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Úvod  

 

 Po vyhlásení samostatnej Československej republiky 28. októbra 1918 sa rozhodlo 

o novom vojenskom územnom členení krajiny. Územná nesúrodosť podmienila zrušenie 

starého rakúsko-uhorského systému zborových oblastí, ktoré predovšetkým na Morave a  

Slovensku zasahovali aj na územie cudzích štátov. Z tohto dôvodu sa realizoval návrh, ktorý 

sa opieral o zemské (t. j. krajinské) členenie republiky so zemskými vojenskými 

veliteľstvami.  

 Zemské vojenské veliteľstvá sa skladali z viacerých zložiek – do prvej skupiny patril 

zemský vojenský veliteľ, osobný pobočník a zástupca zemského vojenského veliteľa, druhú 

skupinu tvoril štáb1 a tretiu skupinu tvorili služby2, medzi ktoré patrila aj stavebná služba. 

  

 Zemské vojenské stavebné riaditeľstvo v Bratislave bol vojenský úrad stavebnej 

služby. Riaditeľstvo vzniklo 1. januára 1920 na základe výnosu Ministerstva národnej obrany 

čj. 9.954-16.oddel.1919. Nachádzalo sa v Bratislave (veliteľská budova), v odborných 

veciach podliehalo 16. oddeleniu (stavebnému a opevňovaciemu) Ministerstva národnej 

obrany, od marca 1922 32. druhému oddeleniu (stavebnému) Ministerstva národnej obrany 

a od januára 1927 4. oddeleniu (stavebnému) 4. zboru Ministerstva národnej obrany, 

v ostatných veciach Zemskému vojenskému veliteľstvu pre Slovensko a od septembra 1925 

Zemskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave. Zemské vojenské veliteľstvo pre Slovensko 

bolo vyššie veliteľstvo brannej moci. Vzniklo 15. októbra 1919 premenovaním z veliteľstva 

Západnej armádnej skupiny na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 37.420 – 

org.1919. Nachádzalo sa v Bratislave (budova zemského veliteľstva) a podliehalo priamo 

náčelníkovi Hlavného štábu brannej moci. Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave bolo 

vyššie veliteľstvo brannej moci. Vzniklo 15. septembra 1925 premenovaním zo Zemského 

 
1 Štáb ZVV tvorili náčelník, podnáčelník a štyri oddelenia štábu – I. oddelenie sa zaoberalo záležitosťami 

organizačnými, mobilizačnými, disciplinárnymi, osobnými, doplňovacími, riadením remontnej služby 

a duchovnej služby. II. oddelenie štábu sa zaoberalo spravodajstvom, tlačovými vecami, šifrovou službou, 

mobilnou službou a mapami. III. oddelenie malo na starosti záležitosti operačné, výcvikové, výchovné, 

telovýchovné, hudobné, strážne, asistenciu, záležitosti cvičísk, letísk, spojovaciu službu a mapy pre bežnú 

potrebu. IV. oddelenie malo v kompetencii etapnú skupinu, vojnový priemysel, dopravnú/ vozatajskú, 
automobilovú skupinu, prevozy a presuny vojsk a materiálu, záležitosti železničnej dopravy všetkého druhu, 

riadenie zbrojnej služby, ženijnej, zdravotníckej, otázky materiálu všetkého druhu, ako aj správne otázky.  

VHA Bratislava, fond ZVV Košice, škatuľa 9, s. 654 – 655. 
2 Medzi služby sa radili zbrojná služba, ženijná, zdravotnícka, intendačná, zverolekárska, duchovná, remontná, 

stavebná /Vojenské zemské stavebné riaditeľstvo v Košiciach/, pomocný úrad, Veliteľstvo zemského 

delostrelectva a Trestný výbor ZVV.  

VHA Bratislava, f. ZVV Košice, šk. 9, s. 655. 
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vojenského veliteľstva pre Slovensko na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 

4.447-hl.št./1.oddel.1925. Nachádzalo sa v Bratislave (budova zemského veliteľstva) 

a podliehalo priamo náčelníkovi Hlavného štábu brannej moci.  

 Súčasťou riaditeľstva boli kancelária riaditeľa, projekčná, plánovacia kancelária, 

plánovací kalendár, vojenský stavebný dvor, Vojenská stavebná odbočka 9, Vojenská 

stavebná odbočka 10 a Vojenská stavebná odbočka 11 (do septembra 1925). Stavebná služba 

vznikla 1. apríla 1920 na základe výnosu MNO čj. 50.572-org.1920 a stala sa súčasťou 

technickej služby. Jej úlohou bolo zaobstarávanie, spravovanie a udržiavanie vojenských 

pozemkov a stavieb a ich vnútorného zariadenia. Stavala a opravovala nové objekty a riešila 

ubytovanie vojska. Riadiacim orgánom služby bolo 16. oddelenie (stavebné a opevňovacie) 

Ministerstva národnej obrany, od marca 1922 to bolo 32. oddelenie  (stavebné) Ministerstva 

národnej obrany a od januára 1927 4. oddelenie (stavebné) 4. odboru Ministerstva národnej 

obrany. Podliehali im Zemské vojenské stavebné riaditeľstvá v Prahe, Brne, Bratislave, 

Užhorode a v Košiciach, ďalej Vojenské stavebné odbočky 1 až 12. Od januára 1937 ich 

nahradili Stavebné riaditeľstvo prvého až siedmeho zboru a Stavebné správy Bratislava, 

České Budějovice, Hranice, Josefov, Komárno, Milovice, Plzeň, Terezín, Užhorod a Žilina. 

Príslušníci služby nosili na rovnošate vz. 21 výložky trávovo zelenej farby so šedým lemom 

a na rovnošate vz. 30 výložky trávovo zelenej farby bez lemu.3 

 Na základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 121/Taj.-IV./4.oddel.1936 bolo 

riaditeľstvo 1. januára 1937 zrušené. 

Zemský stavebný riaditeľ: major inžinier, od decembra 1921 podplukovník inžinier, od 

decembra 1922 plukovník inžinier, od decembra 1927 plukovník stavebnej služby Ing. Josef 

Piffl.4 

 

 Fond Zemské vojenské stavebné riaditeľstvo v Bratislave obsahuje dokumenty, plány, 

mapy a nákresy zaoberajúce sa vojenskou stavebnou činnosťou v medzivojnovom období. 

Počas pôsobenia činnosti Zemského stavebného riaditeľstva v Bratislave sa vykonávali rôzne 

stavebné akcie, úpravy či rekonštrukcie viacerých kasární v Banskej Bystrici, Dolnom 

Kubíne, delostrelecké kasárne v Žiline, kasárne a baraky v Turčianskom Svätom Martine, 

kasárne v Novom Meste nad Váhom, Kasárne J. M. Hurbana v Žiline, Kasárne pre 

Delostrelecký pluk 201, delostrelecké kasárne v Ružomberku, provizórne kasárne 

 
3 FIDLER, J., SLUKA, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938. Praha : 

Nakladatelství Libri, 2006, s. 592. 
4 FIDLER, J., SLUKA, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938. Praha : 

Nakladatelství Libri, 2006, s. 733. 
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v Malackách, Kasárne Ďurka Langsfelda v Martine, delostrelecké kasárne v Bratislave, 

Radvanské kasárne v Banskej Bystrici, Štefánikove kasárne v Piešťanoch, Modrom Kameni, 

Zvolene, Seredi, Novákoch, Leviciach, Masarykove kasárne, kasárne protilietadlového 

delostreleckého pluku v Trenčíne, kasárne náhradných telies na Pustom hrade, Kasárne M. 

Hodžu v Bratislave, kasárne v Parkani – Náne, Nových Zámkoch, Krupine, Senici, Pezinku, 

Topoľčanoch, Oravské kasárne v Dolnom Kubíne, Lučenci, Kasárne generála Pellého 

v Šahách, kasárne v Čadci. Fond je tvorený 36 archívnymi škatuľami, ktoré obsahujú 

písomné dokumenty, projektovú dokumentáciu a fotografické snímky.  

 Materiál možno chronologicky zaradiť medzi roky 1921 – 1938. Pri spracúvaní bol 

rozdelený medzi tajné, dôverné a obyčajné písomnosti, tie boli následne chronologicky 

usporiadané a začlenené do jednotlivých tematických skupín a pridelilo sa im inventárne 

číslo.  

 Súčasťou inventára sú aj abecedne usporiadané registre – menný, miestny register 

a zoznam skratiek použitých v texte, ktoré slúžia pre ľahšiu orientáciu. Všetky dokumenty sú 

v slovenskom alebo českom jazyku. Spracované dokumenty môžu osloviť široký okruh 

bádateľov, ktorí sa zaujímajú o vojenské dejiny Slovenska v medzivojnovom období so 

zameraním na stavebnú činnosť v armáde. 

 

Príklad citácie: VHA Bratislava, fond ZSR Bratislava, šk. č. 1, inv. č. 3.  
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Tematické členenie inventára 

 

Oblasť  Inventárna jednotka  

Administratíva 2, 3, 7, 16, 27, 39, 44, 51, 68, 73, 86, 96, 

104, 117, 124, 134, 147, 161, 168, 177, 190, 

217, 241 

Účtovná agenda  8, 17, 28, 45, 52, 55, 63, 75, 82, 87, 92, 97, 

102, 105, 113, 118, 125, 130, 135, 148, 162, 

169, 178, 191, 208, 211, 218, 220, 227, 236, 

242 

Právna agenda a zmluvy 9, 18, 24, 29, 34, 36, 40, 56, 62, 69, 74, 80, 

114, 119, 136, 149, 163, 179, 193, 212, 221, 

228, 234, 237 

Hlásenia  19, 57, 197 

Evidencia  194 

Hydrografické údaje 137 

Kolaudácie a preberanie objektov 108, 110, 151, 164, 180, 195, 214, 243 

Mimoriadne udalosti  30 

Organizačné a dislokačné zmeny 116, 121, 138, 153, 170, 181, 200, 229 

Organizácia stavebnej služby 77, 171 

Personálna oblasť  46, 126, 150, 182, 196, 223 

Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 99, 131, 152, 183, 199 

Smernice, nariadenia, poriadky, vyhlášky 14, 20, 32, 42, 49, 140, 154, 171, 184, 201, 

213, 222, 232 

Stavebné akcie  1, 4, 10, 21, 25, 31, 37, 47, 48, 58, 64, 70, 

76, 83, 88, 91, 93, 98, 103, 106, 111, 115, 

120, 127, 128, 132, 141, 156, 166, 172, 186, 

203, 209, 210, 216, 219, 224, 226, 230, 233, 

239, 245 

Súťaž a zlepšovateľstvo  11, 47, 59, 65, 71, 78, 94, 107, 143, 155, 

165, 173, 185, 202, 244 

Ubytovacie pomery 22, 89, 144, 158, 174, 205, 231 

Plány/ územné plány 6, 12, 15, 26, 43, 60, 66, 84, 122, 145, 159, 



 

8 
 

175, 188, 206, 215, 235, 238, 246 

Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody 

nehnuteľností 

5, 13, 23, 33, 35, 38, 50, 53, 61, 67, 72, 79, 

81, 85, 90, 95, 101, 109, 112, 123, 129, 133, 

146, 160, 176, 189, 207, 225, 240, 247 
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Rok 1921 

Dôverné písomnosti 

 

1 Stavebné akcie 

Leopoldov, zbrojnica – predloženie zápisnice z 15. marca 1921 ZVV v Bratislave. 

Zistenie stavebných úprav zbrojnice v Leopoldove počas roka 1921. Správa 

a technický posudok, predloženie MNO. Situačný plán pevnosti Leopoldov. Hlásenie 

a návrhy ZVV po preskúmaní územia pre budúci ústredný muničný sklad. Všeobecný 

náčrt okolia a miesta vyhliadnutého pre sklad.  

Šk. 1, 53 listov, 31 plánov 

  

Rok 1921 

Obyčajné písomnosti  

 

2 Administratíva  

Turčiansky Svätý Martin – memorandum. Dolný Kubín; protokol o pozemkoch pre 

novostavby. Mokraď, zámok – stavebný návrh na provizórnu opravu. Zápisnica zo 7. 

októbra 1921, rokovanie strán o zaistení stavebných miest pre nové vojenské objekty 

a ich vybudovanie, riešenie otázky provizórneho umiestnenia horského práporu 

v Dolnom Kubíne.  

Šk. 1, 16 listov 

 

Rok 1922 

Dôverné písomnosti 

 

3 Administratíva  

Komisia na vybudovanie zbrojných ústavov na Slovensku; predloha protokolu. 

Slovensko, vybudovanie zbrojných ústavov; naturálne byty pre gážistov. Trenčín, 

stavba zbrojných ústavov. Zápisnica z 26. júna o civilných úradoch k projektu; 

získanie pozemkov. Trenčín, výstavba Divíznej zbrojnice č. 9 a ústredného skladu 

streliva a žiadosť o uvoľnenie 30 000 Kč na vykonanie sondy. Stavba vlečky. 

Získanie pozemkov. Banská Bystrica, schválenie protokolu č. 2. Leopoldov, vrátenie 

trestnice justičnej správe. Komisia na vybudovanie zbrojných ústavov na Slovensku. 

Zbrojné ústavy pre Slovensko: Informácie ohľadom získania pozemkov domáceho 

lesného priemyslu úč. spol. v Trenčíne na stavbu zbrojnice. Trenčín, muničný sklad – 

vymeriavacie práce pre vlečkovú koľaj. Ukončenie prác, hlásenie kpt. Seidl. Trenčín, 

výstavba divíznej zbrojnice č. 9 a ukončenie pevnosti Leopoldov.  

Šk. 1, 49 listov 

 

4 Stavebné akcie 

Trenčín, náhradné objekty. Miesto na uskladnenie streliva v Divíznej zbrojnici č. 9. 

Plán skladu. Preskúšanie ciest a mostov v okolí Bučian. Projektová dokumentácia: 
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Situačný plán. Katastrálna mapa. Výsledok preskúmania ciest na prepravu munície. 

Schéma ciest a mostov. Program pre komisiu určenia stavebných miest na Slovensku 

pre zbrojné ústavy a muničný sklad. Protokol. Vybudovanie zbrojných ústavov. Náčrt 

situácie skladov streliva a komplexu veliteľstva zbrojnice č. 10. Náčrt situácie 

skladov streliva Divíznej zbrojnice č. 10 na dráhe Peťová – Vlkanová – Hronsek – 

Veľká Lúka. Náčrt Hronsek a Veľká Lúka s okolím. Polohopisný plán barakov 

bývalej nemocnice v Banskej Bystrici. Náčrt Banskej Bystrice s okolím. 

Šk. 1, 56 listov, 1 mapa, 16 plánov     

 

5 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností  

Slovensko, zbrojné ústavy – vyhľadanie pozemkov, zvolanie komisie za účasti 

civilných úradov. Trenčín, získanie pozemkov na stavbu zbrojného ústavu. Trenčín, 

výkup pozemkov na výstavbu Divíznej zbrojnice č. 9. Protokol z 23. októbra 1922.  

Šk.1, 37 listov 

 

6 Územné plány  

Územie pre Divíznu zbrojnicu č. 9 a 10; zákaz fotografovania a zničenia snímok. 

Náčrt situácie skladu streliva Divíznej zbrojnice č. 10 na dráhe Peťová – Vlkanová – 

Hronsek – Veľká Lúka. Náčrt situácie skladov streliva a komplexu veliteľstva 

zbrojnice č. 10. Plán Trenčína s okolím. 

Šk. 1 , 2 listy, 3 plány  

 

Rok 1923 

Dôverné písomnosti  

 

7 Administratíva  

Trenčín, výstavba Divíznej zbrojnice č. 9 a ústredného skladu streliva. Zápisnica zo 

4. februára 1923. Spoluužívanie vlečiek domáceho lesného priemyslu. Výkup vlečky 

domáceho lesného priemyslu pre vojenskú správu. Uskutočnenie kopaných sond. 

Pripojenie skladov na úzkokoľajnú drážku. Trenčín, výstavba náhradných objektov za 

väznicu v Leopoldove; menovanie vedenia stavby. Zrušenie vlečky Domového 

lesného priemyslu. Ponuka stavebných hmôt na stavbu skladov. Protokol z 20. júla 

1923. 

Šk. 1, 48 listov 

 

8 Účtovná agenda 

Trenčín, súhrnný odhad cien pozemkov pre divíznu zbrojnicu a sklad. 

Šk. 1, 2 listov 

 

9 Právna agenda a zmluvy  

Trenčín, výstavba náhradných objektov, opis osnovy zmluvy s Domovým lesným 

priemyslom. Zmluva na určenie ceny za vyvlastnené pozemky.  
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Šk. 1, 6 listov 

 

10 Stavebné akcie 

Trenčín, výstavba zbrojnice a ústredného skladu streliva; vnútorné zariadenie. 

Predpokladaný výkaz stavu vedenia stavby zbrojnice a skladu streliva. Stavebný 

návrh. Zápisnica z 12. mája 1923. Plán kancelárií vedenia stavby zbrojnice 

a ústredného skladu. Sprievodná správa k stavebnému návrhu. Podrobný a súhrnný 

rozpočet. Väznica v Leopoldove, sprievodná správa. Výkaz civilných hnuteľností 

a nehnuteľností v objekte terajšej Divíznej zbrojnice č. 9. Rozloženie budov. 

Nacenenie. Projektová dokumentácia: Plán kancelárskej budovy č. 1. Plán dostavanej 

továrenskej budovy č. 2. Protokol z 23. apríla. Trenčín, výstavba náhradných 

objektov za väznicu v Leopoldove – zriadenie telefónnej siete. Zápisnica. 

Šk. 1, 40 listov, 3 plány 

 

11 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Trenčín, stavba náhradných objektov za bývalú väznicu v Leopoldove, zaistenie 

prevádzky na vlečke Domového lesného priemyslu, ponuka.  

Šk. 1, 5 listov 

 

12 Územné plány  

Trenčín, regulácia Kubránskeho potoka, dáta pre hydrotechnické výpočty. 

Katastrálny plán Trenčína s okolím. 

Šk. 1, 2 listy, 1 mapa  

 

13 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Trenčín, zbrojnica – rokovanie o pozemkoch, Ladislav Zachar, štátny lesný radca 

v Rašove pri Veľkej Bytči, účasť na rokovaniach v Trenčíne. Plán na výkup 

pozemkov. Trenčín, výstavba nákladných budov za väznicou v Leopoldove; zaistenie 

pozemkov a úzkorozchodnej drážky. Žiadosť o vyvlastnenie pozemkov. Odhad 

vyvlastňovaných pozemkov. Prevzatie pozemkov veľkostatku Veľká Kubrá 

a Soblahov. Ponuka Domového lesného priemyslu na odpredaj pozemkov a vlečky. 

Vyvlastnenie pozemku pre stavbu vojenských objektov v Turčianskom Svätom 

Martine. Žiadosť Ondreja Tvrdoňa a spol. veľkokubránskych obyvateľov vo 

vyvlastňovacej záležitosti voči Zemskému vojenskému riaditeľstvu pre stavbu 

vojenských objektov. Výkaz peňažných požiadaviek pre pozemky vojenských 

novostavieb na rok 1923. Zápisnice. Odhad pozemkov pre muničný sklad pri 

Trenčíne vykonaný hospodárskym znalcom Evženom Dostalíkom, vrchným 

hospodárskym správcom intendancie ZVV v Brne. Súpis parciel a ceny.  

Šk. 1, 161 listov  

  

Rok 1923 

Obyčajné písomnosti  

 



 

12 
 

14 Smernice, nariadenia a poriadky 

Výťah z kompetencie MNO, ubytovacie oddelenie. Smernica na prevedenie 

ubytovacej agendy v ZVV na základe novej úpravy rozčlenenia kompetencie MNO. 

Šk. 1, 5 listov 

 

15 Územné plány  

Banská Bystrica, zameranie pozemku pre nemocnicu a vojenské objekty. Zápisnica. 

Územné plány. 

Šk. 1, 26 listov, 4 plány 

 

Rok 1924 

Dôverné písomnosti  

 

16 Administratíva  

Zoznam baní, hút a priemyselných podnikov, ktoré prichádzajú do úvahy pre 

postavenie pod záväzkom §18 zákona o vojenských úlohách z roku 1912; návrh. 

Zoznam priemyselných podnikov – záväzok §18 zákon o vojenských úlohách 

v prípade vojny a mobilizácie. Zoznam priemyselných podnikov v oblasti stavebného 

okruhu Trnava, Trenčín a Žilina. Rudé právo, 29. august 1924, uverejnenie opisu 

dôverného rozkazu.  

Šk. 1, 29 listov  

  

17 Účtovná agenda  

Trenčín, náhradné objekty za väznicu v Leopoldove, stavba muničného skladu č. I., 

II., III. – platby. Splátky firme Frič. Splátkové výkazy. Rozpočet. 

Šk. 1, 12 listov 

  

18 Právna agenda a zmluvy  

Bratislava – Kopčany, hranice  – úprava právnych pomerov na zriadenie pošty. 

Legionársky kárny výbor, uskutočnenie volieb. Zoznam gážistov – legionárov 

v činnej službe voliteľných do legionárskeho kárneho výboru a veliteľstva 9. pešej 

divízie v Trnave. Dodatočné prerokovanie dohody k zmluve o určení preberacej ceny 

za vyvlastnené pozemky Domového lesného priemyslu úč. spol. v Trenčíne. Súdna 

tabuľa v Bratislave; vyvlastňovacie záležitosti Zemského vojenského stavebného 

riaditeľstva pre Slovensko – pozemky na stavbu vojenských objektov v obvode obcí 

Veľká Kubrá a Soblahov. Trenčín, stavba náhradných objektov za väznicu 

v Leopoldove, Veľká Kubrá a Soblahov – odškodňovacie riadenie pre vyvlastňovanie 

pozemkov. Trenčín, stavba náhradných objektov za Leopoldov; úzkokoľajný materiál 

na rozvoz. Bratislava ZVV – zákaz letov cudzokrajným civilným letcom v okolí 

Trenčína. Trenčín, stavba náhradných objektov, prenájom zabraných pozemkov. 

Zápisnica z 20. mája 1924 a z 29. mája 1924. Zadávacia zmluva s firmou Ing. Frič. 

Šk. 1, 49 listov  
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19 Hlásenia  

Tretie štvrťročné hlásenie o morálke a duchu armády. 

Šk.1, 9 listov 

 

20 Smernice, nariadenia a poriadky  

Voľby do kárneho výboru 9. pešej divízie. Zoznam vojenských gážistov 

v hodnostných triedach zaradených veliacich a veliteľských do kárneho výboru 9. 

pešej divízie za rok 1925. Smernica pre voľby do kárneho výboru. 

Šk. 1, 14 listov   

 

21 Stavebné akcie  

Trenčín, muničný sklad, stavba náhradných objektov – schválenie projektu II. 

stavebného úseku. Protokol. Rozpočet na zariadenie elektrovodnej vonkajšej siete, 

transformačnej stanice a vonkajšieho osvetlenia pre náhradné objekty za väznicu 

v Leopoldove. Sprievodná správa. Výpočet vedenia pre prúd striedavý trojfázový pre 

elektrické osvetlenie a motory I. a II. stavebného úseku ústredného skladu v Trenčíne. 

Oprava baraku č. XX pre ubytovanie mužstva železničného pluku v Trenčíne. Stavba 

zvršku vlečky I. stavebného úseku.   

Šk. 1, 34 listov, 1 plán 

 

22 Ubytovacie pomery  

Továreň Dynamit, ubytovanie dvoch eskadrón. Technická stavebná správa na úpravy 

a adaptáciu pre ubytovanie 1 jazdeckej a 1 cyklistickej  eskadróny v objektoch 

v továrni Dynamit v Bratislave. Aproximatívny rozpočet. Situačný náčrt objektov 

v továrni Dynamit. 

Šk.1, 5 listov, 1 plán  

    

23 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Trenčín, stavba náhradných objektov, vyvlastňovanie vo Veľkej Kubrej a Soblahove. 

Uznesenie vo vyvlastňovacej záležitosti.  

