spolku od zaplatenia dane z obratu;
vyúčtovanie dávky za úradné úkony vo veciach oprávnených za rok 1949;
vyžiadanie pripomienok k návrhu sadzobníka správnych poplatkov; odpis
poplatku z Roykovej základiny predpísaného Daňovým úradom v Bratislave;
daň z obratu za rok 1948 Vinohradníckych ovocných závodov.

694 1950 817 G 646
Geonomický výskum v okrese Bratislave – mesto.
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83 – štátne hospodárstvo

695 1949 833 U 647
Zabezpečenie úveru na očakávané a už aj prevedené výdavky.

696 1950 833 K – U 647
Stav štátnych záruk Československej republiky k dňu 31. decembra 1949;
zabezpečenie úveru pre adaptáciu domu na Radlinského ulici pre umiestnenie
Policajného trestného súdu; výkaz o stave ročných úverov k 31. decembru 1949.

697 1950 834 U 647
Preddavok na úhradu osobných a vecných výdavkov oddeleniam VII/2 a VII/6.

698 1950 839 U 647
Zvolanie pracovnej a inštruktážnej porady úsporných referentov Ústredného
národného výboru v Bratislave.

84 – účtovná služba

699 1949 840 I – O 647
Poukázanie štátneho príspevku na výstavbu budovy Okresného národného
výboru; úprava o financovaní investícií zväzkov ľudovej správy v roku 1949.

700 1950 840 A – Z 647
Adaptácia druhej časti Hradu pre účely Zboru národnej bezpečnosti; žiadosť
mesta o refundovanie nákladov spojených s asanáciou nehygienických budov;
finančné hospodárenie v štvrtom štvrťroku 1950; smernice pre revíziu a kontrolu
hospodárenia okresných a miestnych národných výborov; zriadenie
hospodárskej správy pri I. referáte Ústredného národného výboru v Bratislave;
zúčtovanie peňažitých pokút za november 1950; evidencia poľnohospodárskej
plochy v povinnom nájme.

701 1949 841 M 647
Nariadenie Ministerstva financií o povinnom zriadení šekových účtov na
miestnych národných výboroch.

702 1950 842 N – V 647
Návrh na urýchlené pokračovanie pri poukazovaní platieb za dodávateľské účty;
odborová účtová osnova priebežného hospodárenia; účtovanie príjmov na
obvodných radách v Bratislave.

703 1949 844 P 648
Inventár a investície kaviarne Park.

704 1950 844 S 648
Správa Stavokombinátu mesta Bratislavy o delimitácii mzdovej učtárne.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



147

705 1950 846 Z 648
Vyúčtovanie údržby parkov za roky 1949 a 1950 Záhradníctvom hlavného mesta
Bratislavy; správa o vrátení konfiškovaných hnuteľností.

706 1949 847 O – Z 648
Kontrola hospodárenia v Osvetovej rade; revízia kvetinového záhradníctva
Ústredného národného výboru v Bratislave.

707 1950 847 D – S 648
Vyúčtovanie detských jaslí na Ulici 29. augusta za III. až VIII. mesiac 1950;
vyúčtovanie a revízia vyúčtovania detských jaslí v Prievoze za rok 1949; akcia
o povinnom ničení čevca San-chose; účtová revízia Domova mládeže na Krásnej
Hôrke.

708 1949 849 K 648
Výkaz kontovacej skúšky za dobu od 1. januára do 30. júna 1949.

709 1950 849 R 648
Revízia Ústrednej mestskej starostlivosti o mládež na Štúrovej ulici.

85 – rozpočtové hospodárstvo

710 1949 850 R 649
Prípravné práce pre návrhy rozpočtu Ústredného národného výboru v Bratislave
na rok 1950.

711 1950 850 N 649
Výkaz príjmov národných výborov v rokoch 1949 a 1950.

712 1949 851 M – R 649
Návrh Obvodnej rady Prievoz na rozpočet na rok 1950; vysvetlivky
k celoročným príjmom a výdavkom mesta na rok 1950; náhradný rozpočet na
rok 1949 a 1950.

713 1950 851 D – U 649
Úprava pre rozbory finančného hospodárenia miestnych národných výborov III.
a IV. kategórie a krajských národných výborov; kontrola zostavenia rozpočtu
príjmov a výdavkov Komunálnych podnikov mesta Bratislavy za apríl 1950;
návrh rozpočtu Ústredného národného výboru v Bratislave na rok 1951;
schválenie finančného plánu komunálneho podniku Remeselných závodov na
rok 1950; presun úverov rozpočtu mesta na rok 1948; úverové limity pre
Ústredný národný výbor v Bratislave na druhý štvrťrok 1950; rozpočet príjmov
a výdavkov Ústrednej správy komunálnych podnikov na prvý štvrťrok 1950.

714 1949 852 P – V 649
Hlásenie o mesačnom príjme Obvodnej rady Petržalka; záverečné účty mesta
Bratislavy za rok 1946, 1947 a 1948; záverečné účty Mestskej vodárne za roky
1947 a 1948; záverečné účty obce Vajnory za roky 1942 – 1945.
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715 1950 852 O 649
Mesačné hlásenia o príjmoch obvodných rád Ústredného národného výboru
v Bratislave.

716 1949 853 Ch 650
Obecná prirážka z prevodu nehnuteľností pre Závody pre chemickú výrobu.

717 1949 854 A – Ž 650
Obecná dávka z oznamov; usporiadanie koncertov Slovenskou filharmóniou;
usporiadanie koncertov Hudobnej a artistickej ústredne v Bratislave;
usporiadanie žiackych koncertov Štátnym konzervatóriom; oslava 1. výročia
Februárového víťazstva; oslavy stého výročia úmrtia Alexandra Petöfyho.

718 1950 854 A – O 651
Zistenie skutočných hypoték Československého štátneho filmu viazaných
mestom na niektorých budovách; doplnenie pravidiel o vyberaní poplatkov za
úradné výkony; dávkový a poplatkový poriadok; žiadosti o odpísanie obecnej
dávky a poplatkov z nájomného; odvolačky proti dávke z prírastku na hodnote
nehnuteľnosti; vrátenie stavebného poplatku Dr. Jozefovi Hessovi; likvidácia
vyplácania a účtovania služobných platov zamestnancov národných výborov
všetkých stupňov v roku 1950; hlásenie Židovskej ortodoxnej náboženskej obce
v Bratislave o čistých výťažkoch domových nehnuteľností.

1950 854 P – Ž 652
Výkaz nedoplatkov dávky z nápojov Pohostinských závodov hlavného mesta
Bratislavy; pokyny pre vybavovanie agendy presunutej finančným referátom na
obvodné rady v Bratislave; odvolačka Poriečneho plavebného úradu proti dávke
z nájomného; odpis domovej dane Povereníctva školstva, vied a umení za roky
1948 a 1949; príprava dávkového a poplatkového poriadku; dávkové nedoplatky
kaviarne Sad; odvolanie sa Štátnej banky proti obecnej dávke z domu; žiadosti
o odpis obecných dávok a poplatkov; odpustenie dávky zo zábav Štátnemu
konzervatóriu za roky 1946 a 1947; jednotná úprava dávok a poplatkov
národných výborov.

719 1950 855 B – Ž 653
Žiadosti o poskytnutie stavebných príspevkov; subvencia na adaptačné práce
v Slovenskom národnom divadle; príspevky a subvencie v roku 1950.

720 1950 856 B – T 653
Úprava o financovaní investícií zväzkov ľudovej správy vykonaných v roku
1959; zmeny vo vykonávacom pláne nestavebných investícií; súhlas rady
Ústredného národného výboru v Bratislave na kúpu organu pre sobášnu sieň;
úhrada nákladov spojených s výstavbou kanalizácie v Trnávke.

721 1949 857 B – I 654
Povolenie úveru Investičnej banky na obnovu poľnohospodárskych udalostí
a rodinných domkov; emisná pôžička Národnej poisťovne na vybudovanie ciest
v Bratislave; splácanie pôžičky poskytnutej Vojenskou správou na opravu
delostreleckých kasární; emisná pôžička na výstavbu dobytčieho trhu; emisná
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pôžička Národnej poisťovne na zmodernizovanie divadla a zriadenie
potravinárskeho trhu; lombardná pôžička Slovenskej hypotečnej banky na
vyplatenie drahotnej výpomoci zamestnancom mesta; emisná pôžička na
rozšírenie Mestskej elektrárne.

1949 857 K 655
Pôžička Národnej poisťovne na výstavbu na Kalinčiakovej ulici.

1949 857 Ka – Me 656
Dlhodobá pôžička obce Lamač; poukázanie 5% úrokov dedičom neb. Hedvigy
Merglovej rod. Preglovej; úhrada vyúčtovaných nákladov spojených
s výstavbou nájomných domov; výmena dlžobných úpisov pôžičky mesta
Bratislavy s Investičnou bankou; komunálna pôžička mesta na kúpu lesov a na
výstavbu bytov.

1949 857 Mi – P 657
Pôžička mesta na výstavbu obytných domov na Miletičovej ulici; pôžička pre
Mestskú plynáreň na výstavbu nového plynovodu.

1949 857 R – Š 658
Prihláška záruky ľudovej správy prevzatej za pôžičku poskytnutú ŠK Bratislava
za účelom prevzatia štátom; pôžička na výstavbu školy na Podhradí a na
Karpatskej ulici; vyzdvihnutie pôžičky na výstavbu škôl  Bratislave.

1949 857 T – V 659
Komunálna pôžička na dláždenie ulíc; emisná pôžička na výstavbu Vajnorskej
cesty; vyzdvihnutie pôžičky Ústredného národného výboru v Bratislave pre
Mestskú vodáreň; komunálna pôžička na výstavbu nájomných domov na Ulici
Vuka Karadžiča.

722 1949 858 S 660
Žiadosť komunálneho podniku Stavokombinát mesta Bratislavy o záruku na
krytie prevádzkového úveru.

86 – hnuteľný majetok

723 1949 862 F – P 660
Prevod viazaných cenových papierov zväzkov ľudovej správy na štát; poistenie
budov zväzkov ľudovej správy; zoznam poistených zamestnancov Požiarnej
bezpečnosti Ústredného národného výboru v Bratislave; prevod viazaných
cenných papierov Investičnej banky.

724 1950 862 E 660
Uvoľnenie cenných papierov Západoslovenských elektrární (býv. Mestská
elektráreň).
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725 1949 863 D 660
Návrh na prevod sumy 1 689 300 Kčs z kmeňového fondu pre Dopravné
podniky hlavného mesta Bratislavy na vyrovnanie kúpnej ceny motorovej lode.

726 1950 863 M 660
Vyúčtovanie dlhu Moravským železiarňam v Prostějove.

727 1949 865 D – P 660
Potvrdenie o zložení kaucie Všeobecným potravným družstvom.

728 1950 865 D – R 660
Vyúčtovanie podpory na výstavbe hydinárskej farmy; vrátenie kaucie ČKD
Kriváň; žiadosti o vrátenie kaucií; vydanie vkladnej knižky z depozitu cenností
pre Obvodnú radu Vajnory.

729 1949 866 M 660
Správa Ministerstva zahraničných vecí o účasti šopronsko-bratislavskej
železnice a zadunajskej miestnej železnice.

730 1950 867 D 661
Štátna subvencia pre Stavebné a bytové družstvo zamestnancov Štátneho
plánovacieho a štatistického úradu v Bratislave.

731 1950 868 A – M 661
Kúpa kompresorov pre mesto; zoznam služobných áut pridelených odboru
VII/6; výmer Ministerstva zahraničného obchodu na dovoz motorového vozidla.

732 1950 869 A – B 662
Úhrada vyúčtovaného nákladu za výstavbu administratívnej budovy Ústredného
národného výboru v Bratislave; úhrada vyúčtovaného nákladu na výstavbu
hradného amfiteátra; rekonštrukcia Mestského bitúnku.

1950 869 B 663
Rozpočet na výstavbu administratívnej budovy a predchladiarne na Mestskom
bitúnku.

1950 869 B 664
Rozborové listy z prístavby predchladiarne na Mestskom bitúnku.

1950 869 By – V 665
Úhrada vyúčtovaných nákladov spojených s výstavbou 150 bytov; úhrada
vyúčtovaných nákladov na rozšírenie mestskej kanalizácie; vyrovnania faktúr za
výstavbu kostola v Lamači; úhrada vyúčtovaného nákladu za výstavbu budovy
Okresného národného výboru; prestavba ubikácií Zboru národnej bezpečnosti na
Hrade; likvidácia Ústrednej nákupne a odovzdanie hospodárskej správy
Ústredného národného výboru v Bratislave.Arch
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87 – nehnuteľný majetok

733 1949 870 M 665
Nový odhad celého nehnuteľného majetku mesta Bratislavy.

734 1950 870 P 665
Prevedenie odhadu chýbajúcich nehnuteľností tvoriacich majetok obce
Petržalka.

735 1949 871 D – K 666
Prenájomné zmluvy na mestské pozemky; poplatok z nájomnej zmluvy
s Vojenským cvičiskom Pasienky; kúpa pôdohospodárskeho majetku z býv.
konfiškátu Sprinzla vo Vajnoroch.

1949 871 K – V 667
Prenájomné zmluvy na mestské pozemky; prenájomná zmluva so Zväzom
slovenskej mládeže na mestský parkový pozemok; prenájom mestského
pozemku na Trnavskej ceste Správe väznice Krajského súdu v Bratislave;
zrušenie nájomného pomeru mestského uličného pozemku s Františkom
Vychodilom; prenájom pozemkov na výstavisko Slobodu pre hospodárske
zvieratá na Pasienkoch.

736 1950 871 B – Z 668
Prenájomné zmluvy na nájom mestských pozemkov; zmluva so štátnou
stavebnou správou vo Vajnoroch o nájom mestského pozemku; zoznam
konfiškátov pridelených mestu Bratislava do vlastníctva.

737 1949 872 A – Ko 669
Vyvlastňovacia dohoda s Františkom Horváthom o pozemku potrebného na
rozšírenie Jančovej ulice; pozemnoknižné prevody kúpnopredajných zmlúv
Okresným súdom v Bratislave na nehnuteľnosti odpredané mestom; kúpy
pozemkov od mesta; povolenie Bratislavskej elektrickej úč. spol. na zaťaženie
pozemkov na Jiskrovej ulici; darovanie pozemku Jozefa Géciho na regulačné
účely mesta na Ulici Februárového víťazstva.

1949 872 Kr – Mi 670
Poplatok z prevodu vlastníckeho práva z odpredaja pozemku býv. kultúrneho
ústavu Andreja Hlinku; vyvlastňovanie nehnuteľností mestom na otvorenie
Gajovej ulice; pozemnoknižné prevody mestom odpredaných nehnuteľností.

1949 872 Mr – V 671
Súhlas k odpredaju stavebnej parcely Lea Mrávku; pozemnoknižné prevody
mestom odpredaných nehnuteľností; uzavretie kúpnopredajných zmlúv medzi
mestom a Slovenskými rafinériami minerálnych olejov; schválenie
kúpnopredajných zmlúv na stavebné pozemky na Trnávke; darovanie pozemku
Márie Popperovej na otvorenie cesty medzi Malinovského a Mýtnou ulicou.
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738 1950 872 A – F 672
Určenie stavebného pozemku pre Bratislavské inštalačné závody OMNIA;
pozemnoknižné prevody mestom odpredaných nehnuteľností; získanie plôch od
Československých železníc na rozšírenie Legionárskej ulice; prenájom pozemku
na Ursínyho ulici pre Československé stavebné závody; určenie pozemku na
výstavbu garáží Československej pošty; výstavba nemocnice na Kvačalovej ulici
Československým červeným krížom.