Šk. 1, 7 listov 

  

Rok 1924 

Obyčajné písomnosti  

 

24 Právna agenda a zmluvy  

Zlatovce – Trenčín, novostavba benzínového skladu; osnova kúpno-predajnej 

zmluvy.  

Šk. 1, 7 listov 

 

25 Stavebné akcie  
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Protokol o stavebnom povolení činžového domu v Dolnom Kubíne. Zápisnica z 29. 

júla 1924; povolenie a stavba domu pre vojenských gážistov na pozemku p. č. 584  

Dolnom Kubíne. Situačný plán bytov pre gážistov.  

Šk. 1, 4 listy, 3 plány 

 

26 Územné plány  

Banská Bystrica, zameranie a preskúmanie pozemku pre stavbu delostreleckých 

kasární. Technický posudok pozemku vyhliadnutého na vybudovanie kasární. 

Katastrálna mapa okolia vojenského cvičiska. 

Šk. 1, 6 listov, 1 plán 

 

Rok 1925 

Dôverné písomnosti  

 

27 Administratíva  

Trenčín, stavba I. úseku náhradných objektov. Žiadosť Ing. Rudolfa Friča 

o predĺženie stavebnej doby. Povolenie firme Nekvasil na otvorenie kameňolomu na 

stavenisku. 

Šk. 2, 7 listov 

 

28 Účtovná agenda  

Trenčín, stavba náhradných objektov, investičný rozpočet na rok 1925/1926. 

Zvýšenie stavebného nákladu skladu I. – III. Zárobkový výkaz č. VII za stavbu dvoch 

obytných domov pre vojenských gážistov vo Zvolene. 

Šk. 2, 51 listov 

  

29 Právna agenda a zmluvy  

Trenčín, zmluva o vlečke do muničného skladu. Návrh zmluvy. Stavba náhradných 

objektov – spoluužívanie vojenskej vlečky. Prenájom parcely. Zmluva medzi 

vojenskou správou zastúpenou Zemským vojenským stavebným riaditeľstvom pre 

Slovensko v Bratislave a firmou VEZA, verejnou spoločnosťou pre zariaďovanie 

priemyselných závodov v Trenčíne. Projektová dokumentácia: Plán objektu č. 38 

v komplexe budov barakového tábora na staničnom pozemku v Trenčíne. Plán komôr 

na ničenie hmyzu, objekt č. 37 – baraková nemocnica.    

Šk. 2, 18 listov, 2 plány 

 

30 Mimoriadne udalosti  

Trenčín, stavba náhradných objektov – zákaz vstupu na stavenisko; neprístojnosti. 

Protokol z 21. a 22. augusta 1925; výsluch ohľadom zranenia robotníkov 

zamestnaných vo firme Nekvasil. Výpoveď kpt. stavebnej služby Miloša Hrbasa.   

Šk. 2, 9 listov 
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31 Stavebné akcie 

Trenčín, geologické preskúmanie. Protipožiarne zariadenie v náhradných objektoch. 

Protokol z 29. septembra 1924. Podrobný rozpočet na požiarne zariadenie I. a II. 

stavebného úseku. Projektová dokumentácia: Generálny návrh požiarnej studne 

a krytu pre stabilnú striekačku. Generálny návrh bezpečnostného krytu. 

Šk. 2, 15 listov, 2 plány 

 

32 Smernice, nariadenia a poriadky  

Trenčín, stavba náhradných objektov. Vedenie stavby; delostrelecko-technický 

poradca Eduard Schönpflug. Smernica pre delostrelecko-technického poradcu pri 

vedení stavby náhradných objektov za väznicu Leopoldov v Trenčíne.  

Šk. 2, 6 listov 

 

Rok 1925 

Obyčajné písomnosti 

 

33 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Malacky, delostrelecká strelnica, letisko, cvičný tábor. Súpis pozemkov. Súpis parciel 

podľa majiteľov. Sedliacka pôda, súpis parciel. Kolonizácia Hasprunky (dnes 

Studienka), súpis katastrálnych parciel nehnuteľností určených na prevzatie 

a nacenenie. Protokol z 11. septembra 1926. Zoznam obyvateľov Hasprunky 

vlastniacich pôdu na východnej strane územia strelnice. Súpis parciel v katastri obcí 

Hasprunka, Bílkove Humence, Sološnica. Sedliacka pôda mimo pásma strelnice - 

Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Svätý Mikuláš, Plavecký Svätý Peter. Súpis 

veľkostatkárskej pôdy pre cvičný tábor pri Malackách – obec Sandorf, Korlátko, 

Hlboká, Rohrbach. Súpis sedliackej a maloroľníckej pôdy v pásme strelnice 

a cvičného tábora pri Malackách; obec Lozorno, Jablonové, Pernek. Súpis sedliackej 

pôdy a jej majiteľov v pásme cvičného tábora – obec Pernek, Kuchyňa, Hlboká. Súpis 

veľkostatkárskej pôdy pre cvičný tábor pri Malackách – obec Plavecký Svätý 

Mikuláš, Plavecký Svätý Peter. Sedliacka pôda v pásme strelnice v katastri obce 

Pernek a Kuchyňa, majitelia žiadajúci náhradu. Súpis sedliackej pôdy a ich majiteľov 

v pásme cvičného tábora pri Malackách – obec Sandorf, Niklhuf, Veľké Leváre. 

Trenčín – Zlatovce, pozemok pre stavbu vlečky; vyplatenie majiteľov. Výkup 

pozemkov na stavbu vlečky. Trenčín – Istebník, pozemky pre sklad benzínu a vlečky. 

Zápisnica zo 14. marca 1923. Zápisnica; odpredaj časti pozemku v katastri obce 

Zlatovce vojenskej správe, patriacemu Považskému cukrovaru úč. spol. 

v Trenčianskej Teplej. Súpis majiteľov pozemkov. Dolný Kubín, ponuka domu p. 

Kereszwiho na kúpu vojenskému eráru. Situačný nákres pozemku č. kat. 584 na 

stavbu činžového domu vojenských gážistov. Situačný plán barakového tábora 

v Dolnom Kubíne. Ponuka. Písomné prehlásenie p. Keresztura. Situačný plán 

Oravského tábora v Dolnom Kubíne. Kópia katastrálnej mapy. Protokol zo 4. mája 

1925. 

Šk. 2, 726 listov, 5 plánov 

 

Rok 1926 
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Dôverné písomnosti 

 

34 Právna agenda a zmluvy  

Trenčín, vlečka do náhradných objektov – výmenná zmluva. Žilina, stavba 

vojenských činžových domov pre vojenských gážistov. Žiadosť podnikateľa 

o zvýšenie penále.  

Šk. 3, 12 listov, 1 plán 

 

35 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Trenčín – Zlatovce, pozemky pre vojenské novostavby, prihláška k prídelu. 

Veľkostatok Turná, dvor Zlatovce, prídel vojenskej správe. Zaistenie pozemkov. 

Protokol z 22. januára 1926; rokovanie o zmene záborového zákona § 11 na dvore 

Zlatovce, majetku Považská cukrárenská spol. v Považskej Teplej. Horné Motešice, 

prídelové konanie. Oceňovanie prevzatých nehnuteľností. Protokol. 

Šk. 3, 22 listov  

 

Rok 1926 

Obyčajné písomnosti 

 

36 Právna agenda a zmluvy  

Dolný Kubín, darovanie pozemku barakovému táboru. Darovacia listina. 

Vyhotovenie darovacej zmluvy. Rokovanie s mestom o odovzdaní pozemkov do 

vlastníctva štátu. Prepustenie pozemkov pre stavbu kasární. Trenčín – Zlatovce, 

parcela č. 901, kúpna zmluva. Trenčín – Istebník, pozemky pre sklad benzínu 

a vlečky – schválenie kúpnej zmluvy. 

Šk. 3, 51 listov 

 

37 Stavebné akcie  

Zvolen, Divízny proviantný sklad č. 10, zriadenie elektrického osvetlenia. Stavebný 

návrh. Rozpočet. Sprievodná správa. Výkaz elektromateriálu pre vojenskú zásobáreň. 

Zmluva o dodaní elektrickej energie do skladu. Inštalácia elektrického osvetlenia; 

dáta pre stavebný návrh. Projektová dokumentácia: Situačný náčrt provizória 

Divízneho proviantného skladu č. 10. Vyúčtovací plán dôstojníckej jedálne. Plán 

kancelárskych obytných domov č. 1 – 3. Vyúčtovací plán autogaráže. Situácia 

provizória Divízneho proviantného skladu č. 10 a železných garáží I. a II. Plán 

provizória skladu č. 10 – kancelárske obytné domy č. 1 – 3, 4 – 7. Katastrálny nákres 

– pripojenie vojenskej zásobárne na 3 000 voltové vedenie. Plán kancelárskych 

obytných domov, dôstojníckej jedálne, strážneho a inšpekčného domu pri hlavnom 

vjazde. Plán skladu č. 1 – 9. Plán garáže, kancelárskej budovy a budovy pre mužstvo. 

Situačný náčrt provizória Divízneho skladu č. 10. Plán kuchyne a obytných domov. 

Plán podružnej budovy, práčovne a drevární k obytným domom. Rozpočet. 

Šk. 3, 36 listov, 18 plánov 
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38 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Súpis katastrálnych parciel nehnuteľností určených na prevzatie a nacenenie od 

veľkostatku Hlohovec, od dvora Piešťany patriace Imrichovi Erdödymu. Protokol 

z 20. augusta 1926. 

Šk. 3, 9 listov 

 

Rok 1927 

Tajné písomnosti  

 

39 Administratíva  

Augmentačný sklad ľahkých a hrubých delostreleckých plukov; rozmery.  

Šk. 3, 1 list 

 

40 

 

 

Právna agenda a zmluvy  

Nemocničné vlaky; udržiavanie a konzervovanie sporokrbov. Sporokrby, 

oddisponovanie od firmy Hofmann. Civilní zamestnanci vojenskej správy a ich účasť 

v komunistickej strane. 

Šk. 3, 24 listov 

 

41 Stavebné akcie  

Návrh programu novostavieb v oblasti ZVV Bratislava. 

Šk. 3, 9 listov 

 

42 Smernice, nariadenia a poriadky 

Smernice o dohode o vojensko-železničných zariadeniach. Prehľad vojenských 

železničných zariadení.  

Šk. 3, 50 listov 

 

43 Územné plány  

Petržalka, letecká fotografická situácia. Bratislava, predmostie – letecké snímky. 

Šk. 3, 2 listy, 10 fotografických snímok  

 

Rok 1927 

Dôverné písomnosti  

 

44 Administratíva  

Dolný Kubín, stavebný program, novostavby kasární. Predloženie na MNO. 

Šk. 3, 4 listy 

  



 

18 
 

45 Účtovná agenda  

Trenčín, náhradné objekty – dokončujúce práce I. a II. úseku, zadanie stanovenia 

definitívneho stavebného nákladu. Turčiansky Svätý Martin, stavba augmentačného 

skladu a remisy, II. splátka. Zárobkový výkaz č. 2, 3, 4, 5 firmy Man&Morávek 

podnikateľstvo stavieb. Trenčín, náhradné objekty, stavba strážnice, splátka. 

Kvitancia. Splátkový výkaz č. 4, 11, 12, 15. Trenčín, náhradné objekty, úrazové 

poistenie robotníkov. Predloha účtu.  

Šk. 3, 174 listov 

 

46 Personálna oblasť 

František Svatoš, povýšenie štátneho zamestnanca v kancelárskej službe a zriadencov. 

Kvalifikačný list. 

Šk. 3, 4 listy  

 

47 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Bradlo, Pomník generála Štefánika; stavba. Informácie o firmách. Jaroslav Václav 

Velflík, civilný stavebný inžinier, staviteľ a civilný geometer; oferent. Vykonanie 

sondy. 

Šk. 3, 22 listov 

 

48 Stavebné akcie  

Dolný Kubín, novostavba kasární, stavebný návrh na stavbu I. a II. budovy mužstva. 

Rozpočet na novostavbu kasární II. kategórie. Rozpočet výdavkov. Stavebný program. 

Stavba vodovodu a kanalizácie. Preskúšanie pitnej vody. Výkaz stavu vojenských 

útvarov, ktoré majú byť ubytované v nových kasárňach. Projektová dokumentácia: 

Katastrálny plán Dolný Kubín – Oravský tábor. Výkaz priestoru. Stavebný plán 

kasární 2. horského pešieho práporu, 3. rámcového pešieho práporu a veliteľstva 

horského pešieho pluku 1. 

Šk. 3, 82 listov, 7 plánov 

 

49 Smernice, nariadenia a poriadky 

Trenčín, vojenská vlečka – nová úprava vlečkových vecí a prestavného, 

Československé štátne dráhy. Vyhláška ministerstva železníc z 21. februára 1927. 

Dodatok k týždennému hláseniu. 

Šk. 3, 18 listov 

 

50 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Trenčín, pozemky potrebné pre vojenské novostavby. Trenčín, náhradné objekty – 

vyvlastňovanie pozemkov. Vyúčtovanie vyvlastnených pozemkov; predloženie. 

Prekročenie zákazu vstupu na pozemkoch v katastri obce Veľká Kubrá a Soblahov. 

Výkaz plôch vyvlastnených pozemkov v katastri obce Veľká Kubrá. Zoznam parciel 

vyvlastnených firme Domový lesný priemysel, úč. spol. v Trenčíne. 

Šk. 3, 25 listov 
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Rok 1927 

Obyčajné písomnosti 

 

51 Administratíva 

Dolný Kubín, novostavba kasární – mestský vodovod a kanalizácia. Pozemkový 

výťah. Cenník platov a materiálu. 

Šk. 3, 23 listov 

  

52 Účtovná agenda 

Žilina, stavba III. časti delostreleckých kasární, budova mužstva II. a stajňa pre choré 

kone. Celkový rozpočet.  

Šk. 3, 7 listov 

 

53 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Turčiansky Svätý Martin, pozemky pre kasárne. Novostavba cesty. Darovacia zmluva. 

Stavenisko pre kasárne a barakový tábor – výkaz pozemkov zabraných pre stavenisko 

barakového tábora a stavenisko kasární 1. horského práporu. Turčiansky Svätý Martin 

– Liptovský Svätý Mikuláš – Poprad – Trenčín, lehota na získanie pozemkov pre 

novostavby. Turčiansky Svätý Martin, vyvlastnenie pozemkov pre stavbu 

permanentných kasární. Protokol zo 16. februára 1922. Projektová dokumentácia: 

Katastrálna mapa, novostavba kasární. Umiestnenie veliteľského horského pluku č. 2 

a náhradnej roty v Liptovskom Svätom Mikuláši, Poprade a Turčianskom Svätom 

Martine. Výkaz počtu. Rokovanie strán ohľadom pozemkov pre kasárne 

v Turčianskom Svätom Martine. Program novostavieb v budúcom období na 10 rokov. 

Zápisnica z 27. júla 1921. Dolný Kubín, darovanie pozemku na stavbu kasární. 

Protokol z 28. a 29. marca 1927. 

Šk. 3, 98 listov, 3 plány 

 

Rok 1928 

Dôverné písomnosti 

 

54 Administratíva  

Žilina, kasárne pechoty, 3 budovy mužstva – schválenie stavebného návrhu MNO. 

Dolný Kubín, stavba II. úseku kasární, zadanie. 

Šk. 4, 10 listov 

 

55 Účtovná agenda  

Dolný Kubín, novostavba kasární, stavebný návrh. Celkový rozpočet na stavbu I., II. 

a III. budovy mužstva kasární horského práporu. 

Šk. 4, 8 listov 
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56 Právna agenda a zmluvy  

Dolný Kubín, kobky na trhaviny a osvetľovacie náboje; pozemok. Zmluva – 

odkúpenie, odpredaj pozemkov potrebných na stavbu 2 kobiek. Projektová 

dokumentácia: Orientačné náčrty kobiek k protokolu z 18. mája 1926. Plán splácania. 

Trenčín, školiaca strelnica – ohrozovanie okolia pri streľbe. Situačný plán strelnice. 

Mapa.  

Šk. 4, 25 listov, 4 plány 

  

57 Hlásenia  

Bradlo (Brezová pod Bradlom), hlásenie o postupe stavby. 

Šk. 4, 4 listy  

 

58 Stavebné akcie 

Trenčín, uloženie streliva. Protokol z 20. januára 1928. Projektová dokumentácia: 

Situácia muničného skladu. Plán muničného skladu. Zlatovce pri Trenčíne, stavba 

kotolne; ohrievanie olejov. Nákres na postavenie kotolne na vykurovanie olejových 

kotlov vo vojenskom sklade benzínu 3. Stavebný plán proti ohňu a výbuchu zaisteného 

hlavného vojenského skladu podľa systému Martini&Hüneke v Trenčíne. Plán stavby 

vojenského ústredného skladu, vyúčtovací plán rezov. Situácia skladu tukov 

a karbidov. Dispozícia strojovne a kotolne. Prístavba kotolne pri vlečke v Zlatovciach 

z Istebníka. Nákres na postavenie kotolne. Návrh na odsunutie koľaje pri kotolni. Nové 

Mesto nad Váhom, vyhľadanie staveniska pre sklady trhavín. Projekčný plán. Mapa. 

Správa o prieskume terénu. Technická správa. Rekognoskovanie terénu z dôvodu 

eventuálnej stavby kovovej dráhy. Nové Mesto nad Váhom, stavba ženijného 

a telegrafného skladu, schválenie pozemkov a ďalšie smernice MNO. Projektová 

dokumentácia: Nákres vlečky a hlavnej trate Bratislava – Žilina. Posudok staveniska 

ženijného skladu. Katastrálny nákres pozemku č. 5 pri stanici. Situácia pozemkov. 

Náčrt generálnej situácie telegrafného a ženijného skladu. Alternatívny plán situovania 

skladu a vlečky. Návrh na umiestnenie skladu. Nové Mesto nad Váhom, Kasárne 

telegrafného práporu – zaistenie staveniska. Projektová dokumentácia: Kasárne 

telegrafného práporu č. 3, telegrafná škola – pozemok č. 1 pri gymnáziu. Nové Mesto 

nad Váhom, odbočka hlavného ženijného skladu – voľba pozemkov. Správa 

o spoločnom prieskume stavenísk pre ženijný a telegrafný sklad ZVV. Projektová 

dokumentácia: Mapa. Situačný náčrt vyhliadnutých pozemkov na stavbu skladu 

a stavbu odbočky hlavného ženijného skladu. Návrh na umiestnenie ženijného 

a telegrafného skladu. Náčrt generálnej situácie. Stavenisko pre sklad trhavín; návrh. 

Ideový návrh na sklad trhavín „Topírna“. Náčrt generálnej situácie telegrafného 

a ženijného skladu. Vlečka firmy Diosegská hospodárska cukrovarnícka 

a liehovarnícka úč. spol. v stanici Nové Mesto nad Váhom. Protokolárne hlásenie. Plán 

telegrafného skladu, 3 budovy skladu augmentačných zásob technicko-spojovacieho 

materiálu, kancelárie, kôlňa. Situačný plán telegrafného skladu. Žilina, novostavba 

kasární pechoty, budova pre mužstvo II. a stajne pre kone. Prípravné práce. Rozpočet 

na odstránenie a preloženie vodovodného potrubia v rajóne barakového tábora. 

Sprievodná správa. Doplnok technickej sprievodnej správy. Projektová dokumentácia: 

Situačný plán vojenského barakového tábora, delostreleckých kasární J. M. Hurbana. 

Plán kasární delostreleckého pluku 9 delostreleckého oddielu 259 a p. pl. Prepustenie 

mestského pozemku na stavbu vojenských kasární a vojenskej nemocnice. Posádková 

nemocnica – pripojenie na mestskú kanalizáciu a vodovod. Správa o rokovaní strán 
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o odpredaji pozemkov na stavbu posádkovej nemocnice. Protokol z 1. septembra 1924 

a protokol z 19. februára 1926. Technická sprievodná správa. Výkaz majiteľov 

pozemkov. Projektová dokumentácia: Katastrálny plán posádkovej nemocnice 

a kasární pechoty. Situácia barakového tábora. Plán kasární delostreleckého pluku 9. 

Plán barakového tábora, situácia delostreleckých kasární J. M. Hurbana. Žilina, 

kasárne pechoty – projekt. Novostavba kasární pešieho pluku 41; stavebný návrh na 

postavenie budov mužstva č. I, II. a III. Projektová dokumentácia: Situácia kasární 

pešieho pluku 41. Výkopy, pozdĺžny profil. Kanalizácia kasární – celková situácia. 

Plán pripojenia I. pavilónu ku kanalizácií. Dolný Kubín, rozpočet na zriadenie 

vodovodu pri troch budovách mužstva kasární. Nákresy kanalizácie, skupinové 

záchody, nákres kanalizácie, krytý žľab. Turčiansky Svätý Martin, novostavba 

kuchyne, pomôcky k projektu. Sprievodná správa. Profil pozemku určeného pre 

výstavbu kuchynského pavilónu. Situácia kasární horského práporu č. 1. Celkový 

rozpočet na stavbu budovy kuchyne kasární horského práporu č. 1. Rozpočet 

výdavkov. Situácia kasární horského práporu č. 1. Plán kuchyne. 

Šk. 4, 318 listov, 51 plánov  

 

59 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Dolný Kubín, stavba 3 obytných domov pre mužstvo – výsledok ofertného konania. 

Zápisnica z 31. decembra 1927. Protokol. Informácie o firmách. Stavba I. úseku 

kasární, zadanie prác. 

Šk. 4, 25 listov 

 

60 Územné plány 

Trenčín, muničný sklad „Pod sokolicami“ – bezpečnostné pásmo. Projektová 

dokumentácia: Situácia muničného skladu. 

Šk. 4, 2 listy, 1 plán  

 

61 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Kasárne pre delostrelecký pluk 201 – uznesenie mestského zastupiteľstva o darovaní 

pozemku. Zápisnica z 28. decembra 1928. Ružomberok, stavba kasární; výškové dáta. 

Výšky vody v rieke Váhu a Revúcej. Projektová dokumentácia: Situačný plán mesta 

Ružomberok. Uvoľnenie pozemku pre stavbu. 

Šk. 4, 15 listov, 1 plán 

 

Rok 1928 

Obyčajné písomnosti 

 

62 Právna agenda a zmluvy  

Malacky, pozemok provizórnych kasární, kúpno-predajná zmluva. Situácia pozemku 

„Moravská kasáreň“ v katastri Malaciek. Trenčín, náhradné objekty, dohoda 

o používaní vlečky firmou Frič. Zmluva o spoluužívaní vojenskej vlečnej dráhy 

v Trenčíne. Liptovský Svätý Mikuláš, pozemkové zmluvy. Kúpno-predajná zmluva. 

Pozemkový výťah. Darovacia zmluva. Čadca, obytné domy pre gážistov. Kúpno-
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predajná zmluva na pozemok. Projektová dokumentácia: Situačný nákres na 

rozdelenie parcely 2407/a52. Dolný Kubín, stavba I. časti kasární – sťažnosti 

subkontrahentov. Zmluva o vojenskej vlečke Zvolen. Všeobecné podmienky pre 

zmluvy o vlečkách. Projektová dokumentácia: Vlečka do Divízneho proviantného 

skladu č. 10 vo Zvolene, trate Zvolen – Banská Bystrica. 

Šk. 5, 94 listov, 11 plánov 

 

63 Účtovná agenda  

Žilina, I. pavilón pre mužstvo delostreleckých kasární – dodatočná úprava účtu 

podnikateľa a zvýšenie vyúčtovacieho nákladu. Konečné vyúčtovanie s firmou Ing. 

Jan Soukup, staviteľ v Žiline a v Prahe. Súhrnné vyúčtovanie. Ružomberok, posádková 

nemocnica – vyvlastnenie pozemkov, vyúčtovanie. Žilina, kasárne pechoty, vrátenie 

rozpočtu. Žilina, kasárne p. pl. 41, budovy mužstva I., II., III., celkový rozpočet. 