1950 872 G – Kr 673
Pozemnoknižné prevody mestom odpredaných pozemkov a iných
nehnuteľností; schválenie kúpnopredajnej zmluvy so Šimonom Triffonovom
Karailievom; pridelenie pozemku na výstavbu typizovaných domov v Petržalke
pre Kovosmalt.

1950 872 Ku – M 674
Prenájom pozemku Levickej kotlárni na Prievozskej ceste pre sklady
a parkovisko závodných motorových vozidiel; pozemnoknižné prevody mestom
odpredaných nehnuteľností; darovanie pozemku Jozefa Lunáčka na regulačné
účely mesta.

1950 872 N – Sl 675
Darovanie pozemku Dr. Antona Vyskočila v záhone Diely na regulačné účely;
pozemnoknižné prevody mestom odpredaných nehnuteľností; prevzatie budovy
kultúrneho domu Rychta na Kolibe po rozpustenom spolku Vinohradnícka obec
do vlastníctva mesta.

1950 872 Su – T 676
Pozemnoknižné prevody mestom odpredaných nehnuteľností; zabezpečenie
uličných plôch Výskumných ústavov na Matúškovej ulici na regulačné účely;
zámena pozemkov firmy Suchý mlyn s mestom; súhlas k výmazu predkupného
práva a výmaz vlastníckeho práva na býv. Štefánikov štadión na Trnavskej ceste
pre Revolučné odborové hnutie; zámena pozemku kláštora redemptoristov na
výstavbu kostola.

1950 872 V – Ž 677
Pozemnoknižné prevody mestom odpredaných nehnuteľností; poukázanie
kúpnej ceny parcely na Holom vrchu pre Máriu Vašíčkovú.

739 1949 873 B – V 678
Nájomná zmluva mesta s Bratislavskou úč. spol. pre výrobu rastlinných olejov;
prenájomná zmluva na mestský uličný pozemok s n. p. Kablo; prenájomná
zmluva na mestský uličný pozemok s firmou Journal; prenájomná zmluva na
uličnú plochu na Lermontovovej ulici so Slovenskými elektrárňami; prenájom
uličného pozemku na Odborárskom námestí Slovenskej odborovej rade na
zriadenie osvetľovacích šácht; výpoveď prenájmu mestskej uličnej plochy na
Gorkého ulici Všeobecného stavebného družstva v Bratislave.

740 1950 873 B – S 679
Výpoveď prenájmu uličného pozemku na Radlinského ulici n. p. Benzinol;
výpoveď prenájmu uličného pozemku na Hurbanovom námestí Českoslovenkej
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pošte; prenájom uličnej plochy Povereníctvom techniky na zriadenie šachty na
Mýtnej ulici; prenájom mestského pozemku na Prievozskej ceste n. p. Zber;
zrušenie nájomného pomeru na pozemky Nový dvor a úč. spol. Chemotechna.

741 1949 875 B – Z 680
Prenájomné zmluvy na mestské pozemky; zrušenie prenájmu mestských
pozemkov.

742 1950 875 Č – Z 680
Prenájom neobrobených opustených záhrad; určenie nájomného za používanie
objektov na Mlynských nivách; vyúčtovanie Záhradníctva mesta Bratislavy za
zriadenie parku v Ružinove.

743 1949 876 O – S 681
Výpoveď prenájmu garáže v Dúbravke Riaditeľstvu štátnych železníc
v Bratislave; ponuka Roľníckeho družstevného liehovaru vo Vajnoroch na
odpredaj liehovaru; prenájom ďalšej časti objektu Hradu miestnemu odboru pre
cestovný ruch Slovakotour.

744 1950 876 A – Ž 681
Zabranie priestorov pre Československý štátny film, Hudobný ústav hlavného
mesta Bratislavy, Kablo, Verejná knižnica mesta Bratislavy, Krajský národný
výbor v Bratislave, Povereníctvo spravodlivosti a iné ústavy a organizácie.

745 1950 877 O – P 682
Prevzatie domov do správy mesta; darovanie domu na Vydrici č. 25 Dr.
Vladimírom Demkom pre účely mesta.

746 1949 878 B – Ko 683
Výpovede prenájmov mestských uličných plôch na postavenie stánkov;
prenájomné zmluvy na mestské uličné pozemky na postavenie stánkov; vrátenie
kaucií zložených za dodržanie podmienok prenájomnej zmluvy.

1949 878 Kr – P 684
Zrušenie prenájomných zmlúv na mestské uličné pozemky na postavenie
stánkov; výpovede prenájmu mestských uličných plôch na postavenie stánkov.

1949 878 R – W 685
Prenájomné zmluvy na mestské uličné pozemky na postavenie stánkov;
výpovede z prenájmu mestských uličných plôch na postavenie stánkov; vrátenie
poplatkov na nájomnom za mestské uličné pozemky.

747 1950 878 D – Š 686
Prenájomné zmluvy na mestské uličné pozemky na postavenie stánkov;
výpovede z prenájmu mestských uličných plôch; prenájomná zmluva
s Družstvom pre hospodárenie hospodárskymi výrobkami na mestský uličný
pozemok na zriadenia výťahovej šachty.
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748 1949 879 B 687
Kúpa akcií od firmy Evag Holding comp. Bratislavskou elektrickou úč. spol.
BEÚS.

88 – podniky a ústavy

749 1949 880 K 687
Prevzatia nových závodov Komunálne podniky hlavného mesta Bratislavy.

750 1949 882 D 687
Odovzdanie budovy Komunistickej strany Slovenska na Devíne Ústrednému
národnému výboru v Bratislave.

751 1950 882 D 687
Návrh na prevod čiastky 1 500 000 Kčs z chudobinského fondu na osobitný účet
Vybudovanie detských domovov v Devíne a v Rusovciach.

752 1949 884 K – R 687
Smernice pre fakturovanie Komunálnymi podnikmi mesta Bratislavy; zoznam
zásob a materiálu reštauračného podniku na Hrade.

753 1950 887 R 688
Prenájom Kösslerovho kameňolomu.

754 1949 888 V 688
Zriadenie komunálneho podniku Výrobný a obchodný podnik hlavného mesta
Bratislavy.
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C. Účtový materiál

755 1939 – 1945 ---- ----
Účtovná kniha – fondy mestom spravované.

756 1941 – 1945 ---- ----
Hlavná kniha pre depozity v cennostiach.

757 1945 ---- ----
Rozpočet mesta Bratislavy; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 1 –
príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 1 – výdavok; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 2 – príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia
hlava 2 – výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 3 – výdavok
a príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 4 – výdavok a príjem;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 5 – výdavok a príjem; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 6 – výdavok a príjem; hlavná kniha mestského
hospodárenia hlava 7 – príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 7 –
výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 9 – výdavok a príjem;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 8, 10, 11 a 12; hlavná kniha –
mimoriadne hospodárenie; hlavná kniha – kmeňový majetok; fondy vlastné
a spravované; hlavná kniha – základiny a nadácie; hlavná kniha pre depozity
v hotovosti; hlavná kniha – priechodné hospodárenie I; hlavná kniha –
priechodné hospodárenie II; denník cenností pre depozity – základiny a fondy;
denník účtu nájomného; kniha skontra platov a miezd; kniha skontra výdavkov;
kniha skontra nájomného; inventár mesta Bratislavy (2x); inventár skladov
Ústredného nákupného oddelenia; záverečné účty mesta Bratislavy – príjem;
záverečné účty mesta Bratislavy – výdavok; záverečné účty, inventár
a dôvodová správa k záverečným účtom; index spisov učtárne.

758 /1910 - / 1948
Denník splatených dlhopisov – dvadsaťmiliónová pôžička mesta Bratislavy;
rozpočet mesta Bratislavy; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 1 –
príjem a výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 2 – príjem;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 2 – výdavok; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 3 – príjem a výdavok; hlavná kniha mestského
hospodárenia hlava 4 – príjem a výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia
hlava 5 príjem a výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 6 –
príjem a výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 7 – príjem;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 7 – výdavok; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 9 – príjem a výdavok; hlavná kniha mestského
hospodárenia hlava 8, 10, 11 a 12; hlavná kniha – mimoriadneho hospodárenia
– výdavok a príjem; hlavná kniha – kmeňový majetok; fondy vlastné
a spravované; hlavná kniha – základiny a nadácie; hlavná kniha pre depozity
v hotovostiach; hlavná kniha pre depozity v hotovostiach; hlavná kniha –
priechodné hospodárenie I; hlavná kniha – priechodné hospodárenie II; denník
cenností základín a kmeňového majetku; kniha skontra nemocenských
príspevkov; zberná kniha platov zamestnancov; inventár mesta Bratislavy (2x);
inventár skladov ústredného nákupného oddelenia; záverečné účty mesta
Bratislavy – výdavok; záverečné účty mesta Bratislavy – príjem a výdavok;
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záverečné účty, inventár a dôvodová správa k záverečným účtom mesta
Bratislavy; podací denník spisov učtárne.

759 /1933 - / 1947
Evidenčná kniha záloh; rozpočet mesta Bratislavy; hlavná kniha mestského
hospodárenia hlava 1 – výdavok a príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia
hlava 2 – príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 2 – výdavok;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 3 – výdavok a príjem; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 4 – výdavok a príjem; hlavná kniha mestského
hospodárenia hlava 5 – výdavok a príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia
hlava 6 – výdavok a príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 7 –
príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 7 – výdavok; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 9 – výdavok a príjem; hlavná kniha mestského
hospodárenia hlava 8, 10, 11 a 12; hlavná kniha – mimoriadne hospodárenie –
výdavok a príjem; hlavná kniha – kmeňový majetok, fondy vlastné
a spravované; hlavná kniha – základiny a nadácie; hlavná kniha – priechodné
hospodárenie I; hlavná kniha – priechodné hospodárenie II; denník depozitov
v cennostiach – základiny a fondy; kmeňová kniha inventárnych predmetov;
kniha skontra nájomného; kniha skontra nemocenských príspevkov; kniha
skontra penzijných príspevkov; inventár aktívneho a pasívneho majetku mesta
Bratislavy; záverečné účty mesta Bratislavy – výdavok; záverečné účty mesta
Bratislavy – výdavok; záverečné účty, inventár a dôvodová správa
k záverečným účtom mesta Bratislavy.

760 /1947 - / 1948 ---- ----
Hlavná kniha pre depozity v hotovostiach; rozpočet mesta Bratislavy; hlavná
kniha mestského hospodárenia hlava 1 – výdavok a príjem; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 2 – príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia
hlava 2 – výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 3 – výdavok
a príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 4 – výdavok a príjem;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 5 – výdavok a príjem; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 6 – výdavok a príjem; hlavná kniha mestského
hospodárenia hlava 7 – príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 7 –
výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 8 – výdavok a príjem;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 9 – výdavok a príjem; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 10, 11 a 12; hlavná kniha – mimoriadne
hospodárenie; hlavná kniha – kmeňový majetok, fondy vlastné a spravované;
hlavné kniha – základiny a nadácie; hlavná kniha – depozity v hotovostiach;
hlavná kniha – priechodné hospodárenie I; hlavná kniha – priechodné
hospodárenie II; denník pre depozity v cennostiach – vlastné a spravované fondy
a základiny; dodatočná zberná kniha platov; inventár skladov Ústredného
nákupného oddelenia; inventár aktívneho a pasívneho majetku mesta Bratislavy;
záverečné účty mesta Bratislavy – príjem; záverečné účty mesta Bratislavy –
výdavok; záverečné účty mesta Bratislavy – príjem a výdavok; záverečné účty
a inventár majetku mesta Bratislavy.

761 /1938 - / 1949 ---- ----
Evidenčná kniha pôžičiek; účtová kniha – základiny, nadácie III; účtová kniha –
základiny, nadácie IV (1939 – 1949); účtová kniha – základiny, nadácie V (1939
– 1949); účtová kniha – základiny a nadácie VI (1939 – 1949); účtová kniha –
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základiny a nadácie VII (1939 – 1949); rozpočet mesta Bratislavy (2x); hlavná
kniha mestského hospodárenia hlava 1 – výdavok a príjem; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 2 – príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia
hlava 2 – výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 3 – výdavok
a príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 4 – výdavok a príjem;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 5 – výdavok a príjem; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 6 – výdavok a príjem; hlavná kniha mestského
hospodárenia hlava 7 – príjem; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 7 –
výdavok; hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 8 – výdavok a príjem;
hlavná kniha mestského hospodárenia hlava 9 – výdavok a príjem; hlavná kniha
mestského hospodárenia hlava 10, 11 a 12; hlavná kniha – mimoriadne
hospodárenie; hlavná kniha – kmeňový majetok, vlastné a spravované fondy;
hlavná kniha – základiny a nadácie; hlavná kniha – priechodné hospodárenie I;
hlavná kniha – priechodné hospodárenie II; účtová kniha – štátne hospodárenie;
inventár mesta Bratislavy; záverečné účty mesta Bratislavy.

762 /1948 - / 1950 ---- ----
Účtová kniha – evidencia subvencií; hlavná kniha kapitoly 6 – Štátny úrad
plánovací; hlavná kniha kapitoly 9 – Ministerstvo vnútra; hlavná kniha kapitoly
13 – Ministerstvo školstva, vied a umení; hlavná kniha kapitoly 14 –
Ministerstvo informácií a osvety; hlavná kniha kapitoly 15, 16 a 17 – Štátny úrad
pre telesnú východu a šport – Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo
výživy; hlavná kniha kapitoly 19 – Ministerstvo priemyslu; hlavná kniha
kapitoly 21 – Ministerstvo techniky; hlavná kniha kapitoly 24 – Ministerstvo
práce a sociálnej starostlivosti; hlavná kniha kapitoly 25 – Ministerstvo
zdravotníctva; hlavná kniha kapitoly 26, 27 a 28 – odpočivné a zaopatrovacie
platby, Ministerstvo financií, Všeobecná pokladničná správa II; hlavná kniha –
mimoriadne a investičné hospodárenie; účtovná kniha kontokorentná; účtová
kniha pasívnych nedoplatkov.
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R E G I S T E R

osobný, miestny a vecný
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Zoznam skratiek použitých v registri

Br. - Bratislava

br. - bratislavský

c. - cesta

d. - diel

h. - hon

hl. - hlavný

n. - námestie

o. - okres

p. - pozri heslo (odkaz na heslo)

p. aj - pozri aj heslo (porovnaj aj heslo)

z. - záhon
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A

Akčný výbor v Petržalke 324/276
Albrecht Bohumil 675/628
arizácia 97/45, 97/66
automobilová doprava, p. aj

doprava –
- evidencia 578/469

B

Báhoň, o. Trnava 105
Balán Dezider 506
Balážik Ján 91/17
Bak Dezider 310/224
Balogh František 469
banky, peňažníctvo, p. aj

znárodnenie 590
- Bratislavská záložňa 209/102, 308/141
- Česká priemyselná banka 98/81
- Československá národná banka 668/602, 718/652
- Investičná banka 721/654, 721/656, 723
- Mestská sporiteľňa 335/286
- Okresná sporiteľňa a pokladnica 591
- Poštová sporiteľňa 311/244, 667/590
- Prvá sporivá banka v Bratislave 376/336
- Slovenská hypotečná a komunálna banka 36/1, 96/34, 721/654
- Slovenská Tatra banka 311/225, 348/311, 667/597
- Živnostenská banka 98/81
- Živnostenská pokladnica 311/234
- Živnostenská záložňa 376/336