Podrobný stavebný návrh na stavbu troch obytných budov. Čadca, stavba obytných 

domov pre vojenských gážistov. Súhrnné vyúčtovanie. Dolný Kubín, stavba kasární, 

prevedenie depozitných peňazí na viazaná vklad. Turčiansky Svätý Martin, stavba 

augmentačného skladu a remisy, vyúčtovanie. Protokol z 28. septembra 1927. 

Turčiansky Svätý Martin, stavba budovy kuchýň, náklady. 

Šk. 5, 83 listov 

 

64 Stavebné akcie 

Žilina, II. stavebný úsek, stavebné povolenie. Projektová dokumentácia: Plán kasární 

delostreleckého pluku 9 a delostreleckého oddielu 259. Žilina, stavba III. úseku 

kasární, statický výpočet základov na preskúmanie. Stavba II. úseku delostreleckých 

kasární, stavebné povolenie. II. budova mužstva – statický výpočet železobetónových 

konštrukcií nad 2. poschodím. Statický výpočet železobetónových konštrukcií stajní 

pre kone. Plán stajní. Statický výpočet zemného rezervoáru pavilónu III., predloha. 

Plán na zriadenie železobetónového rezervoáru. Výťah železobetónového rezervoáru. 

Dolný Kubín, jedálne – železobetónové konštrukcie, statické výpočty. Projektová 

dokumentácia: Plán stavby I. úseku kasární, detaily rímsy strechy. Plán novostavby 

kasární. Plán budovy kasární 2. horského pešieho práporu, 3. rámcového pešieho 

práporu a veliteľstva horského pluku 1. Podmienky pre betonárske práce. Dolný 

Kubín, stavba II. časti kasární, železobetónová konštrukcia – statické výpočty. Plán 

rozdelenia železa v stropnej konštrukcii nad pivnicou dôstojníckej jedálne. Plán 

výstuže stropu nad pivnicou. Strop v jedálni dôstojníkov. Plány železobetónových 

prekladov v stajni pre kone. Plán železobetónových prekladov jedálne dôstojníkov 

a rotmajstrov. Turčiansky Svätý Martin, Kasárne Ďurka Langsfelda – generálny 

stavebný návrh na zriadenie ciest, zoradiska a oplotenia. Projektová dokumentácia: 

Situácia Kasární Ďurka Langsfelda. Situácia kasární horského práporu č. 1. Návrh na 

zriadenie oplotenia. Nákres oplotenia. Aproximatívny rozpočet. Ponuky firiem. 

Sprievodná správa k stavebnému návrhu. 

Šk. 5, 191 listov, 26 plánov 

 

65 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Žilina, novostavba kasární p. pl. 41 – budovy I., II., III. pre mužstvo, ponukové 

konanie. Protokol ofertného konania. Prehľad ponúk na stavbu troch obytných budov 
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pre mužstvo.  

Šk. 5, 10 listov 

 

66 Územné plány  

Trenčín, školiaca strelnica – bezpečnostné opatrenia. Ochranný násyp. Projektová 

dokumentácia: Pozdĺžny rez strelnice. Situačný plán školiacej strelnice. 

Šk. 5, 5 listov, 2 plány 

 

67 Vyvlastnenie, kúpa a prevody nehnuteľností 

Malacky, odhad pozemku delostreleckého cvičiska. Stanovenie hraníc strelnice. 

Zoznam pozemkov. Odhad plochy a ceny súkromných pozemkov v pásme a mimo 

pásma cvičiska. Majetok veľkostatku Karolyi, obec Lozorno. Katastrálna mapa 

Lozorna, Plaveckého Štvrtka, Jablonca, Malaciek, Perneka, Kychyne, Rohrbachu, 

Hasprunky, Sološnice, Plaveckého Podhradia. Mapa pozemku Pálfy, Plaveckého 

Svätého Mikuláša, Plaveckého Svätého Petra, Šandorfu, Leskova, Hlbokej. Prehľad 

obcí. Záznamy z katastrálnych máp. Výťahy z pozemkových kníh jednotlivých obcí. 

Veľké Leváre – výťahy z katastrálnych máp. Malacky, pozemky pre stavbu 

provizórnych kasární ľahkého delostreleckého pluku č. 54 – vyvlastnenie, výkaz 

peňažných požiadaviek. Zoznam parciel pre kasárne v Malackách. Udelenie 

vyvlastňovacieho práva na pozemky pre kasárne. Podrobný stavebný návrh. Výťah zo 

zápisnice zo 17. júla 1924. Nové Mesto nad Váhom, stavba skladu a kasární, získanie 

pozemkov. Schválenie zakúpenia pozemku na stavbu skladu pre telegrafný prápor. 

Žilina, pozemok pre vojenské obytné domy na Frambore, intabulácia. Konečné 

vyúčtovanie s okresným úradom v Žiline. Turčiansky Svätý Martin, posádkové 

cvičisko. Situačný plán pozemkov posádkového cvičiska. Zápisnica zo 17. januára 

1927. Kúpno-predajná zmluva. Situačný plán pozemkov posádkového cvičiska. 

Označenie ceny pozemkov. Výkaz navrhovaných plôch a mier v Hone Bukoviny za 

cieľom vytvorenia posádkového cvičiska. Dolný Kubín, prevzatie cvičiska 

z veľkostatku Gecel; zaplatenie zálohy. 

Šk. 5, 321 listov, 29 plánov/máp  

 

Rok 1929 

Tajné písomnosti 

 

68 Administratíva  

Sklady streliva a delostreleckého materiálu v bratislavskej oblasti; prípravné práce. 

Šk. 6, 3 listy 

 

69 Právna agenda a zmluvy  

Bratislava, muničný sklad Ried-Dornkappel, zrušenie. Kalkulácia skladu trhavín 

v Bratislave. Bezpečnostný okruh muničného skladu. Malacky, výstavba kobiek pre 

trhaviny. Katastrálna mapa. Kobky na trhaviny, roznecovadlá a osvetľovacie náboje – 

vybudovanie. 

Šk. 6, 29 listov, 1 plán 
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70 Stavebné akcie 

Piešťany, letisko, sklady streliva – voľba pozemkov. Projektová dokumentácia: Plány 

letiska v Piešťanoch. Kobky na trhaviny, vyhľadanie miesta. Sklady pre strelivo, 

vyhľadanie vhodného miesta. Zvolen, augmentačný sklad a remisa pre delostrelecký 

materiál, zameranie pozemku. Plán pozemkov na výstavbu skladu a remisy. Protokol 

z 22. marca 1929. Protokol z 24. septembra 1926. Výťah zo zápisnice valného 

zhromaždenia obecného zastupiteľského zboru mesta Zvolen. Technická správa. 

Augmentačné sklady a remisy na delá – voľba pozemkov. Bratislava, sklady a remisy 

– prípravné práce. Protokol z 11. septembra 1928. Technická sprievodná správa. 

Rozhodnutie mestskej rady o povolení skladu v delostreleckých kasárňach 

v Bratislave. Projektová dokumentácia: Situácia nových delostreleckých kasární 

v Bratislave. Situačný plán na výstavbu skladu v Mestských delostreleckých 

kasárňach. Augmentačné sklady a remisa v Nitre, prípravné práce. Technická správa 

pozemku navrhnutého pre výstavbu augmentačného skladu a remís pre delostrelecký 

pluk 110 v Štefánikových kasárňach v Nitre. Pozdĺžne profily časti pozemku 

v Štefánikových kasárňach. Rozdelenie časti pozemku v Štefánikových kasárňach. 

Muničné sklady, stavebný program do roku 1930. Prehľadný výkaz stavajúcich 

posádok muničných skladov. Banská Bystrica, muničný sklad pri Pršanoch – 

rozšírenie. Muničné sklady, Pršany, Hronsek. Generálny projekt vojenskej vlečky, 

Hronsek. Alternatívny návrh skladu streliva. Posudok ku generálnemu projektu vlečky 

a situovanie objektu v muničnom sklade. Náčrt situácie skladu streliva a komplexu 

veliteľstva zbrojnice č. 10. Náčrt situácie skladov streliva Divíznej zbrojnice č. 10 na 

dráhe Peťová – Vlkanová – Hronsek – Veľká Lúka. Situácia alternatívneho návrhu 

skladu streliva. Rozpočet na stavbu náhradných objektov za väznicu Leopoldov 

v Trenčíne. Technická správa. Bratislava, vybudovanie ústredného muničného skladu. 

Katastrálna mapa. Protokol z 29. júla 1929. Informačná zápisnica z 29. augusta 1929. 

Muničný sklad Ried-Dornkappel – zákaz užívania verejnej cesty. Plány staveniska. 

Bratislava, muničný sklad, novostavba – rozhodnutie MNO. Projektová dokumentácia: 

Plán pozemku pre sklad. Posádkový sklad, voľba staveniska, alternatíva II. Plán 

katastrálneho územia Bratislava. Sklad delostreleckého materiálu a streliva. Voľba 

pozemkov. Súhrn príloh, posádka Lučenec – Zvolen, posádka Bratislava, posádka 

Nitra, posádka Trenčín. Lučenec – Zvolen: Protokol z 24. septembra 1929. Situácia 

provizória Divízneho proviantného skladu č. 10 a železných prenosných garáží 

delostreleckého pluku 10 vo Zvolene. Bratislava: Protokol z 11. septembra 1928. 

Projektová dokumentácia: Lineárna skica – obytné budovy pre mužstvo č. 

I. v Mestských delostreleckých kasárňach. Situácia nových delostreleckých kasární. 

Lineárna skica odevného skladu I. v delostreleckých kasárňach v Bratislave. Nitra: 

Protokol z 13. septembra 1928. Situačný plán pozemkov v Štefánikových kasárňach 

a posádkovej nemocnici v Nitre. Trenčín: Protokol z 20. decembra 1928. Situačný 

nákres komplexu vojenského skladu benzínu 3 v Zlatovciach pri Trenčíne. 

Šk. 6, 163 listov, 32 plánov 

 

71 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Banská Bystrica, Radvanské kasárne – zriadenie dreváreň. Ponuka na zriadenie 

smetiska. Podrobný rozpočet k ponuke. Predloha vyúčtovania. Nákres. Protokol 

ofertného konania. 

Šk. 6, 31 listov, 1 plán 
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72 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Augmentačné sklady a remisy, Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec, prípravné práce. 

Pozemky Nitrianskej kapituly, rokovanie o odpredaji. Nitra, odbočka Divízneho 

proviantného skladu 10 – kúpa. Plán vojenskej zásobárne, kancelárie veliteľstva. Plán 

objektu č. 2 – učtáreň. Vlečka Nitrianskej sporiteľnej banky, úč. spol. v Nitre. Plán 

objektu č. 3 – menší sklad, objektu č. 4 – hlavná budova, objektu č. 5, 6 – sklad 

petroleja a sklad vriec. Situácia vojenskej zásobárne. Odhad stavebnej ceny 

jednotlivých objektov vojenskej zásobárne č. 10. Popis objektov divíznej zásobárne. 

Šk. 6, 27 listov, 12 plánov 

 

Rok 1929 

Dôverné písomnosti 

 

73 Administratíva  

Trenčín, stavba náhradných objektov za Leopoldov, zalesnenie. Námety na 

maskovanie a obranu budov ústredného muničného skladu. 

Šk. 6, 10 listov  

 

74 Právna agenda a zmluvy  

Dolný Kubín, kobky pre trhaviny a osvetľovacie náboje, kúpno-predajná zmluvy. 

Projektová dokumentácia: Situačný nákres na rozdelenie parciel č. 553 a 555 v katastri 

obce Dolný Kubín. Situačný nákres na rozdelenie parciel č. 853 a 855. Trenčín, bývala 

Reithofferova továreň, kúpa. Situačný plán. Plán továrne. Plán okolia bývalej 

Reithofferovej továrne. Plán objektu I. – pivnice, podkrovia, prízemia, základov 

a prízemia. Projekčný plán továrne. Súpis stavajúcich sa objektov v komplexe továrne 

firmy J. Reithoffer a synovia. Trenčín, gumáreň – vhodnosť objektu. Zmluva 

s riaditeľstvom štátnych železníc v Batislave a firmou Gumové a káblové dielne Jozefa 

Reithoffera. Ratifikácia trhovej zmluvy. Celkový rozpočet. Trhová zmluva. Súpis 

zariadenia a predmetov v továrni. Zoznam objektov bývalej továrne firmy J. Reithoffer 

a syn. Odhad továrenských objektov. Trenčín, zmluva o zavezení materiálovej jamy na 

vlečkovej dráhe.  

Šk. 6, 66 listov, 25 plánov 

 

75 Účtovná agenda  

Liptovský Svätý Mikuláš, zdravotný sklad – kúpa Klingerovej továrne. 3. splátka. 

Súhrnné vyúčtovanie. Trenčín, stavba náhradných objektov za Leopoldov, IV. úsek. 

Celkový rozpočet stavby náhradných objektov. Rozpočet na III. úsek. 

Šk. 6, 21 listov  

 

76 Stavebné akcie 

Žilina, posádková nemocnica – zaistenie pozemkov. Ubytovanie pešieho pluku 41, 
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nedostatky. Delostrelecké kasárne v Žiline – stavenisko pre jazdiarne. Projektová 

dokumentácia: Plán posádkovej nemocnice v Žiline. Situačný plán kasární pešieho 

pluku 41. Technická správa. Regulačný plán okolia delostreleckých kasární. Situácia 

mesta Žilina a okolia. Kópia katastrálneho plánu. Kasárne pechoty – oplotenie stajne 

pre kone. Turčiansky Svätý Martin, stavba kasární. Stavba kasární horského pešieho 

práporu 1, stavebný návrh II. budovy mužstva. Zvláštne podmienky pre zemné práce, 

tesárske práce, klampiarske, pokrývačské, stolárske, murárske, sklárske, natieračské, 

zámočnícke, kováčske, dodanie železných predmetov podľa váhy, peciarske, maliarske 

a parketárske. Zvláštne podmienky pre zriadenie vodovodu a kanalizácie a pre 

elektrotechnické práce. Nové Mesto nad Váhom, sklad trhavín, prípravné práce. Voľba 

pozemkov. Nové Mesto nad Váhom, stavba telegrafného skladu, I. úsek, projekt. 

Podrobný stavebný návrh na postavenie kancelárskej budovy so strážnicou 

a augmentačnými skladmi II., III., IV. pre telegrafný sklad. Situácia telegrafného 

skladu. Zápisnica zo 17. septembra 1929. Nové Mesto nad Váhom, sklad trhavín – 

užšia voľba staveniska. Technický posudok o staveniskách VI., VIII., IX., XII. Na 

stavbu skladu trhavín. Komisionálny protokol z 18. decembra 1929. Kalkulácie stavby. 

Projektová dokumentácia: Plán kanalizácie Nového Mesta nad Váhom. Mapy 

pozemkov stavenísk. Trenčín, bývalá Reithofferova továreň, úpravy. 

Šk. 6, 186 listov, 14 plánov 

 

77 Organizácia stavebnej služby  

Návrh k organizácii stavebnej služby. Grafikon rozdelenia stavebnej vojenskej služby. 

Návrhy k organizácii ZVV. Systematizované počty gážistov stavebníctva. 

Šk. 6, 13 listov, 1 plán 

 

78 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Trenčín, náhradné objekty, IV. úsek, I. časť – výsledok súťaže. Protokol ofertného 

konania. Stavba II. časti III. úseku vlečkovej dráhy; súťaž. Celkový rozpočet na stavbu 

železničného spodku III. úseku vojenskej vlečkovej dráhy. 

Šk. 6, 39 listov 

 

79 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Žilina, posádková nemocnica – zaistenie pozemkov, získanie staveniska. Trenčín, 

poľná strelnica a cvičisko – získanie pozemkov. Mapa pozemkov. Získanie pozemkov 

pozemkovou reformou. Výsledok obchôdzky pozemku. Protokol z 29. mája 1929. 

Poľná strelnica Hrabovka – získanie do majetku vojenskej správy pozemkovou 

reformou.  

Šk. 6, 48 listov, 6 plánov 

 

 

Rok 1929 

Obyčajné písomnosti 

 

80 Právna agenda a zmluvy  
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Zmeny katastra štátnych nehnuteľností, prijímanie prihlášok strán. 

Šk. 7, 7 listov 

 

81 Vyvlastnenie, kúpa majetku, prevody nehnuteľností 

Žilina, delostrelecké kasárne, stavenisko pre jazdiarne. Žilina, Posádková nemocnica, 

zaistenie pozemkov. Protokol z 12. apríla 1929. Voľba staveniska. Generálny projekt. 

Projekčný plán posádkovej nemocnice. Výkaz majiteľov pozemkov vyhliadnutých pre 

stavenisko nemocnice. Protokol z 12. októbra 1926. Reklamácia záväzkov mesta 

ohľadom staveniska, kanalizácie, vodovodu. Výkaz priestorov nemocnice. Výkaz 

požiadaviek kladených na novostavbu. Protokol z 1. septembra 1924. Darovanie 

pozemku. Protokol z 2. mája 1928. Orientačné skice pozemkov vyhliadnutých pre 

stavbu nemocnice. 

Šk. 7, 75 listov, 4 plány 

 

Rok 1930 

Tajné písomnosti 

 

82 Účtovná agenda  

Nitra, posádkový sklad, rozšírenie – vyúčtovanie. Využitie fondov pre novostavby, 

Trenčín. Výkaz pre vlečku. Projektová dokumentácia: Vojenská vlečka v Trenčíne, 

orientačná situácia. 

Šk. 7, 10 listov, 2 plány  

 

83 Stavebné akcie  

Malacky, muničný sklad – stavenisko. Mapa mesta Malaciek. Situačný plán pozemkov 

pre stavbu skladu. Voľba pozemkov. Piešťany, sklad materiálu delostreleckého pluku 

153. Protokol zo 4. februára 1932. Banská Bystrica – Pršany, muničný sklad 

a zbrojnica, voľba staveniska. Muničný sklad v Pršanoch, rozšírenie. Zameranie 

pozemku. Protokol z 13. decembra 1929. Sondovanie a zistenie výdatnosti prameňa 

v oblasti Banská Bystrica – Pršany. Senica, pokusná strelnica – zásobovanie 

elektrickou energiou, stavebný návrh. Technická a sprievodná správa. Podrobný 

stavebný návrh na zriadenie elektrovodnej sekundárnej siete a na postavenie 

transformačnej stanice, na zriadenie verejného osvetlenia pri nulovom bode pokusnej 

strelnice pri Malackách. Podrobný rozpočet. Projektová dokumentácia: Schéma 

elektrovodnej siete. Technická a sprievodná správa. Získanie pozemkov. Zápisnica 

z 25. marca 1930. Aproximatívny rozpočet na rozšírenie muničného skladu 

v Pršanoch. Plán Banskej Bystrice a okolia, muničný sklad. Bratislava, vybudovanie 

muničných skladov – rokovanie s mestom. Protokol o komisionálnom konaní z 30. 

novembra 1929. Protokol zo 7. októbra 1930; výstavba muničných skladov mestom 

Bratislava ako náhrada za muničné sklady v Kramerovom lome a na Ried Dornkappel. 

Projektová dokumentácia: Bratislava, posádkový sklad – voľba staveniska. Banská 

Bystrica – Pršany, rozšírenie muničných skladov a návrh na výkup pozemkov. 

Protokol z 3. decembra 1930. Protokol z 13. decembra 1929. Generálny stavebný 

návrh na rozšírenie muničných skladov. Technická správa. Projektová dokumentácia: 

Projekčné plány muničného skladu. Vyšetrenie bezpečnostných pásiem a ohrozených 
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priestorov. Topografická mapa s bezpečnostnými pásmi. Špeciálna mapa 

s bezpečnostnými pásmi. Katastrálna mapa, situačný plán muničných skladov 

v Pršanoch. Návrh výkupu pozemkov na rozšírenie muničných skladov. Zameranie 

pozemku. Plavecké Podhradie, novostavba muničného skladu, prípravné práce. 

Protokol z 30. októbra 1930. Katastrálna mapa. Situačný nákres muničného skladu. 

Nitra, projekt muničného skladu. Sprievodná správa. Stavebný návrh na rozšírenie 

muničného skladu v Malante pri Nitre. Odkúpenie pozemku. Protokol zo 14. 

novembra 1930. Výpis z pozemkovej knihy, katastrálne územie Hrnčiarovce. Výkaz 

parciel a majiteľov bezprostredne susedných pozemkov pri sklade v Malante. Plány na 

prístavby. Plán ochranného valu v Nitre. Katastrálna mapa Nitry a okolia. Banská 

Bystrica – Pršany, stavba muničného skladu, predbežné práce. Plán muničného skladu 

II. v Pršanoch. Plán mierovej prachárne a obytnej a strážnej budovy v Pršanoch. Plán 

muničného skladu III. a IV. Aproximatívny rozpočet.  

Šk. 7, 255 listov, 28 plánov 

 

84 Územné plány  

Plavecké Podhradie, vodovod – dokončenie technických prác. Tabuľka plôch. Ťarchy 

obce Plavecké Podhradie, Sološnice. Projektová dokumentácia: Situačný plán na 

rozdelenie parcely č. 1217 v katastri obce Plavecké Podhradie. Situačný plán – 

vodovodné zberače. Situačný plán na rozdelenie parcely č. 806, 809, 2322, 2323, 2324 

v katastri obce Plavecké Podhradie a parcelných čísel 1191, 1192, 1195, 1196 

v katastri obce Sološnica. Zameranie pozemkov v Plaveckom Podhradí. Katastrálne 

mapy. Situačný plán na rozdelenie parcelového čísla 1443 v katastri obce Plavecké 

Podhradie. Nákres prenajatých pozemkov vojenskej správy v katastri obce Plavecké 

Podhradie. Výťah z pozemkovej knihy. 

Šk. 7, 12 listov, 8 plánov 

 

85 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Banská Bystrica – Pršany, novostavba skladov, výkup pozemkov – transakčný 

elaborát. Stavebný návrh. Výkup pozemkov pri Pršanoch. Protokoly a predbežné 

spisy. Zápisnice z 25. marca 1930, 19. marca 1930, 17. septembra 1930. Kópia 

katastrálnej mapy Dolné Pršany a Kremnička. Pozemková mapa – návrh na prístavbu 

muničného skladu. Podrobný rozpočet. Výpisy z pozemkovej knihy. Osnovy zmlúv. 

Sprievodná správa. Tabuľkový prehľad k výkupu pozemkov.  

Šk. 7, 68 listov, 2 plány 

 

 

Rok 1930 

Dôverné písomnosti  

 

86 Administratíva  

Trenčín, náhradné objekty – vojenská vlečná dráha; dočasná parostrojná prevádzka. 

Šk. 8, 3 listy 
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87 Účtovná agenda  

Trenčín, náhradné objekty – dokončujúce práce I. a II. seku; doplatok podnikateľovi. 

Súhrnné vyúčtovanie. Konečné vyúčtovanie s firmou Ing. Rudolf Frič. Žilina, 

delostrelecké kasárne, augmentačný sklad – doplnky k rozpočtu. Podrobný rozpočet na 

zriadenie vonkajšej kanalizácie a vodovodu. Situačný plán delostreleckých kasární, 

kanalizácia a vodovod. Žilina, kasárne pechoty, stavba kuchynskej budovy, stavebný 

návrh – zmena rozpočtu. Celkový rozpočet na stavbu budovy kuchyne kasární p. pl. 

41. Trenčín, vojenská vlečná dráha, stavba železničného spodku, celkový rozpočet. 

Zlatovce pri Trenčíne, preloženie vojenskej vlečky, vyúčtovanie a kolaudácia. 

Odúčtovací elaborát prestavby vojenskej vlečky do benzínového skladu 3 v Istebníku 

nad Váhom. Súhrnné vyúčtovanie. Protokol z 22. októbra 1930. 

Šk. 8, 45 listov, 1 plán 

 

88 Stavebné akcie 

Bratislava, Námestie slobody; transakcie divíznej nemocnice. Rozšírenie divíznej 

nemocnice. Zastavanie Námestia Slobody. Situačný náčrt vojenských objektov na 

Námestí slobody v Bratislave. Vojenský stavebný dvor – preloženie alebo likvidácia. 

Reforma politickej správy, novostavba budovy zemskej politickej správy a ubytovanie 

zamestnancov tohto úradu. Zastavanie pavilónom zemskej politickej správy pre 

Slovensko. Protokol z 22. augusta 1927. Katastrálne mapy. Hlásenie. Reporty 

evaluačného komitétu repar. komisie – taliansky odhad vojenských nehnuteľností. 

Žiadosť mesta o prepustenie pozemku na zriadenie sadu. Návrh na vybudovanie 

nového ústredného vojenského zátišia. Realitný záznam cvičiska na Námestí slobody. 

Zastavanie Námestia slobody; stavba justičného paláca a sedriálnej väznice. Výkaz 

miestností. Stavebný program ZVV a vyšších veliteľstiev. Protokol z 5. januára 1924. 

Informatívne riadenie o zastavaní Esterházyho námestia. Komisionálne šetrenie. 

Esterházyho námestie; predanie civilnej štátnej správe. Protokol z 11. februára 1920. 

Náhrada za vojenské cvičisko na Esterházyho námestí. Bratislava, rozloha a skice 

vojenských cvičísk; hlásenie. Zápisnica z 30. mája 1919. Protokol z 26. novembra 

1919. Polohopis ženijného cvičiska v Petržalke. Informačná porada o zastavaní 

Esterházyho námestia. Protokoly o informačnej porade z 18. decembra 1920, 15. 

januára 1920, 9. marca 1921. Výstavba obydlí pre dôstojníkov. Návrh na stavbu 

obytných domov pre finančných zamestnancov a finančné úrady. Žilina, muničný 

sklad, voľba pozemku. Situačný plán okolia Žiliny. Protokol z 15. decembra 1927. 

Návrh na novú voľbu pozemku. Katastrálne mapy. Vybudovanie strelnice, výsledok 

rokovania. Nákres plochy potrebnej k výstavbe muničného skladu v Žiline. Cenník 

hmôt a dĺžka cesty. Výkaz priestoru muničného skladu. Smernica k vypracovaniu 

stavebných plánov pre sklad na trhaviny a roznecovadlá a osvetľovacie náboje a rakety 

do malých posádok. Ružomberok, stavba delostreleckých kasární /kasárne pre horský 

delostrelecký oddiel č. 201/, prípravné práce. Škola pre dôstojníkov zálohe 1. horskej 

brigády – zriadenie v Banskej Štiavnici. Ružomberok – Kremnica, stavba kasární. 

Situačný plán záložnej nemocnice v Ružomberku. Plán záložnej nemocnice. Plán 

zameraného pozemku pre posádkovú nemocnicu, zbrojnicu 12 a starý tábor. Plán 

pozemku určeného pre stavbu kasární VI. horského práporu. Situácia starého 

barakového tábora. Trenčín, bývalá továreň firmy J. Reithoffer. Stavebný návrh na 

úpravy a opravy. Protokol zo 14. februára 1930. Projektová dokumentácia: Nákres 

budov v Leopoldove. Plány objektov. Situačný plán pozemkov. Protokol z 27. januára 

1930. Výkaz priestoru Zemskej zbrojnice III. a priestoru požadovaného v objekte 

bývalej Reithofferovej továrne. Hlásenie divízneho proviantného skladu o bývalej 
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Reithofferovej továrni. Trenčín, náhradné objekty, stavba obytných domov; pomôcky 

pre projekt. Výňatok zo sprievodnej správy. Výkaz potrebných priestorov pre Divíznu 

zbrojnicu č. 9. Protokol zo 4. marca 1929. Žilina, Kasárne delostreleckého pluku 9 

a delostreleckého horského pluku 259, stavebný návrh augmentačného skladu. Nákres 

augmentačného skladu. Trenčín, náhradné objekty, 2. časť IV. úseku. Celkový 

rozpočet na IV. úsek náhradných objektov za leopoldovskú trestnicu. Žilina, 

delostrelecké kasárne, augmentačný sklad; návrh zmien. Protokol z 3. júna 1930. 

Projektová dokumentácia: Plán augmentačného skladu delostreleckých kasární. Nové 

Mesto nad Váhom, stavba skladu trhavín. Voľba pozemku. Kanalizácie obce Nové 

Mesto nad Váhom, doplnenie detailných plánov. Situačný nákres. Náčrt rozmiestnenia 

objektov skladu trhavín na stavenisku, alternatíva VI. Stavenisko VI. – výkup 

pozemkov, výstavba komunikácií, vlastná výstavba objektov. Katastrálna mapa 

Nového Mesta nad Váhom. Vyhľadanie staveniska. Protokol z 26. a 27. januára 1928. 

Komisionálny protokol z 18. decembra 1929. Katastrálna mapa pozemkov. Technický 

posudok o staveniskách VI., VIII., IX. a XII. Trenčín, vojenská vlečná dráha, stavba 

železničného spodku IV. stavebného úseku, zadanie. Celkový rozpočet na stavbu IV. 

úseku železničného spodku vojenskej vlečnej dráhy v náhradných objektoch za 

leopoldovskú väznicu v Trenčíne. Protokol ofertného konania. Trenčín – Zlatovce, 

prestavba vlečkovej koľaje v benzínovom sklade 3. Stavebný návrh na prestavbu 

vlečkovej koľaje v benzínovom sklade v Istebníku – Zlatovciach. Projektová 

dokumentácia: Plány vojenskej vlečky I. a II. alternatíva. Podrobný stavebný návrh. 

Podrobný rozpočet. Sprievodná správa ku stavebnému návrhu.  

Šk. 8, 627 listov, 82 plánov 

 

89 Ubytovacie pomery 

Ubytovanie strážcu mohyly na Bradle. Ružomberok, ubytovacie nedostatky. 

Šk. 8, 4 listy 

 

90 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Trenčín, náhradné objekty, získanie pozemkov veľkostatku „Dubnica“. Kópia 

katastrálnej mapy obcí Veľká Kubrá a Soblahov. Katastrálna mapa obce Veľká Kubrá. 

Výkaz celých parciel a plôch vyvlastnených v katastri obce Veľká Kubrá. Protokol z 2. 

októbra 1930. Kópia katastrálne mapy VIII.  obce Trenčín. Kópie katastrálnych máp 

VIII. archu obce Soblahov, VII. archu obce Soblahov, VI. archu obce Soblahov. 

Výpočet doplňovacích ťahov pre náhradnú cestu a pre delené parcely v katastri obce 

Veľká Kubrá, Trenčín a Soblahov. Žilina, novostavba posádkovej nemocnice, 

Zaistenie pozemku. Darovanie pozemku. Situačné plány nemocnice. Žilina, muničný 

sklad, voľba pozemku. Situačná schéma situácie pre komisiu na voľbu pozemkov. 

Katastrálna mapa. Situácia pozemku prenajatého pre cvičisko, majetok obce Hôrky. 

Trenčín, posádkový muničný sklad; odpredaj mestu. Zrušenie muničného skladu na 

Kukučínovej ulici. Odhad vojenského objektu muničného skladu p. pl. 17 „Pod 

Sokolicami“ v Trenčíne. Plán muničného skladu. Trenčín, kúpa bývalej Reithofferovej 

továrne; ratifikácia trhovej zmluvy. Protokol z 19. apríla 1930. Protokol zo 16. apríla 

1929. Protokol zo 16. apríla 1930. Lineárne plány a nákresy. Žilina, Kasárne 

delostreleckého pluku a delostreleckého horského oddielu č. 259 – augmentačný sklad. 

Celkový rozpočet. Plán augmentačného skladu delostreleckého pluku č. 9. Situačný 

plán. Výkaz miestností. Návrh na využitie objektov gumovej továrne Reithoffer. 

Šk. 8, 103 listov, 12 plánov 
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Rok 1931 

 

91 Stavebné akcie  

Piešťany, plukovný letecký park – voľba pozemku a výkaz požiadaviek. Projektová 

dokumentácia: Plán kuchyne pomocnej letky. Plán obytnej budovy mužstva. Situačný 

plán umiestnenia plukového parku. Projekt kotolne a strojovne. Projekt ústrednej 

garáže, umyvárne, skladu. Plán školy mechanikov. Plán príručného skladu pre dielne. 

Plán budovy dielní s montážnou dvoranou. Plán budovy veliteľstva parku. Situačný 

plán. Zápis z 26. mája 1931. Katastrálna mapa. Protokol z 26. júna 1931. Piešťany, 

delostrelecký protilietadlový materiál; prípravné práce. Situačný plán vojenského 

letiska. Situačný plán, návrh na postavenie polopermanentných kasární. Lineárny 

náčrt, autogaráž. Lineárny náčrt garáže pre špeciálne vozidlá. Kópia katastrálnej mapy 

Piešťan. 

Šk. 9, 29 listov, 33 plánov 

 

Rok 1931 

Tajné písomnosti 

 

92 Účtovná agenda  

Trenčín, náhradné objekty, 2. časť III. úseku vojenskej vlečnej dráh; vyúčtovanie. 

Šk. 9, 3 listy  

 

93 Stavebné akcie 

Nitra, rozšírenie muničného skladu. Podrobný stavebný návrh. Sprievodná správa. 

Nákresy. Zriadenie ochranného valu. Aproximatívny rozpočet. Komárno, zoznam 

plánov na rozšírenie objektov v Nitre. Zoznam plánov muničného skladu v Malante. 

Podrobný stavebný návrh. Podrobný rozpočet. Sprievodná správa. Banská Bystrica, 

muničný sklad – cesta, rokovanie s okresným úradom. Banská Bystrica – Pršany, 

stavba skladov, prípravné práce. Katastrálna mapa: cesta Kráľová nad Hronom – 

Pršany. Plavecké Podhradie, muničný sklad – generálny projekt. Protokol z 30. marca 

1931. Zaistenie pozemkov. Situačný nákres Plaveckého Podhradia a Sološnice. 

Pozemkový elaborát. Výkaz parciel a ich veľkosť pre zriadenie muničných skladov 

a príjazdovej cesty. Protokol z 30. októbra 1930. Projektová dokumentácia: Cesta, 

alternatíva I., pozdĺžny profil. Cesta, alternatíva II. Plány skladu delostreleckej 

munície. Plán budovy strážnice. Technická sprievodná správa. Protokol z 28. januára 

1931. Situačný plán pozemkov. Výkup pozemkov, aproximatívny rozpočet. Detailný 

rozpočet. Strážnica, lineárny pôdorys. Plány objektov č. I., II., III.. Stavebný program. 

Katastrálna mapa. Piešťany, sklad delostreleckého protilietadlového materiálu. 

Situačný plán – návrh na postavenie polopermanentných kasární. Malacky, pokusná 

strelnica – muničný sklad, voľba staveniska. Protokol z 28. apríla 1931; vyhľadanie 

staveniska pre muničný sklad pokusnej strelnice pri Hlbokom. Situácia muničného 

skladu strelnice. Piešťany, letisko – delostrelecký protilietadlový materiál, prípravné 

práce; uskladnenie. Situačný plán – návrh na výstavbu polopermanentných kasární. 
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Situačný plán vojenského letiska. Protokol. Plukovný park pre letecký pluk 3 – 

vyhľadanie staveniska. Nitra, kúpa objektov. Situačný plán. Zoznam majiteľov parciel 

obklopujúcich parcelu divízneho proviantného skladu, odbočka v Nitre. Výťah z plánu 

železničnej stanice v Nitre. Dispozičný návrh zoskupení k používaniu spôsobilých 

objektov na parcele č. 4550/3 a 4550/16. Plán vojenskej zásobárne. Plán skladu sena 

a slamy. Odhad stavebnej ceny jednotlivých objektov vojenskej zásobárne. 

Aproximatívny rozpočet. Protokol zo 16. júna 1931. Situačný plán vojenskej vlečky 

divízneho proviantného skladu. Kúpa skladu Nitrianskej banky. Aproximatívny 

rozpočet. Výkaz výdavkov na vlečke divízneho proviantného skladu. Plán vojenskej 

zásobárne. Dispozičný návrh na využitie a dobudovanie skladu. Kontrolný odhad 

objektov, pozemkov a vlečky prenajatých vojenskou správou od Nitrianskej 

všeobecnej banky, úč. spol. komplexu odbočky divízneho proviantného skladu.    

Šk. 9, 325 listov, 57 plánov 

 

94 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Nitra, rozšírenie muničného skladu – vypísanie súťaže. Situačný plán muničného 

skladu pri Malante. Ofertné konanie. Protokol z 20. marca 1931. Informácie o firmách. 

Šk. 9, 24 listov, 1 plán 

 

95 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Plavecké Podhradie, muničné sklady – zaistenie pozemkov, rokovanie s majiteľmi. 

Prípravné práce, hlásenie. Situačný plán muničného skladu. Situačné plány pozemkov 

pre účely vojenskej správy a náhradných pozemkov v katastri obce Plavecké 

Podhradie. Protokol z 28. januára 1931. Krupina, novostavba muničného skladu, 

prípravné práce. Kalkulácia. Voľba pozemku. Katastrálna mapa. Školiaca strelnica; 

voľba pozemkov. Nitra, rozšírenie muničného skladu. Schematický nákres 

k vyznačeniu oddelenia častí parciel kat. č. 976 a 977 v katastri obce Hrnčiarovce. 

Hrnčiarovce, vyvlastnenie pozemku. Nitra, muničný sklad – bezpečnostné pásmo 

a oblasť zákazu stavieb. Výkaz parciel a majiteľov bezprostredne susedných 

pozemkov pri sklade v Malante. Zaistenie pozemkov na rozšírenie ochranného valu. 

Odkúpenie pozemkov. Protokol zo 14. novembra 1930. 

Šk. 9, 67 listov, 11 plánov 

 

Rok 1931 

Dôverné písomnosti 

 

96 Administratíva  

Označovanie vojenských stavieb; zákaz fotografovania. Nezamestnanosť; starostlivosť 

o nezamestnaných. Technicko-administratívne nedostatky pre vykonávanie stavieb, 

úprav, nákupov. Nové Mesto nad Váhom, objekty telegrafného skladu, pomenovanie 

„Telegrafný sklad 3“. Trenčín, bývalá Reithofferova továreň, pomenovanie na 

„Budovy zemskej zbrojnice III.“. Nové Mesto nad Váhom, reverz o výstavbe objektov 

v požiarnom obvode vlečky Diosekského cukrovaru. 

Šk. 10, 25 listov 
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97 Účtovná agenda  

Žilina, budova kuchyne pešieho pluku 41 – nedostatky pri hospodársko-správnej 

prehliadke. Výkaz čiastok poukázaných ZVV riaditeľstvám v Bratislave vojenskej 

správe budov 98 v Čadci. Paušály prijaté v dobe od 1. júla 1929 – 22. októbra 1931 od 

zemského vojenského stavebného riaditeľstva. Plán kasární.  Nové Mesto nad Váhom, 

stavba telegrafného skladu, I. časť; vyúčtovanie. Vyúčtovací elaborát. Konečné 

vyúčtovanie s firmou Ing. G. Dohnányi, staviteľ Trenčín, s firmou Jarolím Švarc, 

klampiarstvo Bratislava, s firmou Antonín Kratochvíl, veľkozávodné pokrývačstvo 

a asfaltovanie Přerov a s firmou L. Podroužek, elektrotechnická továreň Šlapanice pri 

Brne. 

Šk. 10, 14 listov, 1 plán  

 

98 Stavebné akcie  

Dolný Kubín, dostavba kasární. Protokol z 19. novembra 1931. Výkaz priestoru na 

dostavbu kasární. Projektová dokumentácia: Situačný plán kasární. Plán budovy 

mužstva. Plán zátišia. Aproximatívny celkový rozpočet. Nové Mesto nad Váhom, 

stavba vojenských objektov. Ubytovanie vojska. Stavba skladu trhavín, jednanie 

s mestom. Výťah zo zápisnice o zasadnutí zástupcov zboru obce Nového Mesta nad 

Váhom z 31. mája 1930. Zápisnica z 26. mája 1930. Stavebné povolenie na oplotenie. 

Nákresy oplotenia. Nové Mesto nad Váhom, stavba skladu v obvode vlečky Dioseku 

(dnes Sládkovičovo); stavebné povolenie. Stavebné riaditeľstvo Zemského vojenského 

veliteľstva v Bratislave, stavba administratívnej budovy a 3 vojenských skladov 

v obvode vlečky Diosekského cukrovaru v Novom Meste nad Váhom. Výstavba 

odbočky hlavného ženijného skladu; výkaz priestoru. Protokol zo 7. októbra 1931. 

Plán skladu pre mostný prápor. Schéma kanalizácie mesta. Podrobný projekt vojenskej 

vlečky telegrafného a ženijného skladu, situácia. Ružomberok, novostavba 

delostreleckých kasární delostreleckého pluku 201, voľba staveniska. Projekt 

magistrály a novostavba kasární. Stavba štátnej cesty v úseku Černová – Ružomberok 

– Vlachy. Žiadosť na zmocnenie k vypracovaniu podrobného projektu. Prevádzkové 

(technické) objekty – lineárne náčrty. Plán kovoobrábajúcich dielní. Plán 

drevoobrábajúcich dielní. Žilina, kasárne pechoty – novostavba obytných budov 

mužstva IV. – V.; schválenie zmeny objektu. Podpivničenie objektov za účelom 

pasívnej protilietadlovej obrany. Protokol z 12. septembra 1930. Žilina, kasárne 

pechoty – sklad technického materiálu, projekt; súťaž. Situačný plán kasární pechoty. 

Výkaz počtu technického materiálu zákopovej čaty technickej roty pešieho pluku 41. 

Výkaz priestoru pre novostavbu skladu ženijného materiálu pešieho pluku 41. Žilina, 

kasárne pechoty, sklad technického materiálu. Zmena situácie kasární. Plán kasární 

pechoty, situácia. Plán skladu technického materiálu pešieho pluku 41. Žilina, projekt 

augmentačných skladov a stajne pešieho pluku 41. Približný výťah dreva pre stavbu 

augmentačných skladov I. a II. v kasárňach. Projektová dokumentácia: Plán kasární 

pešieho pluku 41 – stajňa pre 49 koní. Plán kasární pešieho pluku 41, augmentačný 

sklad odevov I., základy, prízemie, I. poschodie, rezy a priečelia. Plán kasární pešieho 

pluku 41, augmentačný sklad výstroje II.. Celkový rozpočet. Protokol z 18. augusta 

1931. Plány kasární pešieho pluku 41, augmentačný sklad odevov I., augmentačný 

sklad výstroje II., stajňa pre kone. Nové Mesto nad Váhom, nákladisko Diosekského 

cukrovaru. Protokol zo 6. decembra 1930. Sprievodná správa. Plán nákladiska vlečky 

Diosekského cukrovaru, situácia a priečne rezy. Vlečková zmluva. Podrobný projekt 

vojenskej vlečky telegrafného a ženijného skladu. Plán nákladiska Diosekskej akciovej 

spoločnosti na vlečke do kameňolomu. Rozpočet na úpravu nákladiska. Sprievodná 
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správa. Situačný pán. Vyúčtovanie I. úseku. Stavba odstavnej koľaje na vlečke. 

Odovzdanie nákladiska do majetku správy.  

Šk. 10, 174 listov, 45 plánov 

 

99 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 

Nové Mesto nad Váhom, telegrafný sklad – odovzdanie do užívania, dodatočné 

úpravy. Protokol zo 14. apríla 1931. Aproximatívny rozpočet na stavebné úpravy 

podľa protokolu zo 14. apríla v telegrafnom sklade. Plány telegrafného skladu.  

Šk. 10, 11 listov, 2 plány 

 

100 Ubytovacie podmienky 

Žilina, delostrelecké kasárne – závady a nedostatky v ubytovaní. 

Šk. 10, 7 listov  

 

101 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Nové Mesto nad Váhom, pozemok telegrafného a ženijného skladu – výťah 

z pozemkovej knihy. Zápisnica zo 4. decembra 1930 – odovzdanie pozemku 1251/1 

vojenskej správe na stavbu skladov telegrafného práporu. Kópia katastrálnej mapy 

pozemku. 

Šk. 10, 9 listov, 1 plán  

 

Rok 1932 

Tajné písomnosti 

 

102 Účtovná agenda  

Banská Bystrica – Pršany, prístavba a prestavba skladu I; predloha celkového 

rozpočtu. Celkový rozpočet na práce spojené s prístavbou a prestavbou skladu. 

Šk. 10, 11 listov  

 

103 Stavebné akcie  

Malacky, provizórny sklad delostreleckých brigád. Generálny projekt. Situačný plán 

pozemkov pre stavbu skladu. Aproximatívny rozpočet. Plán skladu trhavín. 

Šk. 10, 17 listov, 3 plány 

 

Rok 1932 

Dôverné písomnosti  

 

104 Administratíva  

Trenčín, náhradné objekty, maskovanie. Protokolárny záznam; posúdenie námetov na 

úpravu kamufláže objektov ústredného muničného skladu. Trenčín, vojenská vlečná 
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dráha; preskúšanie zastavaného materiálu.  

Šk. 10, 23 listov  

 

105 Účtovná agenda  

Trenčín, využitie úspor zo stavieb 1. časti V. úseku, návrh. Náhradné objekty 

v Trenčíne, stavebný protokol k potvrdeniu. ZVV Bratislava, 2. časť III. úseku 

vojenskej vlečnej dráhy Trenčín; vyúčtovanie. 

Šk. 10, 7 listov  

 

106 Stavebné akcie 

Trenčín, urbárska obec v Kubre, žiadosť o povolenie stavby školy. Rudolf Hošták, 

Veľká Kubrá – žiadosť o stavebné povolenie. Zápisnica z 22. júna 1922. Zápisnica zo 

16. augusta. Zápisnica z 8. augusta 1922; získanie pozemkov potrebných na 

vybudovanie divíznej zbrojnice č. 9. Protokol z 18. novembra 1922 – generálny 

stavebný návrh na výstavbu divíznej zbrojnice č. 9. Komisionálne posúdenie projektu. 

Prípis zástupcu urbárskej obce Veľká Kubrá.  Trenčín, vojenská vlečná dráha, dodanie 

štrku. 

Šk. 10, 23 listov 

 

107 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Trenčín, náhradné objekty, stavba skladu č. IX a XII, zadanie. Celkový rozpočet na 

stavbu skladov náhradných objektov za leopoldovskú trestnicu. Protokol z 20. júla 

1932. Protokol ponukového konania. 

Šk. 10, 11 listov 

 

108 Kolaudácie a preberanie objektov  

Trenčín, náhradné objekty, 1. časť a 2. časť V. úseku, vyúčtovanie. Protokol z 24. 

novembra 1932 – kvalitatívna a kvantitatívna kolaudácia elektrickej inštalácie 

a hromozvodu na sklade X, XI, XIV a krytu XI a osvetlenie dvora všetkých skladov 

obrátených k lesu. Kolaudačný protokol z 23. mája 1932, kolaudačný z 13. októbra 

1932, kolaudačný protokol z 26. októbra 1931 – kvantitatívna kolaudácia skladu XXVI 

a XXVI, dvoch nádrží a príjazdnej cesty náhradných objektov zadaných firme Ing. 

Rudolf Frič. Protokol z 1. decembra 1931. 

Šk. 10, 18 listov 

 

109 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Trenčín, náhradné objekty – odpredaj pozemkov Domového lesného priemyslu. 

Šk. 10, 5 listov 

 

Rok 1932 

Obyčajné písomnosti 
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110 Kolaudácie a preberanie objektov 

ZVV Bratislava, superkolaudácia novostavieb v roku 1932. Zoznam služobných ciest. 

Šk. 10, 6 listov 

 

111 Stavebné akcie 

Plavecké Podhradie, prídel nehnuteľností od veľkostatku Malacky, stavebný návrh. 

Prídel z roku 1926. Situačný plán pozemkov pre vojenskú správu a  náhradných 

pozemkov. Celkový rozpočet výdavkov za pridelené nehnuteľnosti od veľkostatku 

Malacky. Sprievodná správa. 

Šk. 10, 10 listov, 2 plány 

 

112 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Protokol z 9. decembra 1931, Ružomberok – rokovanie ohľadom zamýšľaných 

transakcií pozemku so štátnou lesnou správou a justičnou správou. 