Banská Bystrica 208/96, 342/293
Bartáky Ľudovít 97/78
Bednár Félix 584/481
Beňová Mária 309/166
Bernolákovo, o. Bratislava-vidiek 676/638
Bezák Ľudovít 624
Bielik Ján 582/480
Bišťan Michal 91/21
Bornemisza Félix 346
Brada Č. 505/373
Bratislavská Šarlota 357
Brezovan Jozef 97/71
Břeclav 209/101, 324/276
Bučinský Ing. 310/222
Bujalka Jozef 308/140
Bukovčan Pavol 348/315
Bulhari 309/185
Büchler Koloman 325
byty p. Národný výbor v Bratislave
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C

ceny p. obchod
cesty, p. aj doprava, ulice

- tunel pod Hradom 367/328, 675/628
- výstavba 303, 347/305, 367/327, 367/328, 484, 667/585, 675/631, 676/632, 680/645,

682, 721/654
cintoríny 574/416

- Dúbravka 361, 447
- Prievoz 361
- Slávičie údolie (všeobecný) 90/12, 369
- Slavín 99/83, p. aj ulice
- Trnávka 94

cirkev 532
- Dúbravka 311/247
- kláštory

- Kongregácia tešiteľov božského srdca 531
- Notre Dame 90/10
- redemptoristi 738/676
- saleziánsky ústav Don Bosco 311/235, 348/311

- kostoly
- Devín 475
- ev. a. v. 668/608
- Kalvária 311/252
- Lamač 366/325, 366/326, 371, 666/576, 732/665
- Nové Mesto 638
- redemptoristi 738/676
- sv. Martina 334/284, 628
- sv. Mikuláša 98/80

- vystúpenia z c. 317/263, 317/264
Collar Marius 673
Colnice 848
cudzinci, p. národnostná otázka
Czére Žigmund 347/302

Č

Čabaj Ján 97/67
Červená armáda 367/328, 690

- oslavy 89
- padlí 36/2, 99/82, 99/83, 111, 334/285, 367/328
- ubytovanie 102

Čeřovský Jozef 309/173
Čimbora Jozef 324/275

D

dane a dávky
- dedičské 92
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- dôchodková 692
- domová 718/651
- kultúrna 339
- z nájmu 92, 338, 339, 718/652
- obecná 93, 324/275, 334/284, 334/285, 335/286, 338, 449, 501, 718/652
- z obratu 693
- z oznamov 92, 93, 717
- z prechodného ubytovania 97/65
- trhová 343/297
- za úradné úkony 693, 718/651
- zo zábav 718/662

Demko Vladimír dr. 745
Deng Ladislav 97/46
deti 211, 373

- akcie
- mliečna 360
- ošacovacia 360, 537
- Vianočný strom republiky
361

- domovy 751
- ihriská 209/101, 484, 540, 682
- jasle 108, 361, 537, 538, 539, 707
- sirotince p. firmy Mestský s.

Diamant Cook František 675/628
Diamant Jakub 97/42
divadlo 88, 99/83, 335/286, 287, 372, 668/606

- Nová scéna 334/285, 668/616
- Slovenské národné divadlo 366/324, 518, 719

Drmočko Milan 97/60
družstvá, p. aj jednotné roľnícke družstvá 572, 584/484, 586, 614

- Angora 575/417
- Aphaspol, br. lekárnické dr. 309/185, 309/212

- Autodro 309/164
- Automotra 309/194
- Autostroj 96/39
- Bradna, br. dr. nákladných autodopravcov 309/197
- Bratislavská družstevná továreň likérov 309/162, 311/236
- Bratislavská priadelňa konopí a továreň na povraznícke tovary 308/125
- Brázda, roľnícke dr. 574/391
- Budúcnosť, konzumné a úsporné dr. 575/418
- Bystrica, vydavateľské a podnikateľské dr. 96/38, 309/185
- Detva, slovenské výšivkárske dr. 574/392, 584/481
- Domov, stavebné dr. 668/606
- Drevostav, stavebné dr. 675/628
- Družstevná octáreň 381/341
- Družstevná štvorka 436
- Družstevná tvorba  97/58
- Družstevné vydavateľstvo a kníhkupectvo 97/63
- Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami 599, 667/581, 747
- Družstvo koncesovaných inštalatérov 309/150
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(družstvá)

- Družstvo pestovateľov papriky 309/175
- Družstvo štátnych zamestnancov a železničiarov 668/607
- Družstvo trafikantov na Slovensku 584/481
- Finstav, stavebné dr. finančných zamestnancov 308/137, 311/247, 332/282, 584/481,
668/608, 675/628
- Háj, stavebné dr. 309/175
- Hora 309/212
- Invalid, obchodné a výrobné dr. 584/482
- Kozub, stavebné dr. 675/629
- Kroj, dr. domácich pracovníkov 585/486
- Lesné dr. 309/176
- Ľudový umelecký priemysel 580/480, 585/487
- Mäsokomercia 96/38
- Mäsoprodukcia 382
- Nákupné dr. úradníkov a učiteľov 308/125
- Nákupné dr. zamestnancov Najvyššieho správneho súdu 97/59
- Nákupné dr. zamestnancov Národnej banky 578/457
- Nová doba 96/29, 100
- Obecno-prospešné stavebné dr. železničných zamestnancov 309/157
- Obnova, bytové dr. 97/73
- Oslobodená domácnosť 309/178, 574/406
- Ovis 97/51, 309/209
- Partakt (Partizánsky aktív) 307/111
- Poľnohospodárske svojpomocné dr. 309/171
- Potravné dr. 97/55, 309/161
- Prvé dr. br. kožopriemyselníkov 574/400
- Prvodev, prvé robotnícke dr. v Br. 308/122
- Repárske dr. v Br. 584/483
- Rodinný kozub 308/137, 554
- Roľnícke dobytkárske dr. 308/116
- Roľnícke skladištné dr. 575/424, 657
- Roľnícke strojové dr. 343/294
- Roľnícky družstevný liehovar 743
- Rukotex, dr. tkáčov 584/483
- Sigmund, úverné dr. remeselníkov, obchodníkov a gazdov 376/337
- Slobod. zväz slovenských roľníckych a dobytkárskych dr. 309/182, 310/218, 735/667
- Slovakia, obchodná ústredňa umeleckej výroby 309/212, 574/409, 584/484
- Slovenská rada družstiev 585/487
- Slovenská vinárska spoločnosť dr. dovozcov a obchodníkov s vínom 309/148
- Slovenské hudobné vydavateľské dr. 584/482
- Slovenské mliekarské dr. 97/74
- Slovhosť 97/51
- Slovinum, vinárske dr. 309/174
- Slovles, slovenský lesný zväz 97/60
- Societa, stavebné a bytové dr. 308/142, 667/598
- Sprostredkujúce dr. 668/621
- Sprevkol 309/157
- Stavebné a bytové dr. zamestnancov
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(družstvá)

- štátnych majetkov 308/128, 311/231
- štátneho plánovacieho a štatistického úradu 730
- Zboru národnej bezpečnosti 309/161

- Stavebné dr.
- energetických zamestnancov 667/598
- Poštovej sporiteľne 97/75
- poštových zamestnancov 308/114
- štátnych zamestnancov a železničiarov 674, 675/631
- pre výstavbu nájomných domov na Tehelnom poli 90/11, 91/21, 578/469
- účastníkov II. zahraničného odboja 309/202

- Stavebné dr. zamestnancov
- Bratislavskej elektrickej úč. spoločnosti 308/131
- Československého úradu pre hospodársku pomoc a obnovu 308/135, 332/283,
668/621
- Osídľovacieho úradu pre Slovensko a Fondu národnej obnovy Urpín 332/283
- Povereníctva výživy 309/206
- sekcie B Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy 308/127
- SVŠT 667/598, 668/621
- Tatra poisťovňa 97/68

- Strojana, obchodné a výrobné dr. 309/180
- Svojdom, stavebné dr. zamestnancov školstva a osvety 310/224, 667/599
- Svojchema, nákupné a výrobné dr. chemikov 574/410
- Svojpomocné dr. zamestnancov firmy Stollwerck 309/147
- Svojrod, zväz ľudových obchodných výrobných dr. 309/145
- Štefánikov sokolský domov, stavebné a bytové dr. 308/134
- Tatranec, stavebné dr. 308/137, 667/600
- Technika, stavebné a bytové dr. 308/131
- Tlač, svojpomocné dr. kníhtlačiarov 308/133, 309/192
- Továreň na káble 97/57
- Tvar, dr. slovenských výtvarných umelcov 575/425
- Tvorba 574/412
- Urpín 311/242, 348/317
- Úverné dr. 309/175
- Veľkonákupná spoločnosť družstiev v Prahe 208/98
- Vinohradnícke dr. v Br. 97/75, 587
- Vojnar, svojpomocné dr. 308/129
- Všeobecné potravné dr. 97/61, 727
- Všeobecné stavebné dr. 308/118, 309/145, 667/598, 739
- Všeodborové dr. 309/191
- Vydavateľstvo 97/57
- Zdravspol, dr. zamestnancov zdravotnej správy 308/144
- Zubač 309/149
- Zväz hospodárskych dr. a verejných obilných skladíšť 97/55, 308/129, 309/179,
343/298
- Zväz mliekarenských dr. pre Slovensko 96/34
- Zväz slovenských kníhkupcov a nakladateľov 309/156
- Dunaj 584/481, 667/601, 718/652

- hrádze 337, 563, 685
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- most 36/2, 104/89, 347/304, 680/641, 680/642, 680/643, 680/644
- povodne v roku 1947
208/96, 208/97, 210, 302/105, 302/106, 319/267, 347/303, 347/305, 359, 360,
637
- prievoz 344
- prístav 310/217, 311/247, 311/257, 347/304, 585/485, 667/592, 667/593,
668/619, 675/629
- vraky 320/271

Dunajská Streda 688
Dunajsko-oderský prieplav 505/373
Dunajský veľtrh 208/96, 310/221, 348/312, 505/374
Dvorecká Jozefa 97/72

Ď

Ďurišová Mária 348/308

E

Elizová Jozefína 675/630
energetika 88, 308/133, 348/312, 484, 688

F

Farský Andrej 310/217
Filko Juraj 375
Fillo Emanuel Dr. 676/632
firmy, grémiá, inštitúcie, podniky, poisťovne, spoločnosti, továrne, úrady, závody, p. aj banky,
družstvá, hotely, kaviarne, kiná, kníhkupectvá, kníhtlačiarne, knižnice, letisko, národné výbory,
Národný výbor v Bratislave, poľnohospodárstvo, spolky, súdnictvo, zväzy, živnosti