Šk. 10, 13 listov 

 

Rok 1933 

Tajné písomnosti  

 

113 Účtovná agenda  

Banská Bystrica – Pršany, prestavba a prístavba skladu I a oplotenie, vyúčtovanie. 

Bratislava, Ried – Dornkappel, transakcia; preloženie muničných skladov v hone 

Dornkappel a Krammerovho lomu. Kalkulačná rozvaha k návrhu mesta Bratislavy. 

Transakčný elaborát. 

Šk. 11, 18 listov  

 

114 Právna agenda a zmluvy  

Banská Bystrica – Pršany, výkup pozemkov, zhotovenie zmlúv. Doplnenie 

zameriavacieho plánu. Osnovy zmlúv I. – VII. Protokoly a predbežné spisy. Zápisnica 

z 25. marca 1930. Zápisnica z 19. marca 1930. Projektová dokumentácia: Kópia 

katastrálne mapy Dolné Pršany a Kremnička. Pozemková mapa – návrh na prístavbu 

muničného skladu. Podrobný rozpočet. 

Šk. 11, 36 listov, 2 plány 

 

115 Stavebné akcie  

Piešťany, augmentačný sklad diel a svetlometov delostreleckého pluku 153. 

Projektová dokumentácia: Augmentačná remisa na delá. Augmentačná remisa na 

svetlomety. Piešťany – vrstevnicový plán Štefánikových kasární, situácia. Situačný 

plán vojenského letiska. Situačné riešenie kasární delostreleckého pluku 153. Banská 

Bystrica – Pršany, projekt spojovacej cesty a skladu trhavín a rakiet. Projektová 

dokumentácia: Situácia, spojovacia cesta. Spojovacia cesta skladov I. a II.. Priepusty 

na prechodoch ku skladom. Priepust na styku ciest. Detailná situácia vedľajších 

objektov. Sklad rakiet, profily. Sklad trhavín a rakiet. Sklad roznecovadiel 



 

37 
 

a manipulácia. Rozpočet výdavkov na stavbu muničných skladov. Celkový rozpočet 

na stavbu skladov trhavín a rakiet a spojovacej cesty v Pršanoch. Malacky, provizórny 

sklad delostreleckej brigády. Generálny projekt. Protokol z 21. novembra 1932. 

Projekt provizórnych muničných skladov, návrh. Technická sprievodná správa. 

Protokol z 15. septembra 1931. Voľba pozemku. Projektová dokumentácia: 

Katastrálna mapa, muničný sklad, voľba pozemku, situácia. Plán skladu delostreleckej 

munície, rezy a pôdorys. Aproximatívny rozpočet. Piešťany, projekt augmentačného 

delostreleckého skladu a svetlometov delostreleckého pluku 153. Novostavba 

augmentačnej remisy na delá a svetlomety. Schematické nákresy. Krupina, muničný 

sklad, generálny projekt. Novostavba posádkových skladov – školiaca strelnica, súhrn 

plánov. Stavebný program. Aproximatívny rozpočet. Projektová dokumentácia: Plán 

skladu delostreleckej munície a skladu puškovej munície. Situácia, alternatíva I. – V. 

technická sprievodná správa. Výpočet polygamu, strelnica a posádkový sklad. 

Tachymetrický zápis I., II. Skice strelnice a muničného skladu: Stavenisko I., strelnica, 

stavenisko II., strelnica, stavenisko IV. – V. – VI. – VII. – VIII., sklad. Stavenisko XI., 

sklad, cesta. Stavenisko VIII. – IX. a XI., sklad a cesta. Stavenisko IX. – X., sklad. 

Katastrálna mapa. Krupina – Devičie: Zaistenie pozemkov pre vojenské novostavby – 

rokovanie s majiteľmi. Dodatok k protokolu z 23. mája 1933. Piešťany, projekt 

augmentačného skladu diel a svetlometov delostreleckého pluku 153. Protokol zo 7. 

júna 1933. Sprievodná správa. Detailný rozpočet. Protokol zo 4. februára 1932. 

Banská Bystrica – Pršany, stavba skladov trhavín a rakiet a spojovacej cesty; predloha 

celkového rozpočtu. Projektová dokumentácia: Situácia, spojovacia cesta. Muničné 

sklady – spojovacia cesta skladov I. a II.. Priepusty na prechodoch k skladom. 

Muničné sklady – priepust. Priepust na styku komunikácií. Detailná situácia vedľajších 

objektov. Sklad rakiet a profily. Sklad trhavín a rakiet, sklad roznecovadiel 

a manipulácia. Rozpočet výdavkov pre stavbu skladov a cesty. Hlboké, pokusná 

strelnica. Pokusná strelnica VTLÚ – projekt tunelu na nulovom bode. Projektová 

dokumentácia: Plán tunelu pre pokusnú strelnicu VTLÚ (Vojenský technický a letecký 

ústav). Situácia tunelovej strelnice. Náčrt na postavenie tunelovej strelnice,  technická 

správa. Bratislava, transakcia Ried-Dorn-Kappel – Krammerov lom. Generálny 

projekt. Predloženie muničných skladov v hone Dornkappel a Krammerového lomu. 

Šk. 11, 175 listov, 52 plánov, 2 zápisníky 

 

116 Organizačné a dislokačné zmeny  

Organizačné úpravy, dislokácia, správne šetrenie. Banská Bystrica, organizačné 

úpravy; dislokácia. Projektová dokumentácia: Orientačný náčrt vyhliadnutých 

stavebných miest pre elementárnu strelnicu v Parkani. 

Šk. 11, 17 listov, 1 plán  

 

Rok 1933 

Dôverné písomnosti 

 

117 Administratíva  

Ružomberok, Kaštieľ svätej Žofie, zriadenie správy budov – pomenovanie Kasáreň 

v kastelu. Nové Mesto nad Váhom, telegrafný sklad a odbočky Hlavného ženijného 

skladu – rozšírenie koľají. Nové Mesto nad Váhom, vojenská vlečka, stavba II. úseku - 

stavebný návrh. Rozšírenie vlečky stavebnej správy.  
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Šk. 12, 13 listov 

 

118 Účtovná agenda 

Nové Mesto nad Váhom, predbežné prešetrenie stavebných nákladov. Plán obytného 

domu pre gážistov v kasárňach telegrafného práporu 3. 

Šk. 12, 2 listy, 1 plán 

 

119 Právna agenda a zmluvy  

Dodanie elektrickej energie pre barakový tábor a kasárne v Žiline. Trenčín, náhradné 

objekty. Vyplatenie pozemkov pri výhrevni. Konečné plochy zabratých parciel. Výťah 

z pozemkovej knihy okresného súdu v Trnave ohľadne nehnuteľností p. Márie 

Roháčikovej rod. Krátkej. Spor o zaplatenie pozemkov.  

Šk. 12, 17 listov  

 

120 Stavebné akcie  

Liptovský Svätý Mikuláš, školiaca strelnica – situovanie kobiek. Protokol z 26. 

októbra 1933. Projektová dokumentácia: Návrh situovania kobiek na posádkovej 

strelnici, situácia. Novostavby v roku 1934, doplnok stavebného programu. 

Aproximatívny rozpočet. Parkan – Modrý Kameň – Zvolen, novostavby – približné 

výkazy priestoru. Turčiansky Svätý Martin – ubytovacie potreby vozatajskej 

eskadróny 13. Novostavby v roku 1934, prípravné práce. Dislokačné zmeny. Stavebný 

program na rok 1934. Protokol z 27. septembra 1933. Nové Mesto nad Váhom, stavba 

kasární pre náhradného práporu ženijného pluku 4 a náhradnej roty mostného práporu 

– výkazy priestoru. Protokoly z 23 a z 24. novembra 1932. Nové Mesto nad Váhom, 

Hlavný ženijný sklad, administratívna budova – výkaz priestoru, situovanie. Situácia 

odbočky Hlavného ženijného skladu. Odbočka Hlavného ženijného skladu – sklad I., 

II., III., IV. Približný výkaz potrebného reziva pre krov jedného skladu odbočky 

Hlavného ženijného skladu. Nové Mesto nad Váhom, Telegrafný sklad ZVV – zmena 

v projekte dielní a skladu. Nové Mesto nad Váhom, stavba kasární pre telegrafný 

a ženijný pluk. Kalkulácia stavebných nákladov. Projektová dokumentácia: Plán 

kasární telegrafného práporu č. 3, situácia. Námet situačnej dispozície kasární 

telegrafného práporu podľa regulačnej skice Nového Mesta nad Váhom. Situačný 

námet, alternatíva 2. Plán prízemia a pivnice, plán veliteľskej budovy, objekt III. Plán 

povaly, I. a II. poschodia. Plán prízemia, I. poschodia, pivnice a manzardky. Plán 

vojenského zátišia a jedálne dôstojníkov a rotmajstrov, objekt VI. Plán práporného 

technického skladu, objekt VII. Plán budovy dielní, objekt VIII. Plán ošetrovne 

práporu, objekt IX. Plán kuchyne, kúpeľne, jedálne mužstva, objekt X. Materský 

holubník, objekt XI. Plán stajne, objekt XII. Plán kôlne pre vozy, káry a telegrafné 

stĺpy práporu. Plán augmentačného skladu, objekt XVIII. Plán garáže, objekt XVI. 

Plán skladu benzínu /podzemná cisterna/, objekt XVII. Predbežná kalkulácia 

stavebného nákladu a veľkosti staveniska. Výkaz priestoru pre novostavbu kasární 

a spojovaciu školu. Protokol z 23. novembra 1932. Výkaz priestoru pre novostavbu 

kasární pre náhradný prápor ženijného pluku 4 a náhradnú rotu mostného práporu. 

Protokol z 24. novembra 1932. Výkaz počtu náhradného práporu ženijného pluku 4 

pre stavbu kasární. Prehľad mierových počtov telegrafného práporu č. 3. Mierové 

počty spojovacej školy telegrafného práporu 3. Ružomberok, novostavba 
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delostreleckých kasární; program stavieb 1934 – 1936. Protokol zo 6. decembra 1933. 

Projektová dokumentácia: Situačný náčrt. Kalkulácia materiálu. Zariadenie pre 

novostavby, doplnok. Výškový a polohopisný plán. Situácia delostreleckých kasární. 

Nové Mesto nad Váhom, telegrafný a ženijný sklad – zmena v situovaní vlečky 

a rozšírenie staveniska. Situácia pozemku. 

Šk. 12, 178 listov, 38 plánov 

 

121 Organizačné a dislokačné zmeny 

Ružomberok, novostavba delostreleckých kasární, II. etapa – reorganizačné zmeny. 

Projektová dokumentácia: Novostavba delostreleckých kasární, situácia, alternatíva I. 

Liptovský Svätý Mikuláš, Zdravotný sklad 3. Úpravy súvisiace s reorganizáciou 

armády; vypracovanie stavebného návrhu, hlásenie. Protokol z 26. októbra 1933; 

komisionálne zistenie nutnosti rozobratia a znovupostavenia piatich obytných barakov 

z vojenského tábora do Zdravotného skladu 3. 

Šk. 12, 10 listov, 1 plán 

 

122 Územné plány  

Trenčín, pozemky pri výhrevni – zameranie za účelom doplnenia geometrického 

plánu. 

Šk. 12, 4 listy 

 

123 Vyvlastnenie, kúpa majetku, prevody nehnuteľností 

Trenčín, budova po finančnom riaditeľstve; kúpa. Prešetrenie stavebných nákladov za 

novostavbu kancelárskej budovy. Obsadenie budovy po finančných úradoch. Plán 

pivníc na Palackého ulici. Kalkulácia výnosu budovy po finančnom riaditeľstve č. p. 

23 na Palackého ulici. Plán domu č. p. 23. Lineárny náčrt, finančné riaditeľstvo, 

alternatíva I. – III. Protokolárne hlásenie. Celkový rozpočet. Konečné vyúčtovanie 

s firmou Eduard Jančárik, staviteľ v Turčianskom Svätom Martine. Trhové zmluvy. 

Odhadový elaborát domu č. p. 23. výpis z pozemkovej knihy budovy č. p. 23. Zoznam 

príloh k odhadovému elaborátu domu č. p. 23. Nájom budovy po finančnom 

riaditeľstve. Protokol z 23. februára 1931. 

Šk. 12, 126 listov, 10 plánov 

 

Rok 1934 

Tajné písomnosti 

 

124 Administratíva  

Piešťany, sklad augmentačných diel a svetlometov delostreleckého pluku 153. 

Malacky, proviantný sklad munície pre dve delostrelecké brigády. Organizácia 

pasívnej obrany vojenských objektov. Náklady na kryty OPL /ochrana proti lietadlám/. 

Vojenské objekty a projektované novostavby, opatrenie OPL. Plavecké Podhradie, 

Malacky, Nový Dvor pri Kuchyni – bezpečnostné pásmo muničného skladu, dáta 

o druhu a množstve munície pre zemský úrad. 

Šk. 13, 44 listov 
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125 Účtovná agenda  

Banská Bystrica – Pršany, stavba spojovacej cesty pri sklade rakiet a trhavín. Celkový 

rozpočet. Hlboké, pokusná strelnica, stavba tunelu. Podrobný rozpočet na postavenie 

tunelovej strelnice na vojenskej strelnici v táborisku Hlboké. 

Šk. 13, 8 listov  

 

126 Personálna oblasť 

Nitra, určenie stavbyvedúceho. 

Šk. 13, 3 listy 

 

127 Stavebné akcie 

Malacky, provizórny sklad delostreleckých brigád, stavebný návrh. Technická správa. 

Protokol z 21. novembra 1932. Protokol z 15. septembra 1931. Situačný plán. Plán 

objektu č. II. celkový rozpočet. Rozpočet výdavkov. Nitra, Divízny proviantný sklad 

10, prípravné práce pre projekt. Protokol z 25. januára 1934. Plán proviantného skladu. 

Zameranie pozemku. Modrý Kameň, novostavba kasární II. poľného práporu pešieho 

pluku 26. Zvolen, novostavba kasární pre náhradný prápor p. pl. 25 a náhradný oddiel 

delostreleckého pluku 10. Výkazy priestoru. Nákresy budovy mužstva, zátišia, jedálne, 

ošetrovne, kuchyne, domu pre dôstojníkov, dielní, stajne. 

Šk. 13, 81 listov, 5 plánov 

 

Rok 1934 

Dôverné písomnosti 

 

128 Stavebné akcie 

Novostavby, mesačné hlásenie o postupe prípravných prác. Stavebný program na rok 

1934, II. dodatok, hlásenie. Novostavby, program 1934 – 1935, prípravné práce. 

Dodatok ku stavebnému programu na rok 1934 a stavebný program na rok 1935. 

Novostavby, prípravné práce – záznam zmien pre mesačné hlásenie za september, 

október, december 1934. Program novostavieb na rok 1935. Stavebný program na rok 

1935 z prostriedkov Fondu zákona 127/1934 I. a II 

Šk. 13, 80 listov 

 

129 Vyvlastnenie, kúpa majetku, prevody nehnuteľností 

Nové Mesto nad Váhom, sklady pri Bzinciach, administratívne konanie, zaistenie 

pozemkov. Sklad ženijného útvaru. Katastrálna mapa Nového Mesta nad Váhom.  

Šk. 13, 14 listov, 1 plán 

 

Rok 1934 

Obyčajné písomnosti 



 

41 
 

 

130 Účtovná agenda 

Piešťany letisko – pozemky; zvýšenie vyúčtovacieho nákladu. Protokol z 20. augusta 

1926. Súhrnné vyúčtovanie. Platobné rozkazy. Protokol z 5. mája 1928. Trenčín, 

stavba železobetónovej garáže; vyúčtovanie. 

Šk. 13, 68 listov  

 

131 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 

Ružomberok, bývalé honvédske kasárne – demolácia. Výmer. Správa Liptovského 

múzea v Ružomberku. Protokolárne hlásenie. 

Šk. 13, 14 listov  

 

132 Stavebné akcie 

Bratislava, zriadenie protilietadlovej strelnice, stavebný návrh. Celkový rozpočet. 

Protokol zo 16. apríla 1934. Technická sprievodná správa ku stavebnému návrhu. 

Projektová dokumentácia: Situačný plán strelnice č. 2 pri patrónovej továrni, pôdorys. 

Plán úkrytu protilietadlovej strelnice na školiacu strelnicu. Náčrt zámerného modelu. 

Náčrt železného vozíka pre pojazdný terč strelnice. Náčrt pojazdného rumpálu pre 

pohyb terčového vozíka.  

Šk. 13, 22 listov, 6 plánov  

 

133 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Plavecké Podhradie, kúpa kaštieľa. Odhad a použitie budov. Ponuka na kúpu. Návrh 

na využitie zámku vojenskou správou. Súpis potrebných stavebných úprav. Odhad 

zámku a priľahlých pozemkov. Náčrty zámku. Situačný nákres prenajatých pozemkov. 

Prevzatie kaštieľa vojenskou správou. 

Šk. 13, 41 listov, 4 plány 

  

Rok 1935 

Tajné písomnosti 

 

134 Administratíva  

Nové Zámky, posádkový muničný sklad; návrhy. Plavecké Podhradie, vojenské stavby 

– stavba skladu a príjazdnej cesty, zaistenie pozemkov. Odvolanie proti výmeru 

okresného úradu v Malackách. Stavebné povolenie. Nitra, letisko – stavba dielní 

a skladu, odvolanie. Prievidza – Nováky – Koš – Laskár, stavba provizórnych skladov. 

Skladové muničné vozíky a hranolové podklady – Sopoty Milovice. Zvolen – Banská 

Bystrica, zriadenie letiska. Modrý Kameň, voľba staveniska kasární. Zabezpečenie 

vody. Prievidza – Nováky, provizórny muničný sklad, úzkorozchodná dráha. Zvolen – 

Banská Bystrica, letisko. Nováky, výstavba provizórnych skladov, stavebný návrh; 

schválenie. Vojensky dôležité objekty, zoznam objektov dôležitých pre obranu štátu 

v oblasti ZVV Bratislava. Vrútky, novostavba proviantného skladu; projekt vlečky. 

Banská Bystrica – Pršany, stavba skladu, III. úsek, opravy a doplnenie účtu. 
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Šk. 14, 59 listov  

 

135 Účtovná agenda 

Nováky, stavba vlečky, celkový rozpočet na stavbu poľnej dráhy. Zadanie 

dodatočných prác. 

Šk. 14, 15 listov 

 

136 Právna agenda a zmluvy 

Nováky – Koš – Laskár, okres Prievidza – novostavba provizórnych vojenských 

objektov. Žiadosť o vyvlastnenie užívacieho práva. Posudok ZVV intendácia. Trenčín, 

prenájom pozemkov ZZ III. /zborová zbrojnica/ polesie a dvor Zlatovce. Vyjadrenie 

veliteľa zemského delostrelectva k ZVV č.j. 40 222/int. 1935 a k ZVV č.j. 40 228/int. 

1935. Použitie zákona o vyvlastnení; zákon č. 63 z 18. apríla 1935.  

Šk. 14, 11 listov  

 

137 Hydrografické údaje 

Trenčín, ZLS III., novostavba. Trenčín – Biskupice, vyžiadanie dát o kolísaní 

podzemných vôd. Nákres vodnej hladiny v riečišti Váhu a v území na ľavom brehu 

v profile pevnej výškovej značky HÚ 194 pri katastrálnych hraniciach obcí 

Trenčianske Biskupice – Nozdrkovce.  Trenčín – Biskupice, ZLS III., zameriavací 

elaborát. Kalkulácia spotreby vody. Výkop sond, nákresy. Zriadenie odbočky z 

mestského vodovodu. 

Šk. 14, 18 listov, 4 nákresy 

 

138 Organizačné a dislokačné zmeny 

Čadca, výstavba 2 typových barakov železnej konštrukcie; objednávka. Tešínsko, 

zriadenie posádok; premiestnenie 1 práporu pluku na neurčitú dobu do Čadce. 

Šk. 14, 11 listov 

 

139 Personálny oblasť 

Jozef Král, kpt. stav. – určenie stavbyvedúceho v Dubnici a v Považskej Bystrici.  

Šk. 14, 3 listy 

 

140 Smernice, nariadenia a poriadky 

Opevňovacie práce, pokyny pre uchovanie tajnosti.  

Šk. 14, 2 listy 

 

141 Stavebné akcie 

Sereď, kúpa Perlovej továrne a stavba kasární pre remontnú eskadrónu jazdeckého 

pluku 11. Výkaz priestoru pre náhradnú koruhvu jazdeckého pluku 11 

a nedostavaného priestoru pre uloženie augmentačných zásob náhradnej batérie 

delostreleckého oddielu 83. Aproximatívny rozpočet. Projektová dokumentácia: Plán 
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bývalej továrne Perl a spol.. Návrh na úpravy pre ubytovanie náhradnej koruhvy 

jazdeckého pluku 11 s remontnou eskadrónou, I. časť, II. časť. Výkaz priestoru pre 

novostavbu kasární. Aproximatívny rozpočet. Protokol z 22. a 23. mája 1935. Výpočet 

potrebnej plochy pre augmentačný sklad. Zoznam vojnových počtov osôb, koní, 

výstroje, výzbroje atď. útvarov jazdeckého pluku 11. Výkaz predpísaných mierových 

počtov remontnej eskadróny. Výkaz počtu pre novostavbu kasární v Seredi pre 

náhradnú koruhvu jazdeckého pluku 11. Výkaz mierového stavu delostreleckého 

oddielu 83. Protokol z 13. a 15. februára 1935. Výkaz potrebného priestoru pre 

posádkový sklad. Výkaz potrebného priestoru pre Zborovú zbrojnicu III. 

Aproximatívny rozpočet na práce spojené s umiestnením ZZ III. /zborová zbrojnica/ 

v bývalej Reithofferovej továrni. Aproximatívny rozpočet na práce spojené 

s umiestnením proviantného sladu. Aproximatívny rozpočet na vybudovanie ZZ III. 

Zvolen, novostavba kasární náhradného práporu p. pl. 25 a náhradného oddielu 

delostreleckého pluku 10. Modrý Kameň, novostavba kasární pre II/26 poľný prápor – 

výkazy priestorov. Návrh kasární v Modrom Kameni. Nováky – Koš – Laskár, návrh 

situácie kasární pri komplexe muničných skladov. Prievidza – Nováky, výkaz 

priestoru, situovanie. Nováky – návrh situácie strážnic a kasární. Technická sprievodná 

správa s komisionálnym. Nováky, vrstevnicový plán. Nitra, rozšírenie muničného 

skladu; návrh situácie. Výťah z pozemkovej knihy. Protokol z 2. mája 1935. 

Vrstevnicový plán Nitry. Hlboké, pokusná delostrelecká strelnica, stavba tunelu; 

stavebný návrh. Návrh na stavbu tunelovej strelnice na nulovom bode pokusnej 

strelnice v Hlbokom. Celkový rozpočet. Projektová dokumentácia: Situácia tunelovej 

strelnice. Detailný plán strelnice. Podrobný rozpočet. Sprievodná správa k stavebnému 

návrhu. Prievidza – Nováky, provizórne stavby, generálna situácia. Novostavba 

provizórneho skladu – prípravné práce. Schémy katastrálnych území Laskár a Koš. 

Technická sprievodná správa. Zvolen – Banská Bystrica, letisko – úprava pozemkov. 

Stavebný návrh na upravenie pozemkov kat. č. 1591, 1569/1, 1570/1 a 1570/2 f. 