- Agrasol 97/43
- Alba 577/453
- Apollo, rafinéria 98/80, 99/83, 309/181, 310/224, 331
- ASO (Ander a syn), obchodný dom 309/175
- Assicurazioni Generali 311/235
- Autorenova 668/602
- Bane a hute na Slovensku 666/577, 668/602
- Baťa Šimonovany (Baťovany, Partizánske) 97/67, 208/126, 309/171, 309/183, 311/250,
311/251, 574/407, 578/461
- Benzinol 584/481, 668/603, 740
- Benzolverband 91/24
- Berecz Ľudovít a spol. 675/631
- Betonia, stavebná úč. spol. 97/44
- Bezák Alexander, import – export 309/199
- Bezuch Alojz 577/449
- Biss dr. a spol., chemický priemysel 309/213, 343/294, 348/316
- Blödyová Anna 97/74
- Blum Leopold, verejná obchodná spoločnosť 574/390
- Bodinger Augustín 578/461
- Bratia Frostif, zlatníctvo 577/451
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- Bratia Horný 574/396
- Bratia Stein, pivovar, p. firmy Steinov pivovar
- Bratia Zikmundovci 311/236, 667/601
- Bratislavská cvernová továreň 311/235, 311/255
- Bratislavská elektrická úč. spol. (BEÚS) 37/4, 91/23, 310/218, 311/230, 311/256, 318,
320/271, 342/292, 343/294, 343/296, 344, 348/317, 367/328, 435, 621, 655, 737/669, 748
- Bratislavské inštalačné závody (BIZ) 567, 668/603
- Bratislavská priadelňa konopí 311/236
- Bratislavská tehelňa 309/207
- Bratislavská úč. spol. na výrobu rastlinných olejov 91/18, 739
- Bratislavská záložňa 209/102
- Bratislavské mlyny 97/59
- Bratislavské spojené továrne na sódovú vodu 376/338
- Bratislavské tukové závody 309/192, 311/248, 573, 668/623, 675/630
- Büchler K. a A. 505/373, 610
- Cargen (J. Bezák) 575/418
- Caritas, ústredná národná poisťovňa 668/613
- Celulózové a papiernícke závody 311/228, 311/253, 332/282, 365, 668/604, 676/632
- Cenový úrad 505/373
- Centrokomisia 97/50
- Centropa, predtým Chemitechna 308/124, 308/127
- Centrum, slovenská dovozná a obchodná úč. spol. 97/48, 309/197
- Cestovná informačná kancelária (CIK) 574/391
- Cirkevný umelecký ústav 309/181
- Cudzinecká informačná kancelária 322/272, 523
- Čakanovské kameňouhoľné bane 97/71, 309/164
- Čefa, Čelko Juraj a spol. 574/391
- ČKD Kriváň 728
- Čermák Eduard, chemická čistiareň a farbiareň 574/391
- Československá autobusová doprava (ČSAD) 367/328
- Československá Kolben – Daněk 667/585
- Československá normalizačná spoločnosť 666/576
- Československá plavba dunajská 97/62, 97/67, 309/171, 347/305, 555, 579/472, 585/485
- Československá pošta 667/590, 679, 738/672, 740
- Československá tabaková réžia 667/578
- Československé filmové ateliéry a laboratóriá 389/188
- Československé kovodielne závody 332/282
- Československé stavebné závody 311/251, 579/472, 585/485, 666/575, 667/599,
668/604, 668/605, 738/672
- Československé strojárne 311/235
- Československé štátne lesy 667/586
- Československý rozhlas 668/605
- Československý štátny film 668/605, 718/651, 744
- Daňový úrad v Br. 693
- Danubius 667/579, 668/606
- Definitiv 374/392
- Dénesdi 375
- Detvan, reštaurácia 97/54
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- Deutsche Heimatswerk 319/268
- Divíšek Oto 575/419
- Dopravné závody hlavného mesta Br. (DOZÁB, DPMB) 621, 668/606, 670, 675/628,
677, 678, 725
- Doubek František 602
- Dovus, slovenská dovozná a vývozná úč. spol. 97/65, 308/142, 311/231
- dovozné výbory, schvaľovanie 96/34, 96/36, 96/38, 96/41, 97/42, 97/44, 97/55, 97/59,
97/61, 97/67, 97/71, 97/74, 108, 308/114, 308/133, 308/134, 308/137, 308/140, 308/142,
309/157, 309/162, 309/167, 309/168, 309/175, 309/176, 309/182, 309/192, 309/194,
309/197, 309/208
- Drevárske závody 310/218, 311/242, 668/607
- Drevársky výskumný ústav 311/227, 579/473, 667/579, 668/607
- Drevoindustria 309/180, 554, 667/579
- Drevona 575/419
- Dunaj 308/133, 574/392
- Dynamit – Nobel, chemické závody 90/13, 96/30, 97/71, 308/138, 308/139, 309/198,
309/207, 309/209, 310/217, 310/219, 310/220, 311/225, 311/226, 311/229, 311/236,
311/238, 311/239, 311/242, 311/252, 342/293, 348/309, 348/315, 366/324, 367/328,
575/430, 578/462, 652, 667/579, 668/607
- Ehrenwald J. dr. a spol. 676/638
- Eichenwald Jozef a spol. 309/201
- Elite film 309/173
- Elner Pavol 577/450
- Emailit 311/256
- Esencia 309/202, 668/608
- Etablissement Redoute 309/205
- Evag Holding comp. 748
- Evus 97/53
- Fiat 97/78, 311/225, 311/244
- Fischer Jozef a spol. 309/196
- Florián a spol. 667/581
- Fond národnej obnovy v Br. 311/232, 332/283, 356, 599, 668/608
- Fož, obchod so železom 96/35
- Frankel Eduard, kaviareň 96/39
- Fratrič Filip a spol. 676/637
- Freistadt Emil 574/393
- Frič Rudolf Ing. 97/44
- funkcionári, schvaľovanie 97/44, 97/45, 97/48, 97/51, 97/53, 97/54, 97/58, 97/59, 97/60,
97/61, 97/62, 97/63, 97/65, 97/67, 97/68, 97/69, 97/73, 97/78, 307/111, 308/121, 308/123,
308/125, 308/126, 308/129, 308/133, 308/134, 308/138, 308/140, 309/146, 309/148,
309/156, 309/159, 309/164, 309/171, 309/175, 309/179, 309/180, 309/185, 309/212,
574/398, 574/412, 575/430, 578/461, 584/482, 584/483, 584/484, 585/486, 585/487, 617
- Galtol 309/152
- Gastner, verejná obchodná spoločnosť 574/394
- Globusfrucht 311/227
- Grémium br. kovospracujúcich živností 96/31, 97/46, 97/59
- Grémium dentistov 377
- Grémium inštalatérov a elektrotechnikov 308/125
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- Grémium kníhtlačiarov 308/133
- Grosse Bedrich 574/394
- Grössling, parný a liečebný kúpeľ 574/394
- Gumoelastika 309/162
- Halmoš Imrich 574/395
- Hamšík Vladimír a spol. 574/395
- Harmanecké papierne 96/39
- Hecklerova tehelňa 91/24
- Heimstädte Donauland 377
- Heller 381/341
- Herz Renka a spol. 574/396
- Hlavaj – Palkovi – Uličný 348/315
- Holderer Gustáv 575/420
- Hoppa Jaroslav, sódovkáreň 584/482
- Horn Richard a spol. 675/628, 675/629
- Höbaus Oto 309/172
- Hromník Jozef, obchod 309/193
- Hron 517
- Hudobná a artistická ústredňa v Br. 717
- Hudobný ústav mesta Br. 744
- Huta 668/609
- hygiena 309/187
- Chemické závody Juraja Dimitrova 668/606
- Chemický priemysel úč. spol. p. aj firmy – Dynamit – Nobel 308/140, 309/161, 311/234,
668/610
- Chemotechna 740
- Chemoza 574/397
- Chladiarne a mraziarne v Prahe 681
- Igazová Anna 577/453
- Informačno-kultúrny podnik mesta Br. 453
- Inžinierska komora a spoločenstvo staviteľov v Br. 310/224
- Jánošík a syn 91/17
- Jatka 97/60
- Jedla 97/55, 308/139
- Jelínek Herman 96/39
- Journal, novinárske a vydavateľské podniky 309/167, 667/583, 739
- Kablo 99/82, 309/159, 310/219, 310/224, 311/225, 311/238, 311/251, 367/329, 585/486,
667/583, 667/584, 668/610, 739, 744
- Kaliba a spol. 577/453
- Karbonia 308/123
- Karbotransport 97/62, 311/234
- Känzler a spol. 574/398
- Keramika 574/398
- Kloss Alexander 577/454, 584/483
- Kníhviazačský a linajkovací podnik 575/420
- Koda Štefan Ing. 377
- Kolenimport 376/336
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- Komunálne podniky mesta Br. 345, 576/439, 578/465, 579/475, 591, 593, 617, 618/557,
618/558, 621, 668/616, 713, 749, 752, 754
- Kordáč 113
- Kouba Ľudovít 577/453
- Kovona 574/400
- Kovorobné a strojárenské závody 311/250, 320/270
- Kovoslužba 615
- Kovosmalt 667/585, 668/611, 738/673
- Kovovel, továreň na kovové súčiastky 584/482
- Krišťák Ján a spol. 574/401
- Krman a spol. 574/393
- Kuchár a spol. 309/178
- Kultúrne ústavy úč. spol. 97/67, 98/81
- Kultúrny podnik mesta Br. 108, 574/391
- Kultúrny ústav Andreja Hlinku 737/670
- Kunz Oto Ing. 311/230
- Kühmayer 308/113
- Lana, dom na látky 97/46, 668/604
- Lanex, verejná obchodná spoločnosť 308/136
- Lanna, slovenské stavebné podnikateľstvo 332/282
- Leng 667/586
- Lesné hospodárstvo mesta Br. a lesy 654, 721/656
- Lesnícka a drevárska ústredňa 501
- Levická kotláreň 738/674
- Lihag, hospodárska a priemyselná úč. spol. 311/226
- Lozovský Ing. a Štefanec 91/22, 309/213, 310/223, 332/283, 365
- Lučebné a farmaceutické závody 311/232, 667/581, 667/586, 668/620
- Ludvig a syn, veľkoobchod s vínom 97/78
- Lustig Alexander 577/455, 614
- Marek Július 577/455
- Markstein Viliam, medzinárodná dopravná spoločnosť 575/422
- Matador 96/41, 309/170, 668/614
- Mauthner Eduard a spol. 309/198
- Mäsoprodukt 309/163, 584/483
- Medichemia 578/466
- Meliš a Svatoš 615
- Menzel, továreň na kryciu lepenku 311/228, 311/233
- Merkant, import – export 376/336
- Mestská elektráreň 36/2, 91/23, 103, 104/87, 104/88, 104/89, 209/101, 310/217, 310/222,
311/226, 721/694, 724
- Mestská plaváreň 91/18, 344
- Mestská plynáreň 209/101, 310/218, 311/256, 721/657
- Mestská tržnica 206/96, 311/229, 342/293, 666/576, 667/587
- Mestská vodáreň 36/2, 104/89, 209/101, 308/140, 321, 335/287, 343/296, 343/297, 344,
345, 359, 368/332, 618/558, 620, 667/601, 668/624, 684, 714, 721/659
- Mestské múzeum 101
- Mestský bitúnok 91/21, 341, 343/294, 488, 546, 556, 617, 618/557, 667/587, 680/645,
732/662, 732/663, 732/664
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- Mestský notársky úrad 347/303
- Mestský sirotinec Ochrana Márie 106, 208/97, 343/296, 360
- Mestský starobinec (chudobinec) 105, 334/285, 361, 366/327, 367/329, 465
- Meštiansky pivovar 308/134, 309/146, 309/204, 667/587
- Mayer Eugen a spol., klobučníctvo 576/438
- Mihalík Pavol 577/456
- Micherová Blanka a spol. 675/629
- Ministerstvo dopravy a verejných prác 91/24, 311/229
- Ministerstvo financií 446
- Ministerstvo pôdohospodárstva 633
- Ministerstvo techniky 668/619, 676/637
- Ministerstvo vnútra 459
- Ministerstvo zahraničného obchodu 731
- Ministerstvo zahraničných vecí 667/599, 729
- Minuta 97/62
- Mišura Rudolf, autodoprava 578/466
- Modatex 308/134
- Moravčík Jozef a spol. 676/638
- Moravské železiarne v Prostějove 726
- Naftaspol 90/15, 348/311
- Nagy Anton 577/456
- Nagyová Johana a spol. 676/638
- Najvyšší kontrolný úrad 101
- Napred, obchodné jednateľstvo 96/36, 97/54, 575/423
- národné podniky – výsledky 343/298
- Narpa 575/420, 668/616
- Naše vojsko, vojenské vydavateľstvo a nakladateľstvo 575/423
- National 309/165
- Negotium 309/159
- Nehera a spol. 309/193
- nemecké, evidencie 96/29
- Neolin 91/24, 311/228, 311/231, 311/255, 585/487, 667/588
- Novák Imrich 578/467
- Obchodná úč. spol. v Bánovciach nad Bebravou 97/72
- Obroda, družstevné nakladateľstvo slovenských spolkov 97/69, 585/486
- Obuva Partizánske 574/406, 585/486
- Očavlík, správa motorových vozidiel 97/42
- Obecná sociálna poisťovňa 311/237, 311/247
- Omnia, strojáreň a automechnika 309/289, 667/589, 668/613, 738/672
- Oráč, roľnícke nakladateľstvo 575/423
- Orava, slovenská úč. spol. 311/242
- Organizácia 574/406
- Orient, obchodná spoločnosť 97/78
- Orol, drevárska úč. spol. 308/138
- Osídľovací úrad pre Slovensko 308/139, 309/185, 331, 332/283, 375, 379, 443
- Osvetová rada hl. mesta Slovenska Bratislavy 300, 301, 513, 706
- Paperod 308/114, 308/129
- Penzijný ústav súkromných úradníkov 310/223, 667/588
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- Perfetka Július Thurzo, veľkoobchod s miešaným tovarom 309/151
- Pittel a Brausewetter 377, 677
- Plánovacia komisia poľnohospodárska 347/306
- Podnik hl. mesta Br. pre výstavbu a správu bytových komunálnych podnikov 579/475
- Pohlavá Antónia a Werner Ján 575/426
- Pohostinské závody hl. mesta Br. 578/467, 579/479, 617, 618/557, 718/652
- Poláček Anton, zámočníctvo 309/201
- Polický 309/183, 574/407
- Poriečny plavebný úrad 718/652
- Považské celulózy a papierne 668/618
- Povereníctvo dopravy (a verejných prác) 98/82, 311/233, 346, 616, 675/630, 676/632,
676/633, 676/638
- Povereníctvo financií 667/590
- Povereníctvo hospodárstva 501
- Povereníctvo pôdohospodárstva (a pozemkovej reformy) 308/127, 342/391, 347/386,
348/311, 379, 431, 667/590
- Povereníctvo priemyslu a obchodu 378
- Povereníctvo práce a sociálnej starostlivosti 311/253, 342/293, 361, 560, 579/477
- Povereníctvo spravodlivosti 744
- Povereníctvo školstva a osvety (školstva, vied a umení) 343/297, 376/337, 668/618,
718/652
- Povereníctvo techniky 310/218, 311/253, 332/283, 492, 667/591, 667/592, 668/618,
668/619, 669, 675/629, 740
- Povereníctvo vnútra 37/7, 324/275, 337, 436, 462, 557, 599, 613/497
- Povereníctvo výživy 309/206, 347/305, 666/576
- Povereníctvo zdravotníctva 309/187, 667/592, 668/619
- Pravda, grafické a vydavateľské závody 311/247
- Pražská akumulátorka 309/202
- Prenghy Eugen Ing. 381/342
- Pribula Pavol, konzervácia ovocia 96/38
- Priemyselná a obchodná spoločnosť pre petrolej v ČSR 383
- Prvá br. továreň na výrobu ľadu 308/141
- Prvá moravská továreň na vodovody a pumpy 309/213
- Rakovský a spol. v Šuranoch 37/7
- register

- výmazy 97/58
- zápisy 96/39, 97/51, 97/57, 97/58, 97/59, 97/60, 97/68, 97/75, 307/111, 308/113,
308/115, 308/124, 308/127, 308/131, 308/134, 308/135, 308/136, 308/137, 308/139,
308/142, 308/144, 309/145, 309/146, 309/147, 309/149, 309/150, 309/152, 309/157,
309/161, 309/163, 309/164, 309/175, 309/178, 309/180, 309/186, 309/197, 309/202,
309/205, 309/212

- Reisner a Smolinský, verejná obchodná spoločnosť 576/443
- Reiss 495
- Rekond Turčan 574/408
- Remeselné závody 713
- Riaditeľstvo pre cestovný ruch 584/481
- Riaditeľstvo pôšt 311/237
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- Riaditeľstvo štátnych železníc 95, 311/242, 311/249, 325, 347/305, 366/324, 367/327,
619, 668/605, 668/607, 668/620, 668/625, 675/631, 676/638, 743
- Rimamuránsko-Salgotariánska železiarska úč. spol. v Budapešti 97/48
- Rivnáč a spol. 97/51
- Robotnícka sociálna poisťovňa 676/632, 676/633, 676/637
- Roland Wagner a spol. 578/469
- Roľnícka komisia 380
- Rolný, prvá slovenská továreň pre odevy v Br. 96/37, 97/63, 308/138, 309/194
- Ryba 91/18, 311/227, 551, 668/620
- Salvator 97/49, 574/408
- Samochema dr. Stepánek 579/477
- Sanitas 668/620
- Seeman Albín a spol. 675/629
- Sekan Rudolf 309/163
- Semená 97/44
- Schell 309/199, 347/303
- Schenker a spol. v Komárne 309/186
- Schranz Henrich, import – export 311/231
- Sitno 535/487
- Sklenár 97/60
- Skorkovský Karol Dr. Ing. slovenská stavebná spoločnosť 348/311
- Slaný Július 577/458
- Slavochema 91/21
- Slivka Ján, prvý slovenský kníhviazačský závod 376/335, 382
- Slokov 309/206
- Slovakotex 96/36
- Slovakotour 373, 579/478, 743
- Slovenská cukrová obchodná spoločnosť 308/133
- Slovenská dopravná úč. spol. 97/61, 308/124
- Slovenská elektrárenská výrobňa v Žiline 583/485
- Slovenská filharmónia 717
- Slovenská filmová spoločnosť 95
- Slovenská grafia 308/115, 309/198
- Slovenská hotelová úč. spol. 308/141, 311/230
- Slovenská konštruktívna spoločnosť 307/111
- Slovenská ľudová kníhtlačiareň 97/67
- Slovenská národná poisťovňa 667/588, 667/590, 721/654, 721/655
- Slovenská národná rada 668/616, 674
- Slovenská obilná spoločnosť 97/46, 97/68, 308/124, 311/230, 668/617
- Slovenská spoločnosť pre obchod s guličkovými ložiskami 97/54
- Slovenské bavlnárske závody 311/233, 667/577
- Slovenské drevo 309/180
- Slovenské elektrárne 91/23, 98/80, 98/81, 311/248, 319/268, 332/282, 348/312, 601, 611,
675/628, 739
- Slovenské energetické závody 501, 667/580
- Slovenské hotely 578/466, 667/596
- Slovenské magnetizové závody 310/219, 667/586
- Slovenské plynárne 667/596
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- Slovenské rafinérie minerálnych olejov 91/21, 309/200, 310/223, 311/228, 311/234,
311/237, 347/305, 347/306, 348/317, 614, 667/596, 737/671
- Slovenské sklárne 667/596
- Slovenské ústredie starostlivosti o mládež 358
- Slovenské veľtrhy 98/80, 348/312
- Slovenské vinárske závody 668/620
- Slovenský pozemkový fond 379
- Slovenský rozhlas 311/234, 311/237
- Slovchema 308/138
- Slovnaft 585/487, 668/620
- Slovoil, obchodná a priemyselná úč. spol. 97/42, 308/140, 310/220, 348/310, 574/409
- Slovura Kaberle a spol. zlatníctvo 576/435
- Slubek Zoltán Dr. 381/341
- Soběslavský Ján, inštalatérstvo 608
- Solidarita, československo-francúzska dovozná a vývozná spoločnosť 96/34
- Spojené mlyny 90/13
- Spoločnosť pre obchodovanie s cudzinou 97/61
- Spolok kominárskych podnikov 677
- Správa domov pre bezprístrešnú mládež 100
- správne rady, schvaľovanie 96/29, 96/34, 96/35, 96/36, 96/38, 96/41, 97/42, 97/44,
97/46, 97/49, 97/55, 97/57, 97/59, 97/61, 97/65, 97/71, 97/74, 308/114, 308/115, 308/124,
308/128, 308/131, 308/133, 308/137, 308/139, 309/157, 309/162, 309/167, 309/168,
309/169, 309/175, 309/176, 309/182, 309/186, 309/192, 309/194, 309/197, 309/198,
309/208
- Srnec Jozef a spol., medzinárodné zasielateľstvo 97/59
- Stalinove závody Horný Litvínov 614
- Standard, spoločenstvo technické potreby 308/121
- Stankovits Móric a spol. 96/36
- Starý Gustáv Ing. 579/478
- Stavebná spoločnosť mesta Br. 344
- Stavokombinát mesta Br. 618/557, 619, 668/621, 681, 704, 722
- Stavoprojekt 668/605
- Steinov pivovar 97/65, 97/78, 310/219, 310/223, 311/245, 311/253, 326/278, 348/314,
609, 687/589
- Stollwerk 309/147, 310/220, 310/227, 311/233, 668/605
- Stredoslovenské železiarne 348/314
- Strojotyp 208/126
- Styl „Óváry“ Jelínek a spol. 97/68
- Suchý mlyn 311/237, 676/637, 738/676
- Štátna stavebná správa 311/247, 311/252, 311/257, 667/599, 736
- Štátne nakladateľstvo 667/600
- Štátny geologický ústav 676/638
- Štátny meteorologický ústav 668/622
- Štátny plánovací a štatistický úrad 114, 341, 343/297, 631, 668/621, 730
- Štátny ústav pre výživu ľudu 667/600
- Štátny vodohospodársky stavebný úrad 366/327
- Štátny výskumný ústav poľnohospodársky 342/291
- Štátny vysokoškolský zdravotnícky ústav 668/618
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(firmy)

- Štátny zdravotnícky ústav 662
- Štátny zdravotno-sociálny ústav 347/303, 359
- Štefánikov astronomická spoločnosť 527
- Štrkovňa 91/24
- Tatra, stavebná úč. spol. 97/43, 308/133, 309/160
- Tatran akumulátorka 575/425
- Technické služby mesta Br. 311/254
- Technokov 575/425
- Telegrafia, elektrotechnická úč. spol. 309/186
- Termostav Reichsbahnzentrale 348/313
- Tesla 667/600, 676/638
- Te-Ta, obchodný dom 308/120
- Tevyra 308/140
- Textília, prvá slovenská exportná a importná spoločnosť v Br. 574/412
- Textilné závody 309/186
- Thermospol Lysý a spol. 579/478
- Timm Ľudovít 574/412
- Tischler Jozef a syn 309/185
- Továreň na armatúry a meracie prístroje Ústí nad Labem 308/138
- Továreň na povraznícky tovar 314
- Tungsram 311/236
- Tvorba, úč. spol. stavebná 96/36, 313/260
- Účastinárska spoločnosť pre obchod s krmivom 97/65, 309/159
- Uhrín Karol 577/459
- Umelecký priemysel, obchod 97/67
- Unia 97/58, 574/395
- Union, umelý mlyn 667/601
- Uniosa 97/71
- UNRRA 112, 113, 490, 689
- Úrad hlavného zmocnenca pre obnovu Bratislavy 367/327
- Urbanec Silvester 309/172
- Urpín, Fond národnej obnovy 332/283
- Úrad hospodárskej kontrolnej služby v Br. 351
- Ústav mesta Br. pre skúmanie potravín 113, 662
- Ústav pre starostlivosť o osoby práceneschopné v Bojkovej 542
- Ústav pre telesne chybných 576/446
- Ústav pre zmrzačených 309/148
- Ústredná karita na Slovensku 348/308
- Ústredná mestská starostlivosť o mládež 709
- Ústredná predajňa uhlia pre Slovensko 91/22
- Ústredná sociálna poisťovňa 311/232, 311/237, 311/245, 348/315, 675/630
- Ústredné družstvo 91/16
- Ústredné riaditeľstvo tabakovej réžie 311/232
- Vacuum Oil Company 584/484
- Vanek, medzinárodné zasielateľstvo 574/413
- Veľkodistribučný podnik (VDP) 585/487
- Verejnoprospešné závody hl. mesta Br. 617, 621
- Vesna 574/414
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(firmy)

- Vinohradnícke ovocné závody 693
- Vítkovické železiarne 311/250
- VKUS 577/459
- Vydavateľské a nakladateľské podniky Pravdy 308/128
- Výrobný a obchodný podnik mesta Br. 309/216, 754
- Výskumné ústavy 738/676
- Výskumný ústav zváračský 668/624
- Weiss Ing. a spol. na guličkové ložiská 96/39
- Wittman a spol., obchodná spoločnosť s hodinkami 309/167
- Záhorský cukrovar a liehovar 342/291
- Záhradníctvo mesta Br. 559, 574/416, 643, 660, 705, 706, 742
- Západoslovenské elektrárne 585/485, 689, 724
- Západoslovenské pivovary 579/479, 584/484, 668/617, 668/625, 675/629
- Západoslovenské tlačiarne 668/625
- Západoslovenský liehový priemysel 584/483, 668/625
- Zatloukal Anton a spol. 676/638
- Závody 29. augusta Partizánske 667/577, 667/601, 668/602, 668/625
- Závody pre technickú výrobu v Br. 311/250, 320/270, 335/287, 667/601, 716
- Zber n. p. 740
- Zbor národnej bezpečnosti 111, 212, 456, 459, 486, 507, 508, 700, 732/665
- Zemiansko-Olčanský valcový mlyn 97/58, 309/169
- Želka, úradná cestovná kancelária 97/53
- Živnodom, kaviareň a reštaurácia 213, 309/216

Francúzsko 383
Frankel Artúr 610

G

Galanta 319/269
Galic Michal 348/308
geodézia-mapovanie 687
Gažovič Dominik 675/631
Géci Jozef 737/669
Gombai Imrich dr. 610
Gregor Emil 668/609
grémium, p. firmy

H

Haas Pavol 497
Hammerová Alena 346
Heiligová Ružena 676/637
Heller Jozef 434
Hess Jozef dr. 718/651
Heusler Oto 447
Himmlerová Antónia 668/609
Hlavatý Štefan 348/317
Hlinkova garda 97/67
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Hlinkova slovenská ľudová strana
p. politické strany

Hloža Mikuláš 668/609
Hoffmann Adolf 607
Holub Ján 347/307
Horný Litvínov, o. Most 614
Horváth František 737/669
Horváth Vincent 676/638
Horváthová Xénia 303
Hotely 582/480

- Blaha 309/190
- Carlton – Savoy 93, 308/141, 578/466
- Centrál 309/160, 381/341
- evidencia 308/135, 309/160
- Koch 376/335
- Palace 309/166
- Slobodárne a nocľahárne 309/204, 360, 668/607, 668/611
- Tatra 309/208
- Union 309/204, 376/338

Hotový Karol 309/204
Höffle Hermann 320/270
hudba, p. aj kultúra – koncerty 526
hvezdáreň v Br. 527
Hviezdoslavov fond 553

Ch

Chytil Karol 348/315

I

Ihriský Vojtech, akad. Sochár 524
Ivanka pri Dunaji, o. Br.-vidiek 348/312, 676/632, 676/633, 676/634, 676/635, 676/636

J

Jarábková Anna 676/632
Jednotné roľnícke družstvá, p. aj poľnohospodárstvo 551, 588, 589, 594, 666/576, 691
Jilemnický Peter 493
Jurkovič Dušan, architekt 104/89

K

Kalinec Jozef 309/148
Kardoši 376/337
Karviná 113
kaviarne

- Astória 210
- Metropol 578/466
- Park 703
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- Sad 718/652
- Živnodom 606

Kedra Pavol Ing. 91/23
Kellner Alexander 97/45
Kešiar Pavol Dr. 319/268, 668/610
kiná 519, 520, 574/391

- Dúbravka 326/278, 355/288
- Metropol 668/615
- Palace 98
- Petržalka 97/66
- Reduta 92
- Tatra 93
- Urania 92

kníhkupectvá, p. aj firmy 575/426, 584/483
kníhtlačiarne, evidencia 97/49, 107, 209/99, 517

- nemecké a maďarské evidencie 96/36
knižnice

- Gottwaldova 515
- Verejná k. mesta Br. 210, 310/217, 515, 744

komunálne podniky, p. aj firmy 91/24, 209/102, 435
Komunistická strana Československa, Komunistická strana Slovenska 668/612, 750

- miestny sekretariát 32L
- okresné organizácie 450
- zjazdy 430, 447, 544, 546

konfiškácie, p. aj živnosti 95, 209/101, 308/141, 375, 376/338, 735
- domov 600, 601, 602
- lesov 347/305, 349, 350
- majetku Maďarov 90/16
- majetku Nemcov 90/16, 343/295, 376/336, 376/337, 377, 381/341
- majetku, reštitúcie 319/267, 320/270, 326/278, 374, 376/336, 376/338, 381/341, 609,
610, 705
- pozemkov 607
- veľkostatkov 36/7

konfiškáty, prideľovanie 309/180, 348/310, 376/336, 376/337, 379, 380, 381/342, 382,
575/420, 575/429, 736
konzuláty 36/1
Košice 209/99, 308/120
Kováčik Andrej, akad. maliar 91/22
Kozma dr. 209/102
Körbler Ladislav 609
Krampl Ľudovít 348/315
Krno Dalibor 668/612
Krublová Alžbeta 374
Kubiš Štefan 91/20
Kulka dr., lekár 111
kultúra, p. aj divadlo

- koncerty 333, 334/284, 335/286, 335/287, 335/288, 717
- výstavy 334/284, 335/287, 335/288, 530

Kurucová Veronika 347/302
Kux Juraj 505/373
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Kyselý Jozef dr. 456

L

Lahita Štefan 358
Lachkovič Anton 303
Lenin Vladimír Iljič 494
Leško Juraj 347/306
letisko

- Dúbravka 675/630, 676/632, 676/637
- Ivanka pri Dunaji 348/312, 553, 676/632, 676/636

Liberec 358
Linkay Pavol 376/335
Liptovský Mikuláš 348/311
Lodž (Poľsko) 209/102
Loschdorfer Ferdinand 526
Ludin Hans Edard 320/270
Lunáček Jozef 738/674

M

Maďari, p. národnostná otázka
Maďarsko 352, 381/342
Majerčík Peter 326/278
Malek Rudolf 627
Martišek Michal 567
Maštena Jozef 505/373
Mech František 309/195
Merglová Hedviga, rod. Preglová 721/656
mestá štatutárne 209/99
Mikuš Alexander 348/313
Ministerstvo, p. firmy
Mirbach Emil Dr. 505/374, 528
Modra, o. Br.-vidiek 320/271
mosty, p. Dunaj
Mrávka Leo 737/671

N

národná bezpečnosť, p. firmy – Zbor národnej bezpečnosti
národné smeny 209/101
národné správy

- správcovia 208/96, 210, 308/141, 335/286, 376/335, 376/336, 376/337, 378, 381/341,
382
- uvaľovanie 96/36, 96/38, 96/39, 97/42, 97/43, 97/44, 97/45, 97/46, 97/47, 97/60, 97/66,
97/67, 97/78, 106, 308/137, 309/151, 309/163, 309/172, 309/175, 309/193, 309/199, 363,
376/335, 376/338, 378, 381/341, 382, 567, 574/391, 575/419, 577/453, 577/458, 577/459,
577/460, 579/472, 579/474, 600, 602
- zmeny 574/394, 575/425, 602, 608
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- zrušenie 97/44, 97/67, 301/202, 301/213, 376/336, 376/337, 377, 378, 381/341, 574/389,
574/393, 574/408, 574/412, 575/418, 575/426, 577/449, 577/450, 577/454, 577/455,
577/456, 578/461, 578/467, 579/475, 579/476, 579/477, 579/478, 579/479, 601, 603

národné výbory
- hospodárenie 700, 701, 713, 718/652
- Krajský národný výbor v Br. 744
- miestne rozhlasy 483, 521, 522
- Okresný národný výbor v Br. 331, 699, 732/665
- organizácia 432, 435
- porady spoločné 442, 447, 464
- zjazdy 37/7, 209/101

národnostná otázka
- cudzinci 37/4, 208/97, 210, 305, 361, 552, 612
- Maďari, odsun 37/7, 110, 305, 352, 353, 360, 363
- podniky Maďarov a Nemcov 96/35, 96/36, 97/54, 97/66, 97/69
- Nemci, evidencia 305, 319/266, 319/267, 419, 420, 612
- Nemci, odsun 91/23, 91/24, 95, 110, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 319/266,
319/267, 319/268, 331, 332/282, 332/283, 360, 612, 613/493, 613/494, 613/495, 613/496,
613/497, 613/498, 613/499, 613/500, 613/501, 313/502, 613/503, 613/504, 613/505,
613/506, 613/507, 613/508, 613/509, 613/510, 613/511, 613/512, 613/513, 613/514,
613/515, 613/516, 613/517, 613/518, 613/519, 613/520, 613/521, 613/522, 613/523,
613/524, 613/525, 613/526, 613/527, 613/528, 613/529, 613/530, 613/531, 613/532,
613/533, 613/534, 613/535, 613/536, 613/537, 613/538, 613/539, 613/540, 613/541,
613/542, 613/543, 613/544, 613/545, 613/546, 613/547, 613/548, 613/549, 613/550,
613/551, 613/552, 613/553, 613/554
- odsun, vylúčenie 318
- reemigranti 319/269, 341, 375
- repatrianti, reslovakizácia 96/31, 100, 106, 308/98, 210, 211, 305, 363, 375, 379

Národný front 347/304, 364
Národný výbor v Br., p. aj dane, divadlo, družstvo, Dunaj, firmy, obchod, pomníky, ulice,
zdravotníctvo

- banský majster 311/234
- budovy verejné

- Avion 367/329, 521
- Dezinfekčná stanica 310/224, 368/332, 666/575
- Grassalkovičov palác 36/1
- Kamzík, reštaurácia 347/302
- Letné kúpalisko, p. šport zariadenia
- Mirbachov palác 101
- Mestská reduta 309/205, 310/223, 326/277, 355, 356, 373, 463, 668/625
- Nová radnica, výstavba 209/102, 311/243, 311/244, 732
- Povereníctvo dopravy a verejných prác 311/233, 676/632
- tržnica, p. firmy – mestská tržnica
- Ústav pre telesne chybných 208/96
- výstavba 665, 667/577, 667/578, 667/579, 667/580, 667/581, 667/582, 667/583,
667/584, 667/585, 667/586, 667/587, 667/588, 667/589, 667/590, 667/591, 667/592,
667/593, 667/594, 667/595, 667/596, 667/597, 667/598, 667/599, 667/600, 667/601,
667/602, 667/603, 667/604, 667/605, 667/606, 667/607, 667/608, 667/609, 667/610,
667/611, 667/612, 667/613, 667/614, 667/615, 667/616, 667/617, 667/618, 667/619,
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667/620, 667/621, 667/622, 667/623, 667/624, 667/625, 719, 720, 721/654, 721/655,
721/656, 721/657, 721/658, 721/659, 732/665
- Zimný štadión 104/87, 104/89, 343/298
- byty, obnova 492
- opustené 101
- prideľovanie 556
- výpovede 326/278, 341, 505/374, 506
- zákon 209/102, 322/272, 427

- ceny mesta 208/96, 209/99, 334/284
- činnosť 209/102, 462, 485
- členovia

- odmeny 428
- pozbavenie 209/90, 210, 321, 456
- voľby 321, 441
- zmeny 36/3

- Dočasná správna komisia 324/276
- Domový poriadok mesta Br. 487
- domy

- asanácia 209/100, 309/198, 310/220, 310/224, 311/225, 311/232, 311/233, 311/236,
311/244, 311/245, 345, 365, 667/583, 667/586, 667/587, 667/590, 667/596, 667/601,
668/609, 672, 673, 700