Celkový rozpočet. Protokol zo 6. marca 1935. Situačný plán. Prievidza – Nováky – 

Koš – Laskár, projekt na stavbu provizórnych skladov. Generálna situácia. Celkový 

rozpočet. Informačná sprievodná správa. Zoznam prác. Nové Mesto nad Váhom, 

Kasárne telegrafného práporu 3 a spojovacej školy – výkaz priestoru. Protokol z 20. – 

21. februára 1935. Situácia Nového Mesta nad Váhom. Návod k zostaveniu 

zdravotníckych vlakov a návod pre vybavenie týchto vojenských zdravotníckych 

vlakov vnútorným zariadením, konzolovými závesmi a sporokrbmi. Nákres vozu 

veliteľstva, vozu mužstva. Náčrt zostavy zdravotníckeho skladu. Nákres služobného 

vozu – dezinfekcia. Detaily pripevnenia a súčasti vnútorného zariadenia. Nákres vozu 

pre kuchynské zásoby. Detaily pripevnenia konzolových závesov. Nákres vozu pre 

sklad, vozu pre ranených a chorých, vozu pre kuchyňu. Podrobný rozpočet na dodanie 

vnútorného zariadenia. Trenčín, náhradné objekty, stavba strážnic 2 – 4. Celkový 

rozpočet. Projektová dokumentácia: Úprava horného toku potoka. Nákres vodnej 

nádrže č. 4 pod sklad č. VII. Regulácia potoka a vodná nádrž č. 5 v Šachtarine vo 

vojenských objektoch. Schéma pozdĺžneho profilu. Pozdĺžny profil cesty ku skladu 

XXXII. Priečne profily cesty ku skladu XXXII. Priečne profily dokončenia údolnej 

cesty v náhradných objektoch. Plán strážnice č. 2, pôdorys, pohľad, rez A – B. plán 

strážnice č. 3. Plán strážnice č. 4. Plán záchodov a skladu pri strážniciach č. 2 – 4. 

Výpočet kubatúr cesty ku skladu XXXII. Rozpočet č. I., II., III., IV., V., VI., VII. 

Provizórny muničný sklad. Protokol; vyhľadanie vhodného staveniska na postavenie 

skladu v priestore Vsetín – Vízovice, Dolná Lehota, Bojkovice, Horná Suča, ...Schéma 

poľného muničného skladu v rovine. Schéma oplotenia. Nováky, katastrálne plány 

a pozemkové pomery. Divízny proviantný sklad 10, odbočka Nitra, rokovanie 
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ohľadom vlečky. Dostavba proviantného skladu. Generálny návrh skladu a vlečky. 

Výkaz priestoru. Nováky, provizórny muničný sklad, výkaz priestoru – situovanie. 

Protokol z 10. mája 1935. Vrútky, novostavba proviantného skladu – vojenská vlečka. 

Vrútky – Priekopa, kópia katastrálnej mapy. Výpis z pozemkovej knihy katastra 

Priekopa strana A-B. Výpis z pozemkovej knihy katastra Priekopa strana C. 

Katastrálna mapa. Hlboké, táborisko – stavba muničného skladu, generálny návrh. 

Protokol z 28. apríla 1931. Situácia skladu streliva na nulovom bode v pokusnej 

strelnici pri Malackách. Generálny návrh na sklad streliva, rezy, pôdorys. Katastrálny 

plán – bezpečnostné územie. Sprievodná správa. Levice, novostavba kasární pre jeden 

poľný prápor pešieho pluku 7, výkazy priestoru. Protokol z 25. mája 1935. Zvolen, 

novostavba muničného skladu, zameranie pozemkov. Mapy Banskej Bystrice. 

Protokol z 3. júla 1935. Technická sprievodná správa. Projektová dokumentácia: 

Zvolen, skice. Katastrálny plán. Generálny projekt muničných skladov, situácia. 

Pozdĺžny profil príjazdovej cesty a priečne profily skladu. Zvolen, novostavba 

muničného skladu, zameranie pozemkov; pomôcky pre projekt. Mapy Banskej 

Bystrice. Protokol z 3. júla 1935. Technická sprievodná správa. Projektová 

dokumentácia: Zvolen, skice. Katastrálny plán. Generálny projekt muničných skladov, 

situácia. Pozdĺžny profil príjazdovej cesty a priečne profily skladu. 

Šk. 14, 548 listov, 76 plánov 

142 Modrý Kameň, novostavba kasární pešieho pluku 26 – pozmeňovací návrh spôsobu 

stavby a staveniska. Zápisnica z 25. októbra 1934. Katastrálna mapa Modrého 

Kameňa. Turčiansky Svätý Martin, II. budova Kasární Ďurka Langsfelda, nákup 

vnútorného zariadenia; stavebný návrh. Projektová dokumentácia: Situácia kasární. 

Sklad pohonných hmôt. Plán dielní a garáže. Plavecké Podhradie, posádkový sklad. 

Technická sprievodná správa. Výkaz priestoru pre novostavbu strážnice pri 

projektovanom muničnom sklade. Rozpočet výdavkov na stavbu dreveného skladu 

trhavín. Trenčín, ZLS III. /zemský letecký sklad/, generálny projekt I. etapy – 

prerokovanie. Projektová dokumentácia: Plán hangáru s prístavkom. Generálny 

projekt, náčrty budov, pôdorysy. Motoráreň a montážna dielňa. Zemský letecký sklad 

s letiskom, situácia. Mapy. Sprievodná technická správa. Nové Zámky, novostavba 

muničného skladu, zameranie staveniska, generálny projekt. Protokol z 30. septembra 

1935. Technická sprievodná správa. Plán prekladiska úzkokoľajnej poľnej dráhy 

veľkostatku Anayla. Nákres vlečky a okolia. Novostavba, návrh situačného riešenia. 

Katastrálna mapa Nových Zámkov a okolia. Turčiansky Svätý Martin, PÚV 3 /pluk 

útočnej vozby/ - stavenisko kasární a cvičiska. Zápis o komisionálnom konaní, zistenie 

vhodnosti stavenísk a cvičísk pre PÚV (pluk útočnej vozby) a otázka zaistenia 

pozemkov. Trenčín – Biskupice, ZLS III. – generálny projekt, komisionálne 

prerokovanie. Protokol z 13. septembra 1935. Protokol zo 14. septembra 1935. 

Projektová dokumentácia: Plán pozemku novostavby ZLS v Trenčíne. Katastrálna 

mapa Trenčína. Sereď, kúpa Perlovej továrne. Protokol z 22. a 23. mája 1935. 

Aproximatívny rozpočet. Výkaz priestoru pre náhradnú koruhvu a priestoru pre 

uloženie augmentačných zásob náhradnej batérie delostreleckého oddielu 83. Výkaz 

počtu pre novostavbu kasární. Projektová dokumentácia: Plán bývalej továrne Perl 

a spol., I. časť. Návrh na úpravy pre ubytovanie náhradnej koruhvy jazdeckého pluku 

11 a náhradnej batérie delostreleckého oddielu 83. Plán bývalej továrne, II. časť. 

Turčiansky Svätý Martin, novostavba kasární telegrafného práporu 7, výkaz priestoru. 

Protokol z 8. – 9. septembra 1935. Protokol zo 7. – 8. júna 1935. Sereď, bývalá 

továreň Perl a spol. – stavebné úpravy. Protokol z 22. – 23. mája 1935. Malacky, 

skúšobné objekty, plány striech typu 1, 2, 3. Ružomberok, stavba III. etapy kasární 

delostreleckého pluku 201, výkaz priestoru. Protokol z 8. novembra 1935. Projektová 
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dokumentácia: Plán kasární delostreleckého pluku 201, situácia. Bratislava – 

Petržalka, vojenské objekty, plány. Geometrický plán na vyznačenie zmien pri parc. č. 

5002, 5003 v katastrálnom území Petržalka, výkaz plôch. Geometrický plán na 

vyznačenie zmien pri parc. č. 5269, 5270 v katastrálnom území Petržalka. 

Geometrický /polohopisný/ plán na rozdelenie pozemku parc. č. 766. geometrický plán 

na vyznačenie zmien pri parc. č. 4840 /468/2/ v katastrálnom území Petržalka. 

Geometrický plán na vyznačenie zmien pri parc. č. 5272. geometrický plán na 

vyznačenie zmien pri parc. č. 4991 /905/. Nitra – Malanta, rozšírenie muničného 

skladu, stavebný návrh. Celkový rozpočet. Rozpočet výdavkov na zvonkové signálové 

zariadenie a petrolejové osvetlenie. Malacky, zriadenie skúšobných objektov a terčovej 

plochy; návrh.  

Šk. 15, 315 listov, 32 plánov 

 

143 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Zvolen, Banská Bystrica – letisko, úprava pozemkov; vyúčtovanie. Protokol 

o ponukovom konaní z 25. apríla 1935 – odvodnenie pozemkov pri Badíne – Tri duby. 

Všeobecné zadávacie podmienky pre vojenské stavby a dodávky s nimi spojené. 

Zvláštne zadávacie podmienky pre zemné práce pri stavbách vojenskej správy. Ponuky 

firiem na odvodnenie pozemku. Protokol o ponukovom konaní z 24. apríla 1935. 

Podrobný rozpočet na dodanie zmesi. Ponuky.  

Šk. 15, 68 listov 

 

144 Ubytovacie pomery 

Turčiansky Svätý Martin, ubytovanie útočnej vozby. Protokol zo 16. apríla 1935. 

Situácia Kasární Ďurka Langsfelda /horského práporu/ a návrh situovania skladu 

a remisy eskadróny 13. Mierové zloženie armády – zmeny pri dvojročnej prezenčnej 

službe; plán ubytovania. Nitra, ubytovacie potreby v dôsledku reorganizácie. 

Komisionálne protokoly. Projektová dokumentácia: Masarykove kasárne, pôdorys. 

Lineárny nákres mestských provizórnych barakov pri cukrovare. Lineárna skica 

Masarykových kasární. 

Šk. 15, 67 listov, 5 plánov 

 

145 Územné plány 

Zvolen – Banská Bystrica, zameranie vojenského letiska. Kópia časti katastrálnej 

mapy obce Badín. Nitra, muničný sklad, rozšírenie; výškopisný plán. Technická 

sprievodná správa. Katastrálny plán. 

Šk. 15, 11 listov, 2 plány 

  

146 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Prievidza – Nováky, ukončenie prípravných prác. Zaobstaranie výpisov z pozemkovej 

knihy. Prievidza – Koš, veľkostatok Bojnice – vrátenie prídelového operátu. 

Katastrálne mapy. Výmery zaberaných plôch v katastri obce Koš. Provizórny muničný 

sklad Nováky – schválenie situácie, vypísanie súťaže. Informačná sprievodná správa. 

Protokolárny záznam. Doplnky a opravy rozpočtu na stavbu skladu. Náčrty 

katastrálnych území stavenísk. Nákres prístreška. Nováky, provizórny muničný sklad – 
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úzkorozchodná dráha. Zaistenie pozemkov a vypísanie súťaže – novostavba 

vojenských objektov. Žiadosť o vyvlastnenie užívacieho práva. Tabuľka 

najdôležitejších dát vlečiek pre rôzne alternatívy umiestnenia skladových skupín. 

Plavecké Podhradie, vojenské stavby – získanie pozemkov. Žiadosť o vyvlastnenie. 

Stavba vojenského skladu a príjazdovej cesty. Novostavba posádkového muničného 

skladu – bezpečnostné pásmo, povoľovací výmer okresného úradu. Katastrálny nákres. 

Vyvlastnenie pozemkov pre stavbu vojenského skladu a príjazdovej cesty. Posádka 

Plavecké Podhradie, stavba – muničný sklad. Nové Zámky, vojenský erár – stavby 

v území lesa Vacanov; podmienky. Ceny pozemkov. Nové Zámky, novostavba 

posádkového skladu pri Aňala – Nesvady, zaistenie staveniska. Projektová 

dokumentácia: Katastrálny plán pre novostavbu, situácia. Turčiansky Svätý Martin, 

PÚV 3, pozemky pre cvičisko, kalkulácia nájmu – kúpa. Kúpa komunikačného 

spojenia. Výkaz a nacenenie pozemkov pre cvičisko. Plochy urbárskeho lesa 

v Turčianskom Svätom Martine, nacenenie. Tabuľka prehľadu kúpy – nájmu 

eventuálneho úžitku cvičiska plochy B a stavenisko, alternatíva 2. Petržalka, stavba 

vojenských objektov, zaistenie pozemku. Zápisnica z 8. marca 1935. 

Šk. 15, 137 listov, 11 plánov 

 

Rok 1935 

Dôverné písomnosti 

 

147 Administratíva  

Plavecké Podhradie, novostavba príjazdnej cesty a muničného skladu. Petržalka, 

barakový tábor – stavebné úpravy, povolenie. Modrý Kameň, novostavba kasární, 

vyhotovenie projektu. Plavecké Podhradie, táborisko – kancelársky barak, 2 prístrešky 

pre kone a smetisko. Nitra, peší pluk 7, Štefánikove kasárne – projekt II 

augmentačného skladu, schválenie stavebného návrhu. Nitra, vojenská vlečka 

Divízneho proviantného skladu 10, schválenie stavebného návrhu. Nové Mesto nad 

Váhom, výstavba administratívnej budovy hlavného ženijného skladu a telegrafného 

skladu, schválenie nákladov. Piešťany, delostrelecký pluk 153, stavba budovy 

mužstva, schválenie stavebného návrhu. Piešťany, stavba budovy mužstva, 

nesprávnosti pri stavbe kasární. Turčiansky Svätý Martin, stavba prijímacej 

rádiostanice. Opis komisionálneho protokolu z 18. januára 1935. Turčiansky Svätý 

Martin, útočná vozba – garáže, dielne, sklad pohonných hmôt; schválenie návrhu. 

Zvolen, novostavba objektov vozatajskej eskadróny 10; schválenie stavebného návrhu. 

Zameranie staveniska. Výťah zo zápisnice zo zasadnutie zastupiteľského zboru mesta 

Zvolen 7. novembra 1935. Malacky, skúšobné objekty, postup prác. Lešť, výcvikový 

tábor 10. divízie, stavebný návrh.  

Šk. 16, 75 listov 

 

148 Účtovná agenda 

Využitie zvyškov § 30 z roku 1935 pre výcvikové tábory. Preúčtovanie výdavkov 

z Fondu pol. F. Výkazy prác a nákupov pre rok 1935. Podrobný návrh na kap. 5 pre 

rok 1935. Výkaz zamýšľaného prvého opatrenia pohyblivého zariadenia pre novo 

zriadené vojenské ústavy, úrady, učilište a sklady v roku 1935. Výkaz zamýšľaných 

riadnych nákupov vnútorného a protipožiarneho zariadenia. Výkaz č. 1, 2, 3, 4. 
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Výkazy potrebného vnútorného zariadenia pre vojenskú správu budov v Komárne. 

Aproximatívny rozpočet delostreleckých kasární v Ružomberku. Tabelárny výkaz 

projektovaných novostavieb. Celkový rozpočet na stavbu skladu v táborisku Hlboké. 

Pršany – Banská Bystrica, zvýšenie stavebného nákladu. Celkový rozpočet na 

prístavbu a prestavbu skladu I. a oplotenie. Technická sprievodná správa. Rozvrh prác 

na prístavbu a prestavbu skladu a oplotenia komplexu. Žiadosť o zvýšenie stavebného 

nákladu. Pršany, stavba skladov rakiet a spojovacej cesty, zvýšenie nákladov. Celkový 

rozpočet na stavbu skladov trhavín, rakiet a cesty. Rozvrh prác pri výstavbe III. úseku 

kobky a spojovacej cesty. Technická sprievodná správa. Výkaz prác. Podrobný 

rozpočet upravený firmou Walla na vykonanie elektroinštalačných prác. Nitra, 

dostavba delostreleckých kasární, novostavba stajní – predloženie projektu. Celkový 

rozpočet na postavenie stajní pre delostrelecký pluk 9. Nitra, Divízny proviantný sklad 

10 – celkový rozpočet na stavbu dvoch skladov. Nové Mesto nad Váhom, stavba 

skladov trhavín, celkový rozpočet. Alternatívny návrh oplotenia. Piešťany, sklad 

pohonných hmôt pre delostrelecký pluk 153. Celkový rozpočet. Nováky, stavba 

provizórnych kasární strážneho oddielu. Trenčín, ZZ III., stavba strážnic. Celkový 

rozpočet na stavbu strážnic a dokončujúce práce v náhradných objektoch. Turčiansky 

Svätý Martin, stavba prijímacej rádiostanice, prípravné práce. Celkový rozpočet. 

Zvolen, barakový tábor, stavebné úpravy – vyúčtovanie. Súhrn výdavkov na stavebné 

úpravy barakového tábora. Vyúčtovací elaborát na prestavbu 2 barakov mužstva B-13, 

B-14 a rôzne stavebné opravy vo vojenskom barakovom tábore. Vyúčtovací súhrn 

výdavkov. Opis kolaudačného protokolu z 25. septembra 1935. Účtovací plán. 

Celkový rozpočet. Malacky, skúšobné objekty, celkové rozpočet. Hlboké, pokusná 

strelnica – stavba tunelovej strelnice, vyúčtovanie. Súhrn výdavkov za vykonané 

práce. Kolaudačný protokol z 9. decembra 1935. Protokol z 29. októbra 1935. Celkový 

rozpočet na stavbu obytných budov v táborisku Turecký vrch. Lešť, výcvikový tábor, 

výkup pozemkov – rozpočet. Výplata kúpnej ceny Zuzane Krajňákovej. 

Šk. 16, 410 listov, 2 plány 

 

149 Právna agenda a zmluvy 

Firma Juren Vladimír, Bratislava – vylúčenie z dodávok pre vojenskú správu. Nákup 

elektrického materiálu – upozornenie na nedostatky. Nováky – Koš – Laskár, okres 

Prievidza: novostavba provizórnych vojenských objektov; žiadosť o vyvlastnenie 

užívacieho práva a udelenie povolenia k predbežným prácam. Okres Prievidza, kat. 

obce Nováky – Koš – Laskár – Veľká Lehota. Novostavba vojenských provizórií; 

žiadosť o verejnoprávne konanie. Technická sprievodná správa. Lineárny náčrt sýpky 

v katastri obce Necpaly pri Prievidzi. Technický popis sýpky. Výkaz majiteľov 

a parciel ležiacich v bezpečnostnom pásme /zákaz stavieb/. Plavecké Podhradie, stavba 

vojenskej príjazdovej cesty. Nováky, poľná úzkokoľajná vlečka – administratívne 

konanie. Hlásenie. Zápisnica z 24. júna 1935. Bratislava, Petržalka – zaknihovanie 

služobnosti. Kremnica, Výcvikový tábor – odovzdanie objektov mestu. Nájomná 

zmluva. Situačný plán. Zrušenie tábora. Piešťany, stavba remisy – zamestnávanie 

miestnych robotníkov. Protokol z 11. decembra 1934. Protokol zo 16. decembra 1934. 

Firma Jeřábek, Breclav – nedodržiavanie podmienok pri prijímaní robotníkov. Zoznam 

robotníkov. Správa okresného úradu o nedodržiavaní zamestnávania miestnych 

robotníkov firmou Jeřábek. Nedodržiavanie kolektívnej zmluvy, nezaobstarávanie 

potrebného náradia. Turčiansky Svätý Martin, stavba prijímacej rádiostanice, 

prípravné práce. Kúpna cena pozemkov. Nákres pozemku. Náčrt trhovej zmluvy.  

Šk. 16, 162 listov, 3 plány 
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150 Personálna oblasť  

Dôstojnícky stav, čakatelia; výsledok skúšky. Ján Wolanský škpt. stav. Ing., choroba. 

Zápis z 8. októbra 1935; výsluch Jána Wolanského v záležitosti vyhotovenia 

geometrických pomôcok k zmluve o kúpe nemocnice v Ružomberku. Vyjadrenie 

k sťažnosti. Denník poľných prác. Výpis z kvalifikačných zápiskov. Ján Otto, ppor. 

Pechoty, duševné ochorenie. Jozef Jiront, lekársky nález. 

Šk. 16, 95 listov 

 

151 Kolaudácie a preberanie objektov 

Nitra, protokol z 23. júla 1935 – akostná kolaudácia týkajúca sa novostavby 

automobilovej garáže na vojenskom letisku. 

Šk. 16, 3 listy 

 

152 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 

Nováky, sklad, stavba poľnej dráhy – rozpočet. Protokol zo 17. septembra 1935 – 

komisionálna prehliadka, prevzatie a odovzdanie do užívania novostavieb objektov 

provizórneho muničného skladu v Novákoch vojenskej správe budov 41. plán objektu 

H, pohľady. Celkový rozpočet na stavbu poľnej dráhy do skladových skupín. 

Šk. 16, 11 listov, 1 plán 

 

153 Organizačné a dislokačné zmeny  

Stanovenie oblasti veliteľstva zborov. Nová organizácia a usporiadanie vojenských 

správ budov, smernica. Prehľad nového usporiadania vojenských správ budov. 

Vojenské správy budov, rozčlenenie a usporiadanie. Oblasť 9. a 10. divízie – nové 

usporiadanie. Prehľad rozdelenia gážistov po úprave hraníc divízií pri vojenských 

stavebných okruhoch Komárno, Trenčín a Žilina. Prehľad rozčlenenia a usporiadania 

vojenských správ budov V. zboru, VII. zboru, 9. divízie, 10. divízie. Nová organizácia 

a usporiadanie vojenských správ budov. Príspevok do rozkazu ZVV Bratislava. 

Dislokačné zmeny pri dvojročnej prezenčnej službe v obvode ZVV Bratislava. 

Mierová dislokácia v oblasti ZVV Bratislava. Protokol z 29. mája 1935. 

Šk. 16, 116 listov 

 

154 Smernice, nariadenia a poriadky 

Platenie dodávateľskými poukážkami podľa zákona č. 67/1935 Zb. z. a n. Pokyny pre 

poukazovacie úrady.  

Šk. 16, 4 listy 

 

155 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Nitra, stavba vojenskej vlečky do odbočky Divízneho proviantného skladu 10, zadanie. 

Protokol o ponukovom konaní. Nové Mesto nad Váhom, vojenský sklad, užšia súťaž. 

Protokol ponukového konania z 26. februára 1935. Protokol o ponukovom konaní 

z 20. marca 1935. Nováky, provizórne kasárne, výsledok súťaže. Protokol 
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o ponukovom konaní. Trenčín, stavba obytného domu pre vojenských gážistov, 

výsledok súťaže. Kalkulačná tabuľka stavby domu vojenských gážistov. Protokol 

o ponukovom konaní z 1. októbra 1935. Zvolen, novostavba objektov vozatajskej 

eskadróny, zadanie. Protokol o ponukovom konaní z 12. júna 1935. Plavecké 

Podhradie, strechy pre skúšky účinku, zadanie. Rozpočet na zriadenie striech. Plán na 

zriadenie striech, pôdorysná dispozícia. 

Šk. 16, 83 listov, 4 listy 

 

156 Stavebné akcie 

Novostavby, prípravné práce – zoznam zmien pre mesačné hlásenie za január, február, 

apríl, máj, jún, august, september, október, november, december. Zápis z 19. júla 

1935, komisionálne vyhľadanie staveniska pre kasárne práporu III/7. pešieho pluku. 

Bratislava, stavba muničného skladu pri Schienwegu. Mapa Bratislavy. Mapa 

Bratislava a Hainburg. Plavecké Podhradie, novostavba posádkových skladov, rajón 

zákazu stavieb a obmedzenie hospodárenia; technická sprievodná správa. Levice, 

rozšírenie Štefánikových kasární – zostavenie výkazu priestoru. Plán výstavby 

Štefánikových kasární, situácia. Zvláštny výpis z pozemkovej knihy katastrálneho 

územia Levice. Katastrálny nákres. Protokol zo 7. júna 1935 – vyhotovenie výkazu 

priestoru pre novostavbu kasární III/23. poľného práporu v Malackách. Výkaz 

priestoru pre novostavbu kasární. Malacky, novostavba kasární III./23. poľného 

práporu. Výkaz priestoru. Protokol zo 6. septembra 1935. Banská Bystrica, novostavba 

kasární III./26. poľného práporu – výkaz priestoru. Protokol z 20. septembra 1935. 

Bratislava, pozemky pre novostavbu divíznej nemocnice 9. Mapa Bratislavy. Návrh 

novej dislokácie. Protokol z 2. mája 1930.  Katastrálny plán. Bratislava, Petržalka – 

vybudovanie I. etapy ženijného tábora, zaistenie pozemkov. Bratislava, Petržalka – 

stavba ženijného tábora na Ostende, získanie pozemkov. Protokol z 11. apríla 1935. 