- byty, súpisy 90/13, 209/99, 324/275, 336, 478, 479, 480, 666/576
- správa 501
- výstavba 91/21, 91/22, 310/219, 310/222, 310/223, 310/224, 311/225, 311/226, 311/227,
311/228, 311/229, 311/232, 311/236, 311/237, 311/242, 311/250, 311/253, 311/255,
311/256, 311/257, 325, 326/277, 348/309, 365, 366/324, 367/327, 554, 555, 562, 665,
666/570, 666/571, 666/572, 666/573, 666/574, 667/578, 667/579, 667/580, 667/581,
667/582, 667/583, 667/584, 667/585, 687/586, 667/587, 667/588, 667/589, 667/590,
667/591, 667/592, 667/593, 667/594, 667/595, 667/596, 667/597, 667/598, 667/599,
667/600, 667/601, 667/602, 667/603, 667/604, 667/605, 667/606, 667/607, 667/608,
667/609, 667/610, 667/611, 667/612, 667/613, 667/614, 667/615, 667/616, 667/617,
667/618, 667/619, 667/620, 667/621, 667/622, 667/623, 667/624, 667/625, 674, 675/628,
675/629, 675/630, 675/631, 676/632, 676/633, 676/634, 676/635, 676/636, 676/637,
676/638, 721/655, 721/656, 721/657, 721/658, 721/659, 732/685
- prideľovanie 100, 101, 102, 209/99, 331, 375, 377, 427, 505/373
- rodinné, výstavba 91/18, 91/19, 91/20, 91/22, 310/218, 311/231, 311/246, 311/250,
311/251, 311/255, 361, 367/327, 369, 555, 665, 668/602, 668/606, 668/607, 668/610, 670,
675/628, 675/629, 675/630, 675/631, 676/632, 676/633, 676/634, 676/635, 676/636,
676/637, 676/638, 719, 721/654, 738/673
- vinohradnícke 98/81
- zaberanie 100, 355, 376/335, 506
- doprava 99/82, 367/327, 665, 677, 678, 679
- dôverníci ľudovej správy 444
- družba 372, 493, 529
- Břeclav 324/276
- hospodárenie 447, 457, 471, 474, 695, 698, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718/651, 718/652, 719, 720, 721/654, 721/655,
721/656, 721/657, 721/658, 721/659, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731,
732/662, 732/663, 732/664, 732/665, 733, 734, 735, 736, 737/669, 737/670, 737/671,
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(Národný výbor v Br.)
(domy obytné)

738/672, 738/673, 738/674, 738/675, 738/676, 738/677, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745,
746/683, 746/684, 746/685, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754
- Hospodársky dvor mesta Br. 470, 559, 629, 630, 656
- investície 208/97, 536, 561, 571, 699, 703
- investičný program 208/97
- kanalizácia 720, 732/665
- komisie 209/99

- bytová 211
- hospodárska 343/294
- kultúrna 322/272
- pre likvidáciu konfiškovaných živnostenských podnikov 572
- nábytková 383
- pre navrhovanie porotcov 327
- oblastná 322/274
- Okresná komisia pre organizovanie národnej súťaže 208/96
- osvetová a miestna roľnícka daňová k. 449
- personálna 24, 211, 322/272
- požiarna 318
- pracovných síl 564
- preberacie 333
- preverovacie pre politickú spoľahlivosť 322/274
- stála k. pre zahraničné návštevy 449
- trhová 208/96
- výberová k. pre odsun Nemcov 189, 190, 332/282, 332/283, 417, 418

- ľudová správa 690, 699, 720, 721/658, 723
- matriky 502

- cirkevné 503
- dodatočné imatrikulácie 90/12, 90/15, 91/20, 91/21, 91/24, 302/106, 316, 317/262
- opravy, zmeny mien 90/10, 90/12, 90/13, 90/15, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20,
91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 302/105, 302/106, 303, 305, 306, 315, 316, 317/262,
317/263, 317/264, 497
- sobášne 499, 500, 503, 720
- štátne občianstva 306, 320/270, 420, 612, 613
- vyhlásenie za mŕtveho 91/18, 91/20, 91/24, 316, 317/262, 319/267, 319/268, 319/269,
320/270, 320/271

- obnova mesta 212, 348/312, 674
- obvodné rady 320/271, 324/275, 342/291, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 457, 458, 459, 461, 464, 466, 470, 473, 474, 556, 626, 631, 634, 646, 665,
668/623, 671, 702, 712, 714, 715, 718/652, 728
- odbory 731

- sociálno-zdravotný 359
- oddelenia 442, 446, 492a, 697

- bytové 556
- hospodárska správa 700, 732/665
- kádrová 459
- školská 459
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(Národný výbor v Br.)

- Ústredné nákupné o. (Ústredná nákupňa) 343/297, 576/439, 617, 621, 668/623,
732/665
- vojenské 458
- zásobovacie 426
- zverozdravotné a veterinárne ústavy 343/295, 545

- organizácia a zmeny 209/99, 322/272, 322/274, 343/294, 428, 429, 440, 450, 451, 452,
453, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 472, 474, 499, 545, 704, 718/652
- osveta 512, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 547, 717
- osvetlenie mesta 689
- plánovanie 493, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
- plány pracovné 446, 454, 460, 463, 466, 572, 618/558
- pohovory s občanmi 446, 447
- požiarna bezpečnosť 723
- prevzatie úradu a agendy 36/1, 97/65
- referáty 441, 446, 452, 459, 492a, 493, 700

- bezpečnostný 320/270, 458, 485, 491, 534
- finančný 443, 718/652
- práce a sociálnej starostlivosti 458
- technický 450, 668/612, 687
- telovýchovný, zrušenie 208/98
- pre všeobecné veci vnútorné 461
- zdravotný 545

- revízie 426, 465, 466
- rezolúcie (obrancov mieru) 494
- rozpočet 37/7, 90/10, 92, 93, 208/97, 208/98, 209/99, 209/101, 209/102, 321, 333,
334/285, 335/286, 335/287, 336, 337, 343/298, 345, 425, 426, 710, 712, 713, 714, 715,
716, 717, 718/651, 718/652, 719, 720, 721/654, 721/655, 721/656, 721/657, 721/658,
721/659, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732/662, 732/663, 732/664,
732/665, 733, 734, 735, 736, 737/669, 737/670, 737/671, 738/672, 738/673, 738/674,
738/675, 738/676, 738/677, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746/683, 746/684, 746/685,
747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754
- sčítanie domov, bytov a obyvateľstva, p. domy obyvateľstva
- sekcie 36/3, 97/46
- sekretariát NV 36/1, 36/2, 36/3, 37/4, 37/5, 37/6, 47/7, 208/96, 208/97, 208/98, 209/99,
209/100, 209/101, 209/102
- situačné správy 438, 439
- spisová služba 88, 458, 460
- Správa hospodárskych dvorov 343/294
- štatúty 91/24, 322/272, 322/273, 322/274, 343/296, 359, 364, 653, 668/615, 718/651,
718/652
- učtáreň 322/272
- úrady, p. aj firmy 442, 453, 471
- územie

- predmostie 36/3, 322/273
- pričlenenie obcí 37/5, 37/6
- prinavrátenie 90/14, 506

- územný plán 587
- vyhlášky 428, 460, 556
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(Národný výbor v Br.)

- výstavba, p. aj Národný výbor v Br. – budovy, domy 567, 568
- zamestnanci 322/273, 374/306, 360

- brigády 434, 472
- mzdy 36/2, 88, 94, 103, 104/87, 106, 211, 320/271, 342/293, 345, 471, 718/651,
721/654
- práva a povinnosti 89, 90/13, 210, 474, 641
- prepúšťanie 96/34, 326/277
- previerky 96/41
- systemizácia 472
- školenia 468
- znižovanie stavu 467
- zásobovacia agenda 113
- záväzky 430, 447, 546
- ZSSR, vzťahy 529

Nemci, p. aj národnostná otázka
- evidencia 96/38
- pracovné tábory 99/82

Nemecko
- reštitúcie 90/14, 446

nezamestnaní 110
Nirschy Štefan 347/304
Nováky, o. Prievidza 36/3, 319/267
Novomestský Karol Dr. 351
Novota Ján Ing. 348/316
Novotný Pavol 357

O

obce
- podniky 334/385
- výstavba 324/376, 667/589, 671
- zmeny názvov 373, 453

obchod
- ceny 97/66, 208/126, 311/228
- hygiena 551
- pouličné stánky, p. obchod, trhy
- predražovanie 96/34, 309/195
- revízie 584/483
- trhy, p. aj Dunajský veľtrh 37/4, 91/20, 91/21, 94, 113, 325, 343/295, 343/296, 348/309,
348/312, 584/483, 721/654, 746/683, 746/684, 746/685, 747
- s vínom 97/46, 574/415

obchodníci
- previerky 97/60, 97/68, 97/71, 97/74, 307/111, 308/115, 308/134, 309/185, 309/195
- zahájenie činnosti 36/1, 308/120
- zatváracie hodiny 97/66, 308/136, 561/480

obyvateľstvo
- sčítanie 91/24, 96/37, 478, 613/496, 613/517, 613/518, 613/519, 613/520, 613/521,
613/522, 613/523, 613/524, 613/525, 613/526, 613/527, 613/528, 613/529, 613/530,
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(obyvateľstvo)

613/531, 613/532, 613/533, 613/534, 613/535, 613/536, 613/537, 613/538, 613/539,
613/540, 613/541, 613/542, 613/543, 613/544, 613/545, 613/546, 613/547, 613/548,
613/549, 613/550, 613/551, 613/552, 613/553, 613/554
- vysťahovanie 329
- zákaz zdržovať sa na uliciach 36/1
- zásobovanie 36/1, 94, 95, 106, 112, 113, 341, 342/291, 343/295, 343/297, 537, 592, 594,
614, 663, 664, 684, 690

odbory 667/595, 738/876
- Krajská odborová rada 355
- Slovenská odborová rada 739
- závodné a miestne  rady 437
- závodný výbor mestských zamestnancov 36/2, 343/293

Olomouc 309/175
Oravec Martin 347/307
Organizácia spojených národov 211
oslavy

- Februárové udalosti 717
- 1. mája 309/188
- Slovenské národné povstanie 88, 493

Ostrava 113
Otřísal Emil 676/637

P

Pálenčík Alojz 331
pamiatky, p. Národný výbor v Br. – budovy verejné
Partizánske (Baťovany, Šimonovany), o. Topoľčany 453, 574/406, 666/577
peňažníctvo, p. banky
Petöfy Alexander 717
Petra Ján 676/632
Petri Jozef Ing. 310/222
Piešťany, o. Trnava 426
plánovanie

- Dvojročný budovateľský plán Národného výboru v Br. 208/96, 208/98, 310/219,
310/220, 310/222, 334/284, 342/293, 343/298, 366/324
- Päťročný budovateľský plán 343/294, 353, 367/328, 371, 427, 562, 568, 665, 676/637

podniky, p. družstvá, firmy, spolky, zväzky
- likvidácia 96/36

politické strany, p. aj Komunistická strana Československa
- Deutsche Partei 343/295
- HSĽS 36/1
- rozpustenie 374

poľnohospodárstvo, p. aj záhradkárstvo, víno 347/303, 449, 594
- cukrovka 643
- Československé štátne majetky 629, 630, 668/614
- dodávky 343/296
- jarné práce 622, 623, 634
- obilie 95, 347/305, 655, 690
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- ovocie, ceny 37/4, 113, 597
- ovocinárstvo 94, 347/304, 348/311, 348/312, 660
- pasienky 367/327
- plánovanie výroby 95, 342/291, 343/294, 343/295, 343/297, 347/303, 347/304, 348/310,
631
- pôda 347/305, 347/306, 631, 632, 643, 660, 700
- stroje 341, 343/294, 566, 633, 635, 658
- Strojové stanice 635
- škodcovia 640, 707
- trhy, p. obchod
- vinohradníctvo, p. aj spolky, družstvá 380, 641, 643, 645
- výkup 343/297, 642, 647, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661
- výroba 348/310, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661
- výstavba objektov 636, 648, 666/576, 721/654, 728
- výstavy – Zemědělská výstava v Prahe 348/310
- závody 479, 721/654
- zelenina 37/4, 113, 343/295, 348/312, 597, 660
- zemiaky 343/295, 596, 640, 661
- žatva 622, 623
- živočíšna výroba 112, 348/310, 348/312, 562, 566, 636, 646, 647, 648, 721/654, 728

poľovníctvo 320/271, 348/313, 348/316, 379, 650, 651, 652, 653
Poľsko 372
pomníky

- Pavla Országha Hviezdoslava 524
- J. V. Stalina 525

Porzsold Aladár Dr. 675/630
pošta, poplatky 324/276
poštátnenie, p. aj znárodnenie

- internátov 36/3
- nemocníc 541

pozemky
- darovanie 98/81, 346, 347/304, 348/310, 348/313, 348/314, 505/374, 737/671, 738/674,
738/675
- nájom, prideľovanie 90/15, 91/17, 91/20, 95, 98/80, 209/101, 318, 325, 343/297, 345,
347/302, 347/303, 347/304, 347/305, 347/306, 347/307, 348/308, 348/311, 348/312,
348/313, 348/314, 348/316, 348/317, 455, 543, 556, 611, 667/583, 668/616, 679, 681,
735/666, 735/667, 736, 738/672, 738/674, 739, 740, 741, 742, 743, 746/683, 746/684,
746/685, 747
- parcelácia 90/15, 311/233, 311/237, 311/247, 348/314, 348/317, 667/581, 667/586,
667/590, 667/591, 667/598, 668/608, 668/610, 668/612, 668/621, 668/622
- predaj 90/10, 91/18, 91/19, 91/20, 91/22, 303, 325, 326/277, 326/278, 342/293, 343/294,
343/295, 343/296, 346, 347/302, 347/305, 347/306, 347/307, 348/308, 348/309, 348/310,
348/311, 348/312, 348/313, 348/315, 348/316, 624, 625, 627, 668/603, 737/669, 737/670,
737/671, 738/672, 738/673, 738/674, 738/675, 738/676, 738/677
- vyvlastňovanie 90/10, 90/11, 90/13, 91/16, 91/17, 91/2L, 91/23, 91/24, 94, 310/217,
310/220, 310/222, 311/237, 319/268, 320/270, 320/271, 325, 326/277, 326/278, 331,
332/282, 332/283, 342/293, 347/306, 348/309, 348/311, 348/312, 427, 484, 537, 553,
668/606, 675/628, 675/629, 675/630, 675/631, 676/632, 676/633, 676/634, 676/635,
676/636, 676/637, 683
- požiarnici 311/234, 318, 366/327, 490, 491, 668/623, 723
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- Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor 366/327, 367/329
práca, p. aj národné smeny

- zaraďovanie 558, 560
pracovné brigády 434, 472, 557, 634
pracovné sily 564, 565
pracovné tábory 36/3, 99/82, 99/83, 110, 357, 367/328, 557
právo, p. aj súdnictvo

- vlastnícke 505/373, 609
- vodné 332/282
- záložné 348/316, 501

Prešov 309/212
prírodné katastrofy, p. aj Dunaj

- sucho (1947) 343/294, 343/395, 343/296, 343/298, 348/310
- zima (1946/1947) 208/97, 302/106, 303, 335/287, 637, 638

Prostějov 726
Procházka Rudolf 106

R

Rabay František 343/294
Radičová Anna 347/302
Reegnová Terézia 319/268
Reismann Dávid 320/270
Reisz Maximilián 320/270
remeselníci, stavebníci 90/13
remeslá 304
rezolúcie 36/3
robotníci

- chemickí 96/30
- lesní 94
- mestskí 210, 342/293, 343/296, 345, 470
- mzdy 103, 349, 470, 471, 559
- stavební 90/13, 363
- ubytovanie 667/595, 676/632

Roháček Ľudovít 376/335
Rosenbreuer Miroslav 603
Royko Ondrej 663
Rudolf Róbert 675/631
Ruppe Jozef 94
Ružovič Jozef 343/295
rybolov 342/293, 348/309, 544, 649, 667/595

S

Samuhel Ján 348/308
Segner Richard 326/278
Senica 319/267, 542
Singer Eugen dr. 675/630
Slavinský, predseda z Lodže 209/102
Slovanské dni na Devíne 493
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Slovenské národné povstanie
- oslavy 88, 493
- padlí 316
- účastníci 342/293, 343

Smutný Tomáš 318
Snem Slovenskej republiky 36/1
Sichár Emil 326/278
spolky, p. aj družstvá, firmy, zväzy

- Americký červený kríž 106
- Benzolverband 348/314
- Br. horská poľovnícka spoločnosť 651
- Br. robotnícky spolok 693
- Br. spolok záhradníkov 94
- Cirkevný hudobný spolok 334/284
- Československý červený kríž 96/31, 106, 738/672
- Detská budúcnosť 348/308
- Družina československých vojnových poškodencov 311/254
- Charitas 307/112
- Matica Slovenská 208/98, 372
- Meštiansky telocvičný spolok v Br. 91/18
- Odbor spoločnosti murárskych majstrov 583
- Pracovné združenie živnostníkov v Petržalke 308/138
- Rybársky spolok 544, 649, 667/595
- Slovenská liga 97/55, 309/177, 372
- Slovenská vinárska spoločnosť 309/146
- Spoločenstvo br. pekárov 96/40, 584/484
- Spoločenstvo hostinských a výčapníckych živnostníkov 338
- Spoločenstvo mäsiarov a údenárov 308/134
- Spoločenstvo staviteľov 97/51
- Spoločnosť pre kultúrne a hospodárske styky so ZSSR 574/409
- Spolok sv. kolégia sv. Svorada 311/227
- Spolok pre starostlivosť o nevidomých v Báhoni 105
- Toldyho krúžok 101
- Vinohradnícka obec 738/675
- Vinohradnícky spolok 307/111, 308/133, 308/142, 309/174, 309/186
- Vojenský poľovnícky klub 209/102
- Združenie pripravovateľov verejných prejavov za spravodlivé hranice ČSR 109
- Zväz loveckých ochranných spolkov na Slovensku 379
- Živnostenské spoločenstvo pre mesto Br. 308/137

spoločnosti, p. firmy
Steltzerová Ružena 348/313
Stodolová Vincencia 675/630
súdnictvo

- Finančná prokuratúra 376/336
- Krajský súd v Br. 504
- ľudové súdy 319/267, 319/268, 319/269, 320/270, 320/271, 334/284, 433, 489, 504

- miestny ľudový súd v Br. 319/629, 327
- Okresný ľudový súd 209/101, 209/102, 321

- organizácie 495
- Policajný trestný súd 696
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- rozvody 498
- spory 325, 505/374
- väznice 559, 735/667
- zákonodarstvo 322/273, 324/276, 496

Svitek Ján 668/622
Svobodová Mária 348/309

Š

Šimek Jaroslav 332/292
Šiška Ignác 567
školstvo

- domovy mládeže 707
- inšpektorát 511
- internáty 667/583

- Horský park 311/230, 311/258
- poštátnenie 36/2, 373
- sv. Svorada 311/227
- Štefánikov domov 347/303

- školy 358
- epidémie 111
- hospodárske 343/297
- hudobné 208/98, 209/101
- meštianske 311/252
- Notre Dame 90/10
- Prvá štátna pomocná škola v Br. 362
- Slovenská vysoká škola 98/81, 308/129, 667/597, 667/598
- školy slovenské v zahraničí 97/53
- stredné 511
- Štátne konzervatórium 717, 718/652
- učňovské 108, 668/603
- Ústredné riaditeľstvo obvodných odborných učňovských škôl 108
- výstavba 667/600, 668/603, 668/622, 721/658
- Vyššia hospodárska škola 510
- základné 311/252

šport
- kluby

- JTO Sokol Br. 544
- JTO Sokol Stavokombinát 543, 544, 668/621
- JTO Sokol Technokov 543
- Klub slovenských turistov a lyžiarov 348/312, 668/611
- LTK Petržalka (JTO) 544, 668/621
- ŠK Br. 721/658
- ŠK poštári 543
- ŠK Prievoz 319/267
- ŠK Tatran (Štefánikov štadión) 348/309
- VAS 543

- sokolské preteky (zlety) 314, 334/285
- Štefánikov štadión 738/676
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- zariadenia 311/247, 360, 363, 543, 667/587, 668/621, 668/623, 675/630, 676/637,
738/676

štátna a politická spoľahlivosť 319/266, 319/268, 322/274, 329, 330, 476, 477
štátne úrady

- osvedčovanie 323
Šuba Ján 625
Šurany, o. Nové Zámky 37/7
Šurman Jozef 323

T

tábory, p. aj pracovné tábory
- sústreďovacie 320/270

Taliani 509
Tatranská Lomnica, p. Poprad 376/337
telovýchova, p. šport
tlač

- plagátovanie 421, 517
Tóth Anton 326/277
továrne, p. firmy
Trenčín 309/193
trhy, p. obchod
Triffonov Karailiev Šimon 738/673
Trnava 36/1, 536
Turčianske Teplice, o. Martin 577/459
Turek Ladislav 474
Tvarožek Ján 36/2

U

Uher Rudolf, akad. sochár 668/623
Ulehla Alfréd 607
ulice, hony, mestské časti, miestne názvy, nábrežia, námestia, parky, vrchy, záhony, záhrady

- 29. augusta 668/605, 707
- Na baránku 668/624
- Bazová 310/218, 311/254, 369
- Belehradská 311/232, 667/578
- Belopotockého 311/229, 668/623
- Bernolákova 311/253
- Bezručova 311/237, 668/611
- Biely Kríž 676/632
- Blahova 98/81
- Bohúňova 666/577, 679
- Bottova 667/586, 668/620
- Bôrik 599
- Búdková 348/314, 675/629
- Bulharská 668/609
- Cintorínska 667/589
- Čaplovičovo nám. 667/596
- Červenej armády 311/252, 668/605, 668/622, 675/628

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



190

(ulice)

- Červeňová 668/616
- Červený most 366/324, 667/596
- Čulenova 667/582
- Devín 37/5, 37/6, 90/12, 303, 324/275, 349, 367/328, 376/338, 447, 470, 473, 475, 484,
493, 643, 668/606, 376/632, 750, 751
- Diborovo n. 528
- Diely, z. 738/675
- Dlhý diel, h. 448
- Dohnányho 311/250
- Dolné Kramáre 348/309
- Dostojevského rad 667/601
- Drevená 311/244
- Dúbravka 37/5, 37/6, 97/67, 311/247, 311/249, 326/278, 334/284, 335/288, 337, 361,
367/327, 446, 447, 448, 454, 466, 537, 547, 634, 675/630, 676/632, 743
- Dúbravská c. 668/607
- Dunajské údolie (Donauleithen) 348/314
- Ďurgalova 668/605
- Februárového víťazstva 212, 310/217, 310/220, 311/227, 311/233, 311/236, 347/306,
539, 667/585, 667/586, 668/605, 675/631, 677, 737/669
- Flöglova 667/579
- Gajova 310/219, 667/586, 668/606, 668/621, 737/670
- Gorazdova 311/256
- Gorkého 739
- Gottwaldovo n. 325, 667/597, 667/599
- Grefty, d. 448, 454
- Gudernova 311/254
- Heydukova 311/232, 667/586
- Hlboká c. 348/311
- Hodžovo n. 367/328
- Holubyho 668/604
- Holý vrch 348/308, 348/316, 738/677
- Horský park 311/230, 311/250
- Hrad 347/305, 367/328, 563, 569, 584/481, 667/601, 668/611, 675/628, 686, 700,
732/662, 732/665, 743, 752
- Hroboňova 311/230, 346/317, 679
- Hurbanovo n. 740
- Hviezdoslavovo n. 108, 668/625
- Chalúpkova 667/588
- Ibsenova 668/614
- Jančova 348/308, 737/669
- Janíkov dvor 668/614
- Jánoškova 209/99, 667/590
- Jarovce 585/485
- Jaskový rad 348/310, 668/618
- Javorinská 667/598
- Jelačičova 668/621
- Jelenia 668/625
- Jeseniova 668/612
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(ulice)

- Jiráskova 668/606, 737/669
- Jurajov dvor 668/607
- Kalinčiakova 668/607, 721/655
- Kavlária 311/231, 311/252
- Karadžičova 212, 311/257, 326/277, 365, 367/329, 667/595, 668/616, 721/659
- Karlova Ves 90/12, 104/89, 347/307, 376/338, 448, 454, 671, 675/628, 682
- Karloveská c. 667/592, 675/629, 680/645, 686
- Karpatská 209/101, 721/658
- Klemensova 309/197
- Klobučnícka 98/81, 668/612
- Kmeťovo n. 667/590
- Koceľova 668/606
- Koliba 95, 667/592, 668/622, 738/675
- Kollárovo n. 310/218, 668/616
- Kopčianska c. 665, 667/585, 668/611
- Košická 311/225, 311/227, 311/231, 311/251, 667/577, 668/602, 668/606, 668/620
- Kráľovo (Fraňa Kráľa) 311/232, 667/581, 667/602
- Kramáre 667/580
- Krásna Hôrka 366/327, 368/330, 368/331, 368/332, 668/612, 707
- Krížové polia 348/313, 652
- Kubányho 667/601, 668/618
- Kulíškova 667/588
- Kvačalova 738/672
- Kýčerského 311/233, 668/618
- Lamač 37/5, 37/6, 309/161, 320/271, 342/291, 368/325, 366/326, 371, 455, 666/576,
721/656, 732/665
- Lamačská c. 311/234, 348/317, 667/579
- Lazaretská 90/13
- Legionárska 100, 668/608, 668/617, 738/672
- Leningradská 311/225, 348/315, 355, 668/602
- Leninovo n. 311/234
- Lermontova 739
- Leškova 311/228
- Líščie údolie 682
- Ludwigova c. 99/82
- Lužická 668/620
- Macharova 311/232
- Májkova 348/314
- Malinovského 90/16, 311/225, 737/671
- Mánesova 90/16
- Martanovičova 667/592, 668/619
- Matúškova 738/676
- Meixnerov dvor 347/304
- Mickiewiczova 668/616
- Michalská 346
- Miletičova 360, 366/324, 667/587, 668/608, 668/615, 668/621, 721/657
- Mlynská dolina 680/645
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(ulice)

- Mlynské nivy 310/220, 311/248, 348/310, 585/487, 667/601, 668/603, 668/613, 668/625,
742
- Moskovská 667/600, 668/608
- Mostová (v Prievoze) 676/638
- Moyzesova 311/251, 336, 337
- Mudroňova 90/12, 348/314, 378, 668/621
- Mýtna 311/250, 668/625, 737/671, 740
- kpt. Nálepku 667/577, 668/602
- N. 4. apríla 667/600
- N. Slovenského národného povstania 311/234, 347/305, 667/583
- Národného povstania 668/609
- Nová doba 96/29
- Nové Mesto 638
- Novosvetská 668/608
- Nový dvor 740
- Obchodná 311/244
- Obrancov mieru 114, 311/229, 376/335, 604, 667/590
- Odbojárov 667/587, 667/601
- Odborárske n. (Churchilovo n.) 212, 348/314, 373, 667/595, 739
- Októbrové n. 667/596
- Olejkárska 667/582
- Ondavská 668/621
- Opavská 668/605
- Oravská 311/255
- otvorenie 90/12, 311/235, 347/304, 348/314, 683
- Ovsište 361, 364, 543
- Palisády 311/248, 311/250, 367/328, 667/580, 675/629
- Palkovičova 311/233
- Páričkova 376/338
- parky 705, 742
- Pasienky 735/666, 735/667
- Patrónka 320/270, 484, 676/638
- Petržalka 37/5, 37/6, 97/65, 97/66, 99/82, 110, 208/96, 302/106, 308/138, 310/224, 318,
319/266, 324/275, 324/276, 337, 376/338, 544, 556, 575/425, 585/485, 585/486, 588, 612,
613/497, 631, 646, 648, 665, 667/585, 668/609, 668/610, 668/614, 668/621, 681, 714, 734,
738/673
- Pluhová 209/99, 668/606
- Podhradie 721/658

- asanácia 209/100, 345, 672, 673
- kameňolom 666/576

- Podhradská c. 311/235, 343/295, 667/578
- Podunajské Biskupice 611
- Poľská 667/595
- Porubského 605
- Poštová 311/244
- Pražská 311/227, 311/251, 668/605
- premenovanie 89, 91/20, 108, 209/99, 373, 446, 481
- Prešovská 667/596

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



193

(ulice)

- Prievoz 37/5, 37/6, 311/237, 319/267, 361, 449, 607, 612, 637, 668/603, 676/638, 707,
712
- Prievozská c. 311/237, 348/316, 738/674, 740
- Primaciálne n. 209/102, 311/244, 341
- Puškinova 667/581
- Rača 37/5, 37/6, 319/267, 321, 335/286, 335/287, 347/306, 348/310, 348/316, 352, 353,
363, 547, 631, 650, 668/622
- Radlinského 667/600, 668/605, 668/623, 696, 740
- Rajská 311/253, 332/282
- regulácie 348/314
- Riznerova 90/12, 311/249
- Rooseweltovo n. 667/597
- rozširovanie 90/13, 348/310
- Rössler, kameňolom 348/310, 753
- Ruská 212, 667/595, 668/616
- Rusovce 484, 585/485, 751
- Ružinov 543, 742
- Rybárska brána 311/225
- Rybné n. 667/587, 668/625
- Rychta, Koliba 738/675
- Sidina, majer 106
- Slávičie údolie 90/12
- Slavín 36/2, 99/83, 310/224, 335/287, 367/328, 563
- Slovanská 209/101
- Somárskych vrch 311/247
- Sprinzlov majer 735
- Starohájska 668/621
- Steinerova 310/224, 326/278, 348/317, 373, 668/607, 668/617, 668/618
- Steuergrund, z. 348/308
- Na stráni 683
- Stredný Machnáč 668/623, 684
- Strelecké 365
- Stromová 668/619
- Svätoplukova 311/235, 668/602
- Svrčkova 668/623
- Szabóová 212, 311/236, 311/253, 326/278, 348/314, 667/598, 668/625
- Šafárikovo n. 209/99, 309/152, 343/296
- Škovránčia 356
- Šmeralova 667/586, 667/590, 667/591, 675/629, 686
- Šoltésovej 311/226, 668/619
- Štúrova 376/335, 709
- Tehelné pole 90/11, 91/21, 92, 100, 311/247, 668/623
- Topoľová 310/218, 668/607
- Továrenská 310/219, 310/224, 667/563, 668/610
- Trenčianska 310/224, 668/620,
- Trnávka 94, 108, 208/98, 311/255, 347/304, 348/309, 360, 455, 511, 538, 720, 737/671
- Trnavská c. 310/218, 343/294, 346, 347/303, 347/304, 348/315, 666/575, 668/604,
668/606, 668/607, 668/609, 735/667, 738/676
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(ulice)

- Univerzitná záhrada 209/101
- Úprkova 311/242, 311/250, 311/251
- Ursínyho 738/672
- Vajanského nábrežie 311/249, 348/311
- Vajnorská c. 108, 310/217, 311/229, 311/233, 311/236, 311/254, 311/325, 667/598,
668/623, 721/659
- Vajnory 37/5, 37/6, 112, 310/218, 335/286, 347/303, 368/327, 446, 455, 490, 650,
667/589, 668/620, 668/623, 675/631, 714, 728, 735, 736, 743
- Valy 309/153
- Vazovova 360, 667/600, 668/603, 668/618
- Velehradská 667/588
- Vistra kolónia 311/226, 311/238, 311/242
- Vydrica 538, 745
- Vysoká 97/65, 505/373
- výstavba 348/309, 607, 721/659
- Westend 668/602
- Záhorská Bystrica 347/302
- Záhrada umelcov 309/190
- Záhradnícka 212, 311/236, 311/242, 555, 667/599, 668/604, 668/617, 668/625
- Zochova 668/618
- Žabotova 311/247
- Železná studnička 311/234, 311/256, 342/293, 348/312, 579/479, 603, 667/595
- Železničiarska 90/16
- Žiarska 667/598
- Žilinská 367/327