Protokol z 3. apríla 1935. Protokol zo 4. apríla 1935. Výcvikové tábory, jednotný typ 

barakov, návrh Vítkovických železiarní. Petržalka, výstavba ženijného výcvikového 

tábora pre dočasné ubytovanie mostného práporu ženijného pluku 4. Celkový 

rozpočet. Technická sprievodná správa. Situačný plán tábora. Kremnica, výcvikový 

tábor – stavebný návrh na odstránenie stavebných technických nedostatkov a chýb. 

Celkový rozpočet. Správa o prehliadke výcvikového tábora. Plán barakového tábora, 

zrubový barak pre mužstvo č. 1 – 2. Lineárny náčrt baraku III. pre mužstvo 

v vojenskom barakovom tábore. Plán kuchyne barakového tábora, stajne. Plán 

elektrického vedenia, kanalizácie a vodovodného potrubia. Podrobný rozpočet. 

Sprievodná správa. Levice, rozšírenie Štefánikových kasární, situácia. Situačný plán, 

zameranie pozemku. Katastrálna mapa Levíc. Generálny pozdĺžny profil. Levice, 

rozšírenie Štefánikových kasární – zameranie a technické preskúmanie staveniska. 

Aproximatívny rozpočet. Zápis z 9. októbra 1935. Situačný plán kasární. Technická 

sprievodná správa. Predbežná voľba staveniska. Modrý Kameň, posudok k projektu 

kasární II./26. práporu. Projekt vodovodu. Prehľad rodinných bytov gážistov II./26. 

práporu. Protokol z 3. januára 1936 – prerokovanie generálneho projektu novostavby 

kasární II./26. práporu. Nitra, dostavba delostreleckých kasární. Zastavovací plán, 

situácia. Nitra, Štefánikove kasárne. Plán hnojiska pre kone, rezy. Plán oplotenia. 

Nákres záchodu pre mužstvo delostreleckého pluku 9. Plány stajní pre kone. Nitra, 

augmentačný sklad pre peší pluk 7 – stavba druhej budovy, projekt. Zastavovací plán 

Štefánikových kasární. Plán augmentačného skladu pešieho pluku 7. Celkový 

rozpočet. Technická správa k projektu stavby. Piešťany, vojenské letisko, 

fotopracovne leteckého pluku 3. Návrh elektrického a vodného rozvodu fotografických 
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pracovní leteckého pluku. Plán na stavbu fotografických dielní pre letecký pluk 3. Plán 

skladu a hangárov. Protokol z 19. apríla 1935. Piešťany, stavba kasární pre 

delostrelecký pluk 153, návrh novej situácie. Budova mužstva, situovanie. Ubytovanie 

časti pluku 153. Protokol z 29. apríla 1935. Protokol z 3. apríla 1935. Piešťany, 

Štefánikove kasárne – stavba remisy pre delostrelecký oddiel II./153, situovanie. 

Protokol o konečnom vybavení stavieb remís pre mierový materiál. Situácia navrhnutá 

stavebným riaditeľstvom a situácia navrhnutá delostreleckým oddielom 153. Sklad 

augmentačného materiálu proti lietadlám. Protokol z 19. marca 1934. Plavecké 

Podhradie, tábor – ubytovanie. Situačný nákres vojenských objektov. Plavecké 

Podhradie, výcvikový tábor – výstavba skladu pohonných hmôt. Protokol z 24. mája 

1935. Situovanie skladov pohonných hmôt; návrh. Technická prehliadka 

automobilových vozidiel. Situačný náčrt kaštieľa. Piešťany, letecký pluk 3, murovaný 

sklad na ukladanie minerálnych olejov druhej triedy. Aproximatívny rozpočet. Plán 

budovy mužstva delostreleckého pluku 153, situácia. Protokol z 27. novembra 1934. 

Plán Štefánikových kasární. Protokol zo 16. augusta 1934. Sereď, novostavba kasární 

náhradného práporu ženijného pluku 3. Celkový rozpočet. Protokol z 22. januára 1935. 

Protokol z 18. februára 1935. Trenčín, stavba budovy mužstva v Štefánikových 

kasárňach. Projekt budovy pešieho pluku 17 a autopráporu 3 – prejednanie 

a doplnenie. Protokol zo 17. januára 1935. Protokol z 27. decembra 1934. Rozpočet.  

Šk. 17, 661 listov, 47 plánov 

157 Trenčín, ZZ III. správne oddelenie V., stavba strážnice, statický výpočet. Statický 

výpočet železobetónových konštrukcií na stavbe v Trenčíne od staviteľa Ing. Rudolfa 

Friča. Trenčín, kasárne protilietadlového delostreleckého pluku. Zápis z 12. októbra 

1935. Mapa Trenčína. Turčiansky Svätý Martin, rádiostanica – stolárske práce 

a stavebný program. Protokol z 2. mája 1935. Plán stavby vojenského objektu. Nákres 

čistiacej stanice od Dr. Ing. K. Skorkovského. Zvolen, úpravy barakového tábora pre 

vozatajskú eskadrónu 10, projekt. Stavebný návrh na prestavbu obytných barakov 

mužstva B-13, B-14. Celkový rozpočet. Protokol z 27. februára 1935. Projektová 

dokumentácia: Situačný plán barakového tábora. Lineárny náčrt tábora. Podrobný 

rozpočet. Sprievodná správa k rozpočtu. Mapa Banskej Bystrice. Protokol z 27. júla 

1934. Protokol zo 4. mája 1935. Zvolen – Pustý hrad, situácia pozemku navrhnutého 

pre kasárne náhradných telies. Doplnky technických dát k pozemku, alternatíva II., 

Pustý hrad. Náčrt administratívnej budovy bývalej továrne Union. Zameriavací 

elaborát. Technická sprievodná správa. Protokol z 27. júla 1934. Protokol zo 4. mája 

1935. Zvolen, novostavba kasární delostreleckého oddielu 260, prípravné práce. Návrh 

na zmeny a úpravy. Plán pivníc v budove veliteľstva. Zoznamy objektov. Plán 

zmenených budov. Námety situačných alternatív kasární – alternatíva č. 1 – 6. Žilina, 

dostavba kasární – projekt diaľkovej cesty, rokovanie o zmene. Diaľničný /cestný/ 

fond, štátna považská cesta – vypracovanie štúdií na prechod cez mesto Žilinu. 

Zápisnica z 18. mája 1935. Školiaca strelnica, novostavby a rekonštrukcie. Výkaz 

strelníc, ktorých zriadenie, rozšírenie, rekonštrukcia sa zamýšľa počas rokov 1936 - 

1937. Protokol z 19. apríla 1927. Pomenovanie stavby: Malacky – novostavba 

školiacej strelnice. Pomenovanie stavby Frývaldov – novostavba školiacej strelnice. 

Turecký Vrch, výcvikový tábor – obytný dom pre rotmajstrov; stavebný návrh. 

Program vybudovania výcvikových táborov v roku 1935. Celkový rozpočet na 

výstavbu obytného domu pre rotmajstrov pri Jablonovom. Situácia generálneho návrhu 

na rozšírenie výcvikového tábora. Návrh na postavenie obytného domu. Podrobný 

rozpočet. Výkaz materiálu a dodávok zakúpených v roku 1934 na stavbu obytného 

domu. Malacky, výcvikový tábor Turecký vrch. Program výcvikových táborov v roku 

1935. Ružomberok, stavba delostreleckých kasární, oddisponovanie stajňových 
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barakov. Bratislava, Kasárne M. Hodžu, postavenie prenosnej stajne. Protokol z 12. 

februára 1935. Program vybudovania výcvikových táborov v roku 1935 – tábor pri 

Lešti. Prehľad najnutnejších stavieb potrebných na vybudovanie dvoch peších plukov 

a dvoch delostreleckých oddielov. Lešť, Orem Laz, táborisko 10. divízie, vypísanie 

stavebných dodávok. Orem Laz, výstavba vodovodu, montážne plány. Rozvrh 

materiálu. Projekt vodovodu výcvikového tábora, vodojem. Nákres rozvodnej siete.  

Šk. 18, 267 listov, 22 plánov 

 

158 Ubytovacie pomery 

Plavecké Podhradie, táborisko Obora – ubytovanie. Protokol z 15. – 17. decembra 

1934. Protokol z 26. – 28. júna 1934. Súpis nevyhnutne nutných úprav. Protokol z 24. 

marca 1934. Výkaz priestoru pre novostavbu ubikácií pre veliteľstvo delostreleckej 

strelnice. Výkaz počtu. Náhradné novostavby za kaštieľ s príslušenstvom; 

aproximatívny rozpočet. Protokol k výkazu priestoru pre novostavbu ubikácií. Návrh 

na využitie miestností v kaštieli a v provizórnych objektoch pre veliteľstvo 

výcvikového tábora. Výkaz priestoru pre novostavby objektov, ktoré musí vojenská 

správa zaobstarať. Projektová dokumentácia: Táborisko Plavecké Podhradie, schéma 

situácie. Plán budovy kaštieľa, prízemie, I. poschodie. Pracovný oddiel pre úpravu 

ubytovacích miest pri výcvikovom tábore, zriadenie. Zvolen, novostavby pre 

vozatajskú eskadrónu 10 v komplexe divízneho proviantného skladu. Ubytovanie 

vozatajskej eskadróny 10. Protokol komisie ZVV zo 4. mája 1935. Rozpočet na 

zriadenie otvorenej jazdiarne. Plán komplexu. Plán dvoch skladových objektov 

vozatajskej eskadróny, situácia. Protokol zo 4. mája 1935. Zápisnica z 12. augusta 

1935 – zaistenie kancelárií a potrebných ubikácií pre veliteľstvo armádneho zboru V. 

v Trenčíne.  

Šk. 18, 126 listov, 5 plánov 

 

159 Územné plány 

Modrý Kameň, novostavba kasární, zameranie staveniska. Súhrn príloh. Katastrálna 

mapa. Situácia staveniska, vrstevnicový plán. Technická sprievodná správa. Nové 

Mesto nad Váhom, výstavba ženijných kasární. Situácia pozemkov. Katastrálna mapa. 

Výťah zo zápisnice z 23. februára 1935. Situácia navrhnutých pozemkov pre objekty 

telegrafnej školy, sklad práporu č. 3. Trenčín, ZZ III. správne oddelenie V. – stavba 

strážnice, zameriavacie plány. Náhradné objekty Trenčín, strážnica č. 2, umiestnenie. 

Náhradné objekty Trenčín, strážnica č. 3 a strážnica č. 4. Turčiansky Svätý Martin, 

stavba rádiostanice, zameriavanie staveniska. Prehlásenie zástupcu firmy Marconi p. 

Ing. Pavla Hájka. Prehlásenie P. T. zástupcov spojených elektrární severozápadného 

Slovenska, úč. spol. v Žiline. Protokol z 12. septembra. Nákres pozemkov, situácia. 

Zvolen, voľba staveniska pre kasárne náhradných telies a delostrelecký oddiel 260. 

Vyhľadanie miesta na stavbu kasární v Banskej Bystrici. Mapa Banskej Bystrice. 

Kópia špeciálnej mapy. Zvolen, novostavba kasární, voľba staveniska. Protokol 

komisie ZVV zo 4. mája 1935. Situačný náčrt budov a pozemkov bývalej továrne 

Union. 

Šk. 18, 76 listov, 13 plánov 

 

160 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 
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Bratislava, veľkostatok Bekétfa. Zápis o jednaní konanom dňa 21. decembra 1934. 

Odovzdanie prídelu z veľkostatku, program 1933. Súpis parciel určených k prevzatiu 

a naceneniu od veľkostatku Béketfa od revíru Habern – Farkastorokpusta, patriaceho 

bývalému majiteľovi Pálffy J. seniorát. Bratislava, ženijný tábor Ovsiny – získanie 

pozemkov. Výkup pozemkov ženijného cvičiska Ovsina a Ostrov. Bratislava – 

Prievoz, veľkostatok Bekétfa, odovzdanie nehnuteľností. Zameranie rozdelených 

parciel. Zápis z rokovania o konečnom vyriešení pozemkovej reformy. Odovzdanie 

prídelu z veľkostatku Bekétfa. Výkaz parciel zaberaných vojenskou správou pre 

príjazdovú cestu ku skladom v Plaveckom Podhradí. Petržalka, získanie pozemkov. 

Trenčín, zemský letecký sklad III. – získanie pozemkov a zameranie staveniska. 

Nákresy katastrálnych parciel. Nováky, novostavba vojenských objektov, zaistenie 

pozemkov pre stavbu provizórnych objektov a vypísanie súťaže. Žilina, školiaca 

strelnica – odškodné majiteľom pozemkov v ohrozenom pásme. Vyvlastnenie 

užívacieho práva. Žilina, školiaca strelnica v závodí – obmedzenie vlastníckeho práva 

na pozemkoch ohrozených streľbou. 

Šk. 18, 84 listov, 2 plány 

 

Rok 1935 

Obyčajné písomnosti  

 

161 Administratíva  

Vykonávanie štátnych prác, informovanie ministerstva sociálnej starostlivosti. 

Šk. 19, 3 listy 

 

162 Účtovná agenda 

Piešťany, zriadenie leteckých manipulačných plôch a chodníkov, vyúčtovanie. Výkaz 

rozmerov. Nitra, barakový tábor, úpravy; vyúčtovanie. Vyúčtovací elaborát. Protokol 

o ponukovom konaní. Zvolen, novostavby objektov vozatajskej eskadróny 10; celkový 

rozpočet. Podrobný rozpočet na zväčšené kubatúry a množstvo vzniknuté 

prepočítaním a preskúšaním rozpočtu a plánov novostavieb pre divíznu vozatajskú 

eskadrónu 10. Zásady pre vykonávanie zrážok zo zmluvnej ceny pri niektorých 

dodávkach textilného tovaru. 

Šk. 19, 70 listov, 1 plán  

 

163 Právna agenda a zmluvy 

Schválenie cesty k obytným budovám. Zmluva medzi vojenskou správou a Jánom 

Kramárom v Senici o prácach spojených s udržiavaním cesty na nulový bod – Hlboké, 

cesty Tepelná centrála obytnej budovy z druhej strany. Bratislava, odpredaj parcely 

firme G. Ludwig; trhová zmluva. Plavecké Podhradie, pozemky od Pállfyho – 

doplnenie kúpnej zmluvy. Opis kúpnej zmluvy. Kúpa kaštieľa s priľahlými 

pozemkami.  

Šk. 19, 33 listov, 2 plány 

 

164 Kolaudácie a preberanie objektov  
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Bratislava, kolaudácia novostavieb v júli 1935. Piešťany, budova mužstva – 

preskúšanie základov. Zápis zo 7. novembra. Protokol z 22. októbra 1935. 

Šk. 19, 14 listov 

 

165 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Nitra, dostavba delostreleckých kasární novostavba stajní – schválenie stavebného 

návrhu. Zadanie stavby stajní, záchodov a jazdiarne. Protokol o ponukovom konaní 

z 27. septembra 1935. Súpis došlých ponúk na novostavbu stajní a záchodov. 

Výsledok verejnej súťaže. Nitra, Štefánikove kasárne, sklad II; rozpočet. Protokol 

o ponukovom konaní.  

Šk. 19, 57 listov 

 

166 Stavebné akcie  

Bratislava, regulácia horskej oblasti. Úprava Karloveskej cesty. Nákres oblasti. Nitra, 

Štefánikove kasárne, sklad II. – súhlas MNO s úpravou manipulačných plôch. Plán, 

návrh na úpravu terénu pred skladom č. I a II. Úprava manipulačných priestorov; nové 

jednotkové ceny. Turčiansky Svätý Martin, ubytovanie telegrafného práporu 7, 

adaptácia múzea, stavebný návrh. Protokol z 26. septembra 1935. Celkový rozpočet na 

stavebné úpravy. Projektová dokumentácia: Situačný plán Slovenského národného 

múzea. Plán budovy múzea, prízemie, poschodie. Stavba záchodov pre vojsko pri 

starom múzeu. Adaptačné práce v múzeu. Detail vchodových dverí a schodov. 

Rozpočet. Technická sprievodná správa. Vojenský stavebný dozor v Ružomberku za 

rôzne stavebné úpravy v starom Národnom múzeu. Projektová dokumentácia: Plán č. 

1, č. 2. Situačný plán, oplotenie a chodníky pri múzeu. Kolaudačný protokol z 13. 

októbra. Turčiansky Svätý Martin, stavba provizórnych kuchynských barakov pre 

PÚV 3 a telegrafný prápor. Situácia Kasární Ďurka Langsfelda a návrh situovania 

skladu a remisy vozatajskej eskadróny 13. Zvolen, novostavba objektov pre vozatajskú 

eskadrónu – zriadenie jazdiarne. Plán stajne pre 7 koní. Bratislava, Zámocké kasárne – 

oprava elektrickej inštalácie, stavebný návrh. Prehľad udržovaného osvetlenia 

s výpočtom ročnej spotreby elektrického prúdu a osvetľovacieho paušálu. Projektová 

dokumentácia: Situačný nákres Zámockých kasární. Lineárny náčrt kasární. Lineárny 

náčrt zámockých objektov, prízemie, I. poschodie. Protokol z 3. septembra 1934. 

Šk. 19, 82 listov, 18 plánov 

 

167 Prevzatie objektov vojenskou správou 

Ružomberok, prevzatie mestských kasární vojenskou správou. Odovzdanie 

Štefánikových kasární štátu. Vyjadrenie intendancie, ubytovací referát. Darovacia 

listina. 

Šk. 19, 22 listov 

 

Rok 1936 

Tajné písomnosti  

 

168 Administratíva  
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Nitra, dostavba skladu pri Malante. Komárno, IV. Bašta, uskladnenie plynových 

masiek. Plán IV. Bašty, hlavná budova. Nitra – Zvolen – Topoľčany, budovanie 

letectva. Sereď, novostavba kasární delostreleckého oddielu 83, výkaz priestoru. 

Protokol z 25. júna 1936. Zvolen, stavby skladov; porovnávacia tabuľka. Postupný 

plán rozluky ZVV na zbory. Trnava, stavba Divíznej nemocnice 9 – schválenie výkazu 

priestoru. Protokol z 22. septembra 1936. Orem Laz pri Lešti, zriadenie gravitačného 

vodovodu pre vojenský tábor. Účinok leteckých púmp, trhacie skúšky. Turčiansky 

Svätý Martin, stavba kasární pre automobilovú rotu, výkaz priestoru. Protokol z 28. 

apríla 1936. 

Šk. 20, 99 listov, 1 plán 

 

169 Účtovná agenda  

Zvolen, novostavba muničného skladu. Celkový rozpočet. Zvolen k územiu Budča – 

Turová, hon Širiny – zistenie bežných miestnych cien pozemkov. Hlboké, strážnica, 

zvýšenie nákladov. 

Šk. 20, 9 listov 

 

170 Organizačné a dislokačné zmeny  

Dislokačné zmeny v armáde v roku 1937. Zmeny, ktoré sa prevedú do konca roka 

1937. 

Šk. 20, 8 listov  

 

171 Smernice, nariadenia a poriadky 

Organizácia stavebnej služby a zahájenie príprav a zavedenie tejto služby pri 

veliteľstve zborov. Zvolen, regulačný plán mesta. Zápisnica zo zasadnutia komisie 

jednajúcej o regulačnom pláne mesta Zvolen z 30. júla 1936. 

Šk. 20, 36 listov  

 

172 Stavebné akcie  

Nové Zámky, muničný sklad, generálny projekt. Komisionálne prerokovanie. Protokol 

zo 17. apríla 1936. Prerokovanie záležitostí súvisiacich s výkupom potrebných 

pozemkov pre vojenské účely v lese Vacano. Plán muničných skladov a strážnice, 

pôdorysy. Situačný plán muničných skladov. Nitra, novostavba kasární autopráporu. 

Protokol k výkazu priestoru z 1. mája 1936, časť I a II – komisionálne vyhotovenie 

výkazu priestoru pre novostavbu kasární pre nový automobilový prápor. Výkaz 

priestoru novostavby kasární. Turčiansky Svätý Martin, kasárne PÚV 3 – generálny 

projekt. Plán zamerania staveniska. Nitra, dostavba skladov pri Malante, vytyčovací 

elaborát. Skúšky únosnosti základovej pôdy. Sonda S1 – S8. Trenčín, ZLS III., letisko 

– okruh zákazov a obmedzení súkromných stavieb pozemkov novostavby ZLS III. 

Stavba strážnice v táborisku Hlboké; schválenie stavebného návrhu. Celkový rozpočet. 

Protokol z 26. marca 1936. Nákres staveniska. Plán strážnice, pohľad, rez, pôdorys. 

Technická sprievodná správa k stavebnému návrhu. Trenčín, Reithofferova továreň – 

dobudovanie. Protokol z 13. mája 1936. Návrh na situovanie novostavieb. Turčiansky 

Svätý Martin, PÚV 3, pozemky pre cvičisko. Protokol z 13. marca 1936. Mapy 

stavenísk. Vybudovanie cvičiska na hádzanie ostrých ručných granátov pre útvary 
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posádky Turčiansky Svätý Martin, 1. horský prápor technickej roty a roty pomocných 

zbraní horského pešieho pluku 1 a technického práporu 7. Táborisko Hlboké – stavba 

príjazdovej cesty ku skladom. Stavebný návrh. Celkový rozpočet. Plán príjazdovej 

cesty ku skladu. Pozdĺžny profil cesty. Priečne profily cesty. Vyrovnávanie hmôt, 

nákres cesty. Nákres skladu v táborisku. Technická sprievodná správa. Sereď, stavba 

dvoch jednoposchodových skladov pre ženijný materiál. Plán novostavby kasární 

delostreleckého oddielu 83 – zameranie staveniska. Bratislava, ubytovanie 

delostreleckého pluku 109 v Kasárňach M. M. Hodžu, stavebné úpravy. Situácia 

vozatajských kasární v Bratislave. Nitra – Malanta, novostavba skladov – schválenie 

novej situácie. Plány muničných skladov, situácia.  

Šk. 20, 141 listov, 24 plánov 

 

173 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Nováky, novostavba príjazdnej cesty do údolia Terebianky, návrh trasy. Ponuka na 

vypracovanie detailného projektu vojenskej cesty. Pozdĺžny profil alternatívy II. 

katastrálna mapa. Podmienky pre zameranie a vypracovanie projektu. Celkový 

rozpočet. Výťah z technickej sprievodnej správy. Plavecké Podhradie, novostavba 

muničného skladu; výsledok súťaže. Zmena situácie príjazdovej cesty. Protokol 

o ponukovom konaní. Zvolen, zadanie stavby skladov. Protokol o ponukovom konaní 

z 11. augusta. 

Šk. 20, 36 listov, 2 plány 

 

174 Ubytovacie pomery  

Nitra, Štefánikove kasárne – ubytovanie delostreleckého pluku 54. Zápis z 1. apríla 

1936 – preskúšanie možnosti ubytovať v doterajších ubikáciách delostreleckého pluku 

9 motorizovaný delostrelecký pluk 54. Situačný plán vojenských objektov. 

Zastavovací plán Štefánikových kasární. Nitra, Štefánikove kasárne, stavba prístrešku. 

Protokol z 29. júla 1936. Bratislava, motorizácia delostreleckého pluku 109; 

ubytovanie. Protokol z 11. a 12. augusta 1936.  

Šk. 20, 36 listov, 2 plány 

 

175 Územné plány  

Bratislava, vojenské správy v Petržalke, kúpa pozemkov. Povolenie k zameriavacím 

prácam. Geometrický /polohopisný/ plán na rozdelenie pozemkov parc. č. 766. 

Geometrický plán na vyznačenie zmien pri parcele č. 4840 v katastrálnom území 

Petržalka. Vyznačenie zmien pri parcele č. 5269, 5270, 5002, 5003, 4991/905/, 5272. 

Šk. 20, 206 listov, 6 plánov 

 

176 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností  

Nitra – Malanta, rozšírenie skladov, získanie pozemkov a vyvlastnenie. Výkup časti 

pozemkov v katastri obce Tormoš. Vyvlastňovací súpis katastra obce Hrnčiarovce. 