úrady, p. firmy

V

Vašičková Mária 738/677
Vašina Július 309/213
Vendler Eugen Ing. 378
Viedeň (Rakúsko) 377
víno, výčap 97/75, 307/111, 308/133, 308/142, 309/174, 309/186, 309/194
Vlachynský Hugo 484
Vogel Václav 637
vojna

- invalidi 97/61
- mierová zmluva s Maďarskom 340
- poplachové sirény 99/82
- reštitúcie 109
- siroty 208/96
- Ostkommandatúra v Br. 349
- škody 36/2, 90/13, 91/24, 99/83, 100, 305, 310/223, 310/224, 311/225, 311/227, 311/231,
311/256, 312, 313/259, 313/260, 314, 347/304, 376/337, 458, 481a/366, 481a/367, 482

vojsko 348/308, 348/312, 508, 509, 668/614, 668/624, 721/654
- cvičisko 347/307, 735
- Posádkové veliteľstvo v Br. 347/305, 348/308
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- stráže 36/1
- zásobovanie 113

voľby, p. aj Národný výbor v Br.
- členovia 319/266, 321, 327, 328/279, 328/280, 450
- zoznamy voličov 37/7, 91/21, 445/349, 445/350, 445/351, 445/352, 445/353, 445/354,
445/355, 445/356, 445/357

vydavateľstvá, evidencia 517
Vychodil František 735/667
výroba, plánovanie 308/140
Vyskočil Anton dr. 738/675
Vyskočil Eduard 96/38
výstavba, p. aj Národný výbor v Br. – budovy, domy 98/80, 208/98, 209/99, 310/217, 310/218,
310/219, 310/220, 310/221, 310/222, 310/223, 310/224

- letné kúpalisko 92
- prístav, p. aj Dunaj 310/217, 310/222
- výstavisko 98/80, 310/221
- Zimný štadión 104/87, 209/101

vyvlastňovanie, p. pozemky

W

Weinstabel Móris, zlatníctvo a klenotníctvo 96/38
Wolfová Antónia 90/12

Z

záhradkárstvo 346, 742
základiny

- Andrássyova Aurélia 105
- Becková Augusta 105
- Dohnányho Ľudovíta Dr. 90/12
- Dusila Imrich a Kristíny 340
- Gyrovej Alžbety 93
- katolíckej a občianskej opatrovane sv. Ladislava 334/285
- Roykova 693
- Schiffbeckova 361
- Tóthovej rod. Ludwigovej Žofie 105

zákonodárstvo, p. právo, súdnictvo
Zapletal Vincent 97/44
zásobovanie, p. obyvateľstvo
Závodský František 650
závody, p. firmy 534, 536

- Dezinfekčná stanica 310/224
- hygiena 324/275, 363
- choroby 111

- infekčné 111, 362
- pohlavné 364

- Krajský ústav národného zdravia 668/612
- lekári 110, 111, 363
- lekárne 364
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- U anjela strážcu v Rači 363
- Ochrana Márie 308/137

- lekárske obvody 364
- Liečebné ústavy 668/613
- liečenie 110
- lieky 110, 364
- nemocnice

- Charitas 311/245
- infekčné 321, 323, 326/278, 360, 366/324, 368/330, 368/331, 368/332, 541, 667/580,
668/614
- Kramáre 667/580
- sv. Alžbety 99/83
- stavy 111, 535
- štátna 111, 668/616
- výstavba 676/637, 738/672
- zamestnanci 471

- prevencia 105, 110, 111, 363, 364, 533
- školenie 364
- štatistiky 110, 111
- ústavy 111, 362, 536
- veterinárstvo 112, 341, 342/291, 342/293, 343/295, 348/310, 352, 353, 354, 370, 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551
- Diagnostický veterinárny ústav 370

znárodnenie, p. poštátnenie 373, 575/422, 614, 668/623
- banky 209/102, 376/336
- energetického hospodárstva 88, 104/87, 104/88, 104/89, 208/96, 342/293
- rafinérií 614

zväzy
- Slovenský abstinentský zv. 578/461
- Slovpol, poľnohospodársky zv. 311/249
- Ústredný zv. sionistický 333
- Zväz brannosti 314
- Zväz československého študentstva v Prahe 37/7
- Zväz ľudových protifašistických bojovníkov (SĽUB) 278/369
- Zväz mliekarenských družstiev pre Slovensko 96/36, 309/186
- Zväz protifašistických politických väzňov 36/3
- Zväz slovenskej mládeže 88, 543, 735/667
- Zväz veľkoobchodníkov s vínom 97/73
- Zväz vinohradníckych družstiev 309/146

Zvelský Jozef 348/312

Ž

Žák Martin 349/312
železnice 95, 309/197, 310/222, 311/234, 311/242, 311/249, 347/305, 366/324, 367/327, 619,
668/605, 668/607, 668/620, 668/625, 675/631, 738/672

- Br. – Komárno 675/631
- Br. – Leopoldov 675/630
- Br. – Marchegg 367/327
- Br. – Šoproň 729
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- Br. – Žilina 98/10
- Hlavná stanica 96/31, 367/328, 676/638
- vlečky 91/24, 310/218, 319/268, 367/328, 680/645, 681
- Zadunajská 729

Želiezovce, o. Levice 308/128
Židia 37/4, 89, 319/268, 376/335, 718/651
živnosti 96/33, 96/35, 96/38, 97/45, 97/46, 97/61, 97/69, 97/72, 97/78, 304, 308/124, 308/136,
495, 572, 581/480, 585/485

- dočasné zastavenie 96/29, 96/30, 96/32, 96/33, 96/38, 96/39, 96/41, 97/42, 97/43, 97/46,
97/48, 97/49, 97/51, 97/58, 97/71, 308/114, 308/115, 308/116, 308/119, 309/149, 309/157,
574/392, 574/393, 574/396, 574/397, 574/398, 574/400, 574/401, 574/402, 574/403,
574/405, 574/407, 574/408, 574/409, 574/410, 574/411, 574/412, 574/415, 574/416,
575/421, 575/423, 575/424, 576/433, 576/436, 576/439, 576/441, 576/442, 576/443,
576/444, 576/445, 576/446, 576/447, 576/448, 577/449, 577/456, 577/458, 577/459,
577/465, 577/467, 577/469, 577/470, 577/471, 579/476, 579/477
- elektrotechnici 308/133
- fotografi 577/451
- holiči a kaderníci 96/29, 96/41, 97/42, 97/54, 476/446
- hostinské a výčapnícke 96/30, 96/33, 96/36, 96/38, 97/44, 97/46, 97/54, 309/166,
309/172, 309/177, 309/190, 309/205, 309/208, 309/216, 338, 347/302, 578/461, 578/462,
578/464, 578/467, 578/471, 579/472, 579/477, 579/479, 581/480
- kominári 578/465, 579/475
- konfiškácie 308/124, 376/335, 376/336, 376/337, 376/338, 377, 381/342, 427, 572,
575/420, 575/425, 601
- mäsiari a údenári 304, 308/134, 309/163
- obnova činnosti 96/37, 96/39, 97/43, 308/122, 574/409, 574/410, 574/413, 576/442,
576/433, 576/447, 577/450, 577/455, 577/456,
- obuvníci 576/448
- odhlasovanie 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/34, 96/35, 96/36, 96/39, 96/40, 97/42, 97/43,
97/44, 97/45, 97/46, 97/49, 97/52, 97/55, 97/56, 97/57, 97/58, 97/59, 307/110, 308/113,
308/120, 309/167, 309/195, 309/196, 309/199, 309/200, 309/201, 309/203, 309/204,
309/206, 309/207, 309/208, 309/209, 309/210, 309/211, 309/212, 309/213, 309/214,
309/215, 309/216, 574/389, 574/390, 574/391, 574/392, 574/393, 574/394, 574/396,
574/397, 574/398, 574/399, 574/400, 574/402, 574/403, 574/404, 574/405, 574/406,
574/407, 574/408, 574/409, 574/410, 574/411, 574/412, 574/413, 574/414, 574/415,
574/416, 575/417, 575/418, 575/419, 575/421, 575/422, 575/423, 575/424, 575/425,
575/426, 576/427, 576/428, 576/429, 576/430, 576/431, 576/432, 576/433, 576/434,
576/435, 576/436, 576/437, 576/438, 576/439, 576/440, 576/441, 576/442, 576/443,
576/444, 576/445, 576/446, 576/447, 576/448, 577/449, 577/450, 577/451, 577/452,
577/453, 577/454, 577/455, 577/456, 577/457, 577/458, 577/459, 577/460, 578/461,
578/462, 578/463, 578/464, 578/465, 578/466, 578/467, 578/468, 578/469, 578/470,
578/471, 579/472, 579/473, 579/474, 579/477, 579/478, 580, 583, 615
- ohlasovanie 96/30, 96/32, 96/34, 96/35, 96/36, 96/39, 96/40, 96/41, 97/42, 97/43, 97/44,
97/45, 97/46, 97/47, 97/48, 97/49, 97/50, 97/51, 97/52, 97/53, 97/54, 97/55, 97/56, 97/57,
97/58, 97/59, 97/60, 97/61, 97/62, 97/63, 97/64, 97/65, 97/66, 97/67, 97/68, 97/69, 97/70,
97/71, 97/72, 97/73, 97/74, 97/75, 97/76, 97/77, 97/78, 97/79, 307/110, 307/111, 307/112,
308/113, 308/114, 308/115, 308/116, 308/117, 308/118, 308/119, 308/120, 308/121,
308/122, 308/123, 308/124, 308/125, 308/126, 308/127, 308/128, 308/129, 308/130,
308/131, 308/132, 308/134, 308/137, 308/138, 308/139, 308/140, 308/141, 308/142,
308/143, 309/145, 309/146, 309/147, 309/148, 309/149, 309/150, 309/151, 309/152,
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(živnosti)

309/153, 309/154, 309/155, 309/156, 309/157, 309/158, 309/159, 309/161, 309/162,
309/163, 309/164, 309/165, 309/166, 309/167, 309/168, 309/169, 309/170, 309/171,
309/172, 309/173, 309/174, 309/175, 309/176, 309/177, 309/178, 309/179, 309/180,
309/181, 309/182, 309/183, 309/184, 309/185, 309/186, 309/187, 309/188, 309/190,
309/191, 309/192, 309/193, 309/194 309/195, 309/196, 309/197, 309/198, 309/199,
309/200, 309/201, 309/202, 309/203, 309/204, 309/205, 309/206, 309/207, 309/208,
309/209, 309/210, 309/211, 309/212, 309/213, 309/214, 309/215, 309/216, 574/389,
574/390, 574/391, 574/392, 574/393, 574/394, 574/395, 574/396, 574/397, 574/398,
574/399, 574/400, 574/401, 574/402, 574/403, 574/404, 574/405, 574/406, 574/407,
574/408, 574/409, 574/410, 574/411, 574/412, 574/413, 574/414, 574/415, 574/416,
575/417, 575/418, 575/419, 575/421, 575/422, 575/423, 575/426, 576/427, 576/428,
576/429, 576/430, 576/431, 576/432, 576/433, 576/434, 576/435, 576/436, 576/437,
576/438, 576/439, 576/440, 576/441, 576/442, 576/443, 576/444, 576/445, 576/446,
576/447, 576/448, 577/449, 577/450, 577/451, 577/453, 577/455, 578/465, 578/466,
578/467, 578/468, 578/469, 578/470, 579/477
- ponechanie (previerky) 96/31, 96/32, 96/34, 96/40, 97/69, 97/70, 97/71, 97/72, 97/73,
97/75, 307/111, 308/113, 308/121, 308/131, 308/132, 308/133, 308/135, 308/139,
308/141, 308/143, 309/156, 309/160, 309/164, 309/165, 309/169, 309/170, 309/211,
348/312, 381/341, 579/478, 584/484
- prevádzka 96/32
- súkromné (likvidácia) 572, 573, 577/451
- taxikári 96/41
- učni 308/125, 583/480
- učňovské zmluvy 96/36, 308/140, 309/148, 309/195, 309/204, 309/209
- udeľovanie koncesií 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/41, 97/43, 97/50, 97/51, 97/52, 97/53,
97/55, 97/60, 97/61, 97/63, 97/64, 97/65, 97/66, 97/67, 97/70, 97/71, 97/74, 307/111,
307/112, 308/114, 308/115, 308/116, 308/119, 308/121, 308/122, 308/125, 308/126,
308/131, 308/132, 308/133, 308/134, 308/135, 308/137, 308/140, 308/141, 309/145,
309/146, 309/147, 309/150, 309/152, 309/155, 309/156, 309/157, 309/158, 309/159,
309/160, 309/161, 309/163, 309/164, 309/165, 309/166, 309/167, 309/168, 309/171,
309/173, 309/176, 309/178, 309/181, 309/185, 309/187, 309/188, 309/190, 309/191,
309/196, 309/197, 309/198, 309/200, 309/201, 309/202, 309/203, 309/205, 309/208,
309/209, 309/214, 309/215, 567, 574/391, 574/392, 575/417, 575/425, 578/461, 578/464,
578/465, 578/466, 578/467, 578/469, 578/470, 579/472, 579/473, 579/474, 579/475,
579/477, 584/481, 584/482, 584/483, 584/484, 585/485, 585/486, 585/487, 678
- zahájenie činnosti 36/1, 96/36, 309/202
- zrušenie 96/29, 96/33, 96/35, 96/38, 96/39, 96/40, 96/41, 97/47, 97/48, 97/49, 97/50,
97/51, 97/52, 97/54, 97/63, 97/67, 97/70, 97/72, 97/73, 97/74, 97/75, 97/76, 97/77, 97/78,
97/79, 307/110, 307/111, 307/112, 308/117, 308/119, 308/121, 308/123, 308/124,
308/125, 308/128, 308/129, 308/130, 308/131, 308/132, 308/133, 308/134, 308/135,
308/137, 308/138, 308/139, 308/140, 308/142, 308/143, 308/144, 309/146, 309/147,
309/148, 309/149, 309/150, 309/151, 309/152, 309/153, 309/154, 309/155, 309/157,
309/158, 309/160, 309/161, 309/162, 309/163, 309/164, 309/165, 309/169, 309/170,
309/171, 309/172, 309/173, 309/174, 309/175, 309/176, 309/177, 309/178, 309/179,
309/180, 309/181, 309/183, 309/185, 309/186, 309/187, 309/188, 309/189, 309/190,
309/191, 309/192, 309/193, 309/194 309/195, 309/197, 309/199, 309/204, 309/206,
309/209, 309/210, 309/212, 309/214, 309/215, 376/336, 574/389, 574/390, 574/391,
574/392, 574/393, 574/394, 574/400, 574/401, 574/402, 574/403, 574/404, 574/405,
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(živnosti)

574/406, 574/407, 574/408, 574/409, 574/410, 574/411, 574/412, 574/413, 574/414,
574/415, 575/417, 575/419, 575/421, 575/422, 575/423, 575/424, 576/427, 576/428,
576/429, 576/430, 576/431, 576/432, 576/433, 576/434, 576/435, 576/436, 576/437,
576/438, 576/439, 576/440, 576/441, 576/442, 576/443, 576/444, 576/445, 576/446,
576/447, 576/448, 577/449, 577/451, 577/452, 577/453, 577/454, 577/455, 577/456,
577/457, 577/458, 577/459, 577/460, 578/461, 578/463, 578/464, 578/465, 578/466,
578/467, 578/468, 578/469, 578/470, 578/471, 579/472, 579/473, 579/474, 579/475,
579/476, 579/477, 579/478, 579/479

živnostníci 434, 615
- evidencia, p. aj firmy – register 97/61

žobranie, likvidácia 209/102
Župný úrad v Br., likvidácia 96/38
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