Katastrálna mapa Hrnčiaroviec a Tormoša. Sumárny výpis z pozemkovej knihy 

katastrálneho územia Hrnčiarovce a katastrálneho územia Tormoš. Trhová zmluvy, 

osnova. Topoľčany – Nemčice, zápisnica z 27. júna 1936 – jednanie o zaistení 

pozemkov ležiacich v katastrálnom území Nemčice, severovýchodne medzi cestou 
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Vyšné Ripňany – Topoľčany a vlečkou vedúcou z Tovarníkov na Veľké Dvorany. 

Katastrálna mapa. Bratislava, Schienweg – novostavba náhradných objektov za sklady 

munície v Ried-Dorn-Kappel a Kramerovom lome. Transakčný elaborát. Zmluva 

medzi vojenskou správou a mestom Bratislava o zámene nehnuteľností mesta 

Bratislavy /parciel č. 6935, 6936,6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6947/1, 

6948 a 6949/ za nehnuteľnosti vojenskej správy. Výkaz plôch. Odhad nehnuteľností 

predávaných vojenskej správe. Aproximatívny rozpočet. Odhad pozemkov a objektov 

muničného skladu v Bratislave. Technický popis muničného skladu Kramerov lom.  

Šk. 20, 104 listov, 2 plány 

 

Rok 1936 

Dôverné písomnosti  

 

177 Administratíva  

Táborisko Hlboké, cesta k obytným budovám. Delostrelecká strelnica, vybudovanie 

cesty na nulovom bode. Protiletecké úkryty, tabuľka technických dát. Turčiansky 

Svätý Martin, kasárne pluku útočnej vozby. Hlboké, táborisko – stavba muničného 

skladu strážnice. Novostavby 1936 – 1937, poradie naliehavosti stavieb kasární podľa 

dislokačných zmien. Novostavby 1936 – 1937, postup prípravných prác za jún, júl, 

august, september a október 1936. III. séria cestovného programu prípravných prác pre 

novostavby. Novostavby 1936 – 1937 - prehľad projektovaných novostavieb a štádium 

generálnych detailných projektov. Banská Bystrica, stavba budovy zborového 

veliteľstva, technické nedostatky. Levice, kasárne III/7 poľného práporu, predloženie 

projektu. Levice, Štefánikove kasárne, cykloprápor 3 – rozšírenie. Protokol z 23. mája 

1936. Výťah zo zápisnice z 28. apríla 1936, zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Myjavy. Modrý Kameň, novostavba kasární II./26. poľného práporu; projekt obytných 

domov. Nitra, vybudovanie letectva, predbežná voľba pozemku. Nové Mesto nad 

Váhom, vojenský telegrafný sklad 1, závady. Nové Mesto nad Váhom, odbočka 

Hlavného ženijného skladu, predloha detailného projektu skladov XV – XVIII. Parkan 

– Nána, novostavba kasární hraničiarskeho práporu 11, projekt. Piešťany, Štefánikove 

kasárne, adaptácia objektov XXIX na dielne. Zoznam navrhnutých zmien v určení 

miestností. Turecký vrch, výcvikový tábor – stavba budovy vojenského zátišia, 

doplnenie stavebného návrhu. Plavecké Podhradie, táborisko, kancelársky barak 2 

prístrešky pre kone a smetisko – schválenie stavebného návrhu. Ružomberok, stavba 

budovy mužstva III/2 horský prápor – schválenie stavebného návrhu. Trenčín – 

Biskupice, výstavba ZLS III., vodoprávne prerokovanie. Zápisnica z 23. 10. 1936. 

Trenčín, Zborová zbrojnica III, stavba strážnice. Priznanie zvýšenia réžie firme Frič. 

Trenčín – Zlatovce, odbočka autozbrojovky a náhradného oddielu delostreleckého 

pluku 153 – zadanie projektu. Turčiansky Svätý Martin, kasárne pluku útočnej vozby 

3, I. etapa. Turčiansky Svätý Martin, telegrafné kasárne. Turčiansky Svätý Martin, 

stavba proviantného skladu, schválenie stavebného návrhu. Malacky, úpravy strelnice. 

Tabuľka priemernej odolnosti stavebných hmôt proti strelám z pušiek. Protilietadlová 

strelnica, streľba pešieho pluku. Potreby pre núdzové osvetlenie pri OPL /ochrana proti 

lietadlám/. Budovanie výcvikových táborov v roku 1936. hlásenie o prevedení stavieb 

v táboroch. Parkan, cvičisko na hádzanie ručných granátov a sklad v Náne. Protokol. 

Zápisnica zo 4. marca 1936. Turčiansky Svätý Martin, požiadavky útvarov. Protokol 

z 13. marca 1936. Turčiansky Svätý Martin, pluk útočnej vozby 3, pozemky pre 
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cvičisko. Piešťany, cvičisko delostreleckého pluku 153, zatrávnenie. Protokol z 5. 

mája 1936. Situačný plán cvičiska. Sklené – Garansek, nadmorské nivelačné výšky.  

Šk. 21, 316 listov, 1 plán 

 

178 Účtovná agenda  

Oblasť ZVV, rekapitulácia stavebného nákladu na maskovanie vojenských letísk 

a objektov nachádzajúcich sa na nich v oblasti ZVV Bratislava. Turecký vrch, 

výcvikový tábor – stavba budovy vojenského zátišia, stavebný návrh. Rozpočet na 

elektrotechnické práce pre vojenské zátišie. Plavecké Podhradie, stavba typového 

baraku, kalkulácia za materiál. Sereď, bývalá Perlova továreň, komisionálne 

prejednanie adaptácie. Náklady za stavebné práce na jednotlivých budovách. 

Rozpočet. Zúčtovanie za studňu, komunikácie. Technická správa k adaptácií. 

Kalkulácia stavebného nákladu na stavbu kasární pre náhradnú koruhvu 11 

dragúnskeho pluku v Seredi. Odhad objektov. Trenčín, ZLS III, kalkulácia spotreby 

vody. Trenčín, Zborová zbrojnica III, zvýšenie nákladu. Turčiansky Svätý Martin, 

ústredňa pre rádio-elektrické stredisko III – úprava miestností poštového úradu, úhrada 

výdavkov. Splátkové výkazy. Turčiansky Svätý Martin, PÚV 3, novy rozpočet pre 

zriadenie psychotechnickej stanice. Turčiansky Svätý Martin, stavba proviantného 

augmentačného skladu telegrafného práporu, vyúčtovanie. Turčiansky Svätý Martin, 

stavba provizórneho skladu telegrafného práporu 7, vyúčtovanie. Súhrn výdavkov za 

práce. Protokol o ponukovom konaní zo 17. apríla 1936. Malacky, stavba skúšobných 

objektov, konečné účty. Malacky, stavba skúšobných objektov, II. splátka pre 

Konstruktiva. Rozpočet. Plavecké Podhradie, zriadenie striech pre skúšky účinku, II. 

splátka. Nový celkový rozpočet. Ružomberok, delostrelecké kasárne, rozpočet na 

stavbu 6 stajní. Malacky, skúšobné objekty, splátkový výkaz I. Firma V. Nekvasil, 

stavebná účastinná spoločnosť – rozpočet na technické a železobetónové práce.  

Šk. 21, 543 listov 

 

179 Právna agenda a zmluvy  

Lešť, výcvikový tábor – žiadosť Juraja Kuoška o povolenie na stavbu stajne. Lešť, 

výcvikový tábor; zákaz stavby. Anna Krasníková z Rimavskej Soboty; stavebná vec, 

odvolanie. Plán výcvikového tábora a okolia zákazu stavieb. Nové Mesto nad Váhom, 

telegrafný sklad a odbočka hlavného ženijného skladu, pomenovanie. Žilina, školiaca 

strelnica v Závodí, obmedzenie vlastníckeho práva na pozemkoch ohrozených 

streľbou. Výkaz parciel. Nákres bezpečnostného pásma strelnice. Zmluva medzi 

vojenskou správou a Komárnom o položení mestského vodovodu na pozemku 

vojenskej správy. Situačný plán.  

Šk. 21, 35 listov, 4 plány 

 

180 Kolaudácie a preberanie objektov 

Turčiansky Svätý Martin, stavba prijímača rádiostanice, kolaudačný protokol z 20. 

mája 1936. 

Šk. 22, 6 listov  

 

181 Organizačné a dislokačné zmeny 
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Dislokačný zoznam útvarov v posádke.  

Šk. 22, 12 listov  

 

182 Personálna oblasť  

Nadčasové práce pri dodávkach a prácach pre vojenskú správu, dôležitých z hľadiska 

obrany štátu. Poručík stav. Karel Balcárek, pridelenie k vojenskej stavebnej odbočke 

10. Dôstojníci stavebnej služby; čakatelia na výsledok skúšok.  

Šk. 22, 8 listov  

 

183 Povolenie na užívanie a zbúranie objektov 

Nové Zámky, novostavba kasární pre náhradnú koruhvu dragúnskeho pluku 3 a pre 

náhradnú rotu hraničiarskeho práporu 11. Protokol z 10. júla 1936 – komisionálne 

prevzatie a odovzdanie do užívania novostavby kasární náhradného práporu pešieho 

pluku 12. Mapa. Protokol z 28. novembra 1936. Levice, dostavba Štefánikových 

kasární – dostavba pre cyklistický prápor 3. Stavebný návrh na zbúranie budov č. 12, 

14, 14a, 15 a 16.  

Šk. 22, 12 listov 

 

184 Smernice, nariadenia a poriadky 

Dočasné smernice pre dodanie, skúšanie, spracovanie a upotrebenie hlinitanových 

cementov pri železničných stavbách. Strelnica s meniacimi sa stanoviskami – smernice 

pre zriaďovanie strelníc. Pozdĺžny profil strelnice. Schéma clôn, pôdorys, pozdĺžny 

rez.  

Šk. 22, 33 listov, 3 plány 

 

185 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Zborové veliteľstvo, zadanie projektu. Banská Bystrica, budova zborového veliteľstva, 

vypísanie súťaže. Protokol zo 17. októbra 1936. Protokol o ponukovom konaní z 30. 

septembra. Výsledok súťaže. Liptovský Svätý Mikuláš, novostavba kasární 

delostreleckého oddielu 201; detailný projekt, zadanie arch. Ing. Šeborovi. Trenčín, 

stavba budovy veliteľstva V. zboru, zadanie stavby. Turčiansky Svätý Martin, kasárne; 

užší výber. Zadanie stavby firme Hlavaj, Palkovič, Uličný. Zvolen, stavba skladov, 

zadanie stavby pre firmu J. K. Rudolf, Plzeň. 

Šk. 22, 64 listov 

 

186 Stavebné akcie  

Malacky, Nový Dvor – schválenie stavebného návrhu na úpravy cieľových plôch. Plán 

cieľového priestoru A, streleckého cvičiska pri Malackách. Stavebný návrh na úpravu 

cieľovej plochy a letiska na strelnici. Celkový rozpočet. Protokol zo 6. februára 1936. 

Projektová dokumentácia: Návrh studne na priestore A strelnice. Situácia priestoru A, 

B strelnice. Nákres vyúčtovacej veže na strelnici, rez A-B. Nákres I., II., III. poschodia 

a krovu. Nákres výstražného kríža pri pozorovateľni v priestore B v delostreleckej 

strelnici. Detaily dverí. Malacky, Nový Dvor letisko – zriadenie manipulačných plôch, 

schválenie stavebného návrhu. Stavebný návrh na zriadenie betónových 
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manipulačných plôch a ciest na letisku Nový Dvor. Celkový rozpočet. Protokol z 10. 

júla 1936. Situačný náčrt leteckého tábora a letiska v Novom Dvore pri Kuchyni. 

Technická sprievodná správa k stavebnému návrhu. Plavecké Podhradie, núdzové 

letisko, delostrelecká strelnica. Protokol zo 4. apríla 1936 – zistenie rozsahu terénnych 

úprav núdzového letiska v susedstve cieľovej plochy B delostreleckej strelnice. 

Technická sprievodná správa. Celkový rozpočet. Rozpočet B na úpravu núdzového 

letiska pri delostreleckej strelnici. Plavecké Podhradie, núdzové letisko pri cieľovej 

ploche B. Malacky, schválenie stavebného návrhu na železobetónové kryty na 

strelnici. Celkový rozpočet na úpravu letiska. Protokol zo 14. apríla 1936. Technická 

sprievodná správa. Pozdĺžne profily. Priečne profily. Nové Mesto nad Váhom, 

HŽS/VTS – zmena v kanalizácií, plán. Banská Bystrica, novostavba školy pre 

dôstojníkov pechoty v zálohe; vnútorné zariadenie. Schválenie stavebného návrhu. 

Celkový rozpočet. Protokol z 9. júla 1936. Inventár zariadenia. Technická sprievodná 

správa. Protokol o ponukovom konaní zo 17. augusta 1936. Novostavby kasární, 

prípravné práce; voľba stavenísk. Banská Bystrica, protokol z 8. apríla 1936 – využitie 

mestských peších kasární na umiestnenie školy pre dôstojníkov pechoty v zálohe. 

Protokol z 10. apríla. Prehľad ubytovacieho priestoru potrebného pre školu. Lineárna 

skica kasární. Lineárny plán kasární, dôstojnícke byty a kancelárie. Plán posádkovej 

nemocnice. Lineárna skica kasární, vedľajšia budova č. 4, pivnice, I. Plán kasární, 

stajne. Lineárny náčrt umrlčej komory a kôlne v posádkovej nemocnici. Návrh 

regulačnej úpravy územia medzi Krížnou, Vuka Karadžiča, Miletičovou a cestou 

Mlynské Nivy. Projektová dokumentácia: Návrh regulačnej úpravy, alternatíva 

A a alternatíva B. Banská Bystrica, novostavba záložnej dôstojníckej školy, 

umiestnenie a komunikácia. Situácia okolia Mestských peších kasární, kópia 

katastrálnej mapy. Banská Bystrica, budova zborového veliteľstva, zmena generálneho 

projektu. Výkaz priestoru pre stavbu budovy veliteľstva VII. zboru. Výkaz priestoru 

pre veliteľstvo divízie, DOV (doplňovacie okresné veliteľstvo) a posádkové 

veliteľstvo. Horné Motešice, dobudovanie vojenského žrebčína. Stavebný návrh. 

Celkový rozpočet. Nákres vodovodu pre žrebčín. Návrh na zriadenie vodovodu. Návrh 

na vodojem v žrebčíne, alternatíva A a alternatíva B. Návrh na otvorené kôlne na práce 

pre vojenský žrebčín. Návrh pre studne s ručným čerpadlom. Technická sprievodná 

správa. Krupina, novostavba kasární práporu pešieho pluku, voľba staveniska. Mapa 

Štiavnice a Krupiny. Zmena dislokácie horského delostreleckého oddielu 260: Krupina 

– Banská Štiavnica, vyhľadanie pozemkov. Stavba kasární pre horský delostrelecký 

oddiel  – preskúmanie a zameranie vyhliadnutého pozemku. Protokol o vyhľadaní 

pozemku. Projektová dokumentácia: Krupina – situácia. Protokol z 28. marca 1923. 

Výstavba druhého polopermanentného domu; jednanie o získaní pozemku.  Krupina, 

novostavba kasární II./26 – voľba staveniska. Zápisnica z 19. júna 1936. Protokol z 10. 

apríla 1923. Krupina, situácia. Krupina, novostavba kasární, zameriavací elaborát. 

Výťah zmluvy z 20. apríla 1936. Výškový a situačný plán. Lekársky posudok kasární. 

Technická sprievodná správa k technickému preskúmaniu a zameraniu pozemku č. 

8117, 8118, 8120, 8123. Situačný plán staveniska. Liptovský Svätý Mikuláš, 

novostavba delostreleckých kasární. Generálny projekt, situačný plán. Malacky, stavba 

kasární pre III/23 prápor na pozemkoch VLP. Voľba staveniska. Situačný plán. Nitra, 

divízny proviantný sklad, úprava terénu. Plán skladu č. 1, návrh na využitie suterénu, 

pôdorys. Práce spojené s úpravou suterénu skladu č. 1 na príručný sklad, náklady. 

Nitra, novostavba kasární autopráporu – voľba staveniska. Protokol z 29. mája 1936. 

Mapa Nitry. Protokol z 12. júna 1936. Nákres staveniska, alternatíva IV. Pezinok, 

novostavba kasární náhradného práporu pešieho pluku 39, stavebný návrh. Celkový 

rozpočet. Piešťany, novostavba kasární delostreleckého pluku 153, pomôcky pre 
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projekt. Technická sprievodná správa. Ružomberok, stavba budovy mužstva III/2 

horský prápor, generálny projekt. Protokol z 12. júna 1935. Výkaz priestoru pre 

novostavbu kasární. 

Šk. 22, 372 listov, 33 plánov 

187 Sereď, novostavba kasární delostreleckého oddielu 83, návrh staveniska. Hlásenie 

o miestnej prehliadke staveniska, alternatíva IV. Protokol z 25. júna 1936. Topoľčany, 

delostrelecké kasárne, zameranie staveniska. Protokol z 25. júna 1936. Situačný plán 

kasární náhradného práporu ženijného pluku 3. Protokol z 8. a 9. novembra 1933. 

Mapa staveniska – schéma katastrálneho plánu. Protokol z 9. apríla 1934. Technická 

sprievodná správa. Výkaz plôch pre stavenisko. Projektová dokumentácia: Situačné 

námety, alternatívy 1 – 6. Protokolárny záznam z 25. februára 1934. Aproximatívny 

rozpočet. Trnava, novostavba divíznej vojenskej nemocnice, voľba staveniska. 

Topografická mapa Trnavy s okolím. Protokol z 22. septembra 1936. Senica, 

novostavba kasární jedného práporu pešieho pluku. Zápisnica z 2. júla 1936. Schéma 

regulačného plánu, voľba staveniska. Senica, kasárne I./33 pešieho pluku, generálny 

projekt. Novostavba kasární pre jeden poľný prápor pešieho pluku 33. Projektová 

dokumentácia: Situačný plán kasární. Ošetrovňa, obytný dom pre dôstojníkov 

a rotmajstrov, dôstojnícka jedáleň, dielne, telocvičňa, plynová komora, kobka, kôlňa, 

remisa, stajňa, väzenie – plán. Plán budovy mužstva I. a II. Výkaz priestoru. Trenčín, 

ZLS III, doplnenie projektu. Trenčín, Štefánikove kasárne, nadstavba augmentačného 

skladu, stavebný návrh. Návrh na rozšírenie kasární, situácia. Plán objektu IX., sonda 

I. a II. Protokol z 2. októbra. Technická sprievodná správa. Plány kasární, pohľady J – 

Z, prízemie. Plán augmentačného skladu. Celkový rozpočet. Trenčín, kasárne pešieho 

pluku 17, augmentačný sklad. Zameriavací elaborát. Kópia katastrálnej mapy dvora 

v Zlatovciach. Sprievodná správa. Protokol z 20. júna 1936. Aproximatívny rozpočet. 

Plán Trenčína s okolím. Technická správa. Zápisnica z 2. apríla 1936. Protokol z 31. 

marca 1936. Výkaz priestoru pre školu. Plán pozemkov na dvore v Zlatovciach. 

Trenčín, Zborová zbrojnica III., stavba strážnice. Ružomberok, Štefánikove kasárne – 

zbúranie baraku X., zvýšenie réžie – hlásenie. Topoľčany, novostavba kasární 

delostreleckého pluku a pešieho práporu – voľba staveniska. Zápisnica z 27. júna. 

Turčiansky Svätý Martin, novostavba telegrafných kasární, voľba staveniska. Protokol 

z 26. júna 1935. Turčiansky Svätý Martin, situovanie kasární. Odovzdanie staveniska. 

Plán kasární PÚV 3, návrh na zmenu situácie. Turčiansky Svätý Martin, kasárne PÚV 

3, generálny projekt. Technická sprievodná správa. Regulačný plán mesta v priestore 

projektovaných kasární. Situácia kasární Ďurka Langsfelda. Turčiansky Svätý Martin, 

telegrafný prápor 7 – výstavba provizórneho skladu pre augmentačné zásoby. Protokol 

z 23. januára 1936. Plán, návrh na postavenie provizórneho skladu v kasárňach Ďurka 

Langsfelda. Zvolen, Divízny proviantný sklad 3, novostavba ďalších objektov pre 

vozatajskú eskadrónu 10, stavebný návrh. Protokoly z 30. a 31. januára 1936. Situačný 

náčrt Zvolena. Situačný plán budov DPS 10 a vozatajskej eskadróny. Zvolen, 

novostavba kasární, delostrelecký oddiel 260 – zameriavanie staveniska. Technická 

sprievodná správa. Zvolen – Pustý hrad, novostavba kasární náhradných telies. 

Situácia novostavby kasární pre III./25. poľný prápor. Žilina, Kasárne J. M. Hurbana – 

zmena stavebného programu. Plán kasární pechoty a delostrelectva. Návrh na 

rozšírenie, situácia. Lineárny náčrt augmentačného skladu. Modrý Kameň, novostavba 

kasární II./26. poľného práporu; generálny projekt. Protokol z 3. januára 1936. 

Situačný plán kasární. Náčrty, pôdorysy. Piešťany, kasárne – pripojenie na mestskú 

kanalizáciu a vodovod. Výškopisný a polohopisný plán Piešťan. Žilina, Kasárne J. M. 

Hurbana – pripojenie na mestský vodovod. Spotreba vody v kasárňach. Výkaz 

o spotrebe po dostavbe. Kópie katastrálneho plánu. Novostavba posádkovej 
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nemocnice, zaistenie pozemkov. Parkan, stavba cvičiska na hádzanie ručných granátov 

a zriadenie pre protilietadlovú streľbu, situovanie. Prerokovanie bezpečnostného 

pásma, plány. Protokol z 31. marca 1936. Nákres bezpečnostného pásma, granátové 

cvičisko, alternatíva I. a II., plány cvičiska a bezpečnostného pásma. Nitra, školiaca 

strelnica – zriadenie granátového cvičiska, stavebný návrh. Celkový rozpočet. Protokol 

z 27. marca. Návrh cvičiska pre hádzanie ostrých ručných granátov. Plán cvičiska. 

Detail oplotenia. Situácia. Technická sprievodná správa. Nitra, stavba cvičiska na 

hádzanie ručných granátov – prerokovanie bezpečnostného pásma. Situácia podľa 

katastrálnej mapy Hrnčiaroviec. Nové Mesto nad Váhom, stavba rampy, vyúčtovanie. 

Vojenská vlečka, kolaudácia bočnej a čelnej rampy. Zápisnica z 10. júla 1936. 

Odbočka HŽS, rampa vojenskej vlečky – technicko-policajná skúška. Rozpočet. 

Zadanie prác firme Müller a Kapsa. Protokol z 5. augusta 1935. Protokol 

o ponukovom konaní z 19. júna 1935.  

Šk. 23, 667 listov, 41 plánov  

 

188 Územné plány  

Snímka katastrálne mapy Vlkanová, Garansek. Turčiansky Svätý Martin, vojenské 

stavby, výpisy z pozemkovej knihy. Výkaz parciel. Nákres zastavanej plochy. Kópia 

starej pozemnoknižnej mapy – stavenisko kasární telegrafného práporu 7, katastrálne 

územie Záturčie. Výkaz plôch zaberaných pre vojenské stavby v katastrálnom území 

Záturčie. Kópia mapy – stavenisko kasární telegrafného práporu 7. Nitra – Malanta, 

vojenské objekty, bezpečnostné pásmo; verejno-právne pojednávanie. Technická 

sprievodná správa. Mapa, parcela č. 749. Výťah z pozemkovej knihy Tormoš. Zoznam 

parciel spadajúcich do bezpečnostného pásma 760 metrov v obciach Hrnčiarovce 

a Tormoš. Turčiansky Svätý Martin, pluk útočnej vozby 3, pozemky pre cvičisko, 

skice. Protilietadlové strelnice, zakreslenie uzatváracích priestorov. Trenčín, školiaca 

strelnica pešieho pluku 17, situácia.  

Šk. 24, 64 listov 

 

189 Vyvlastnenie, kúpa majetku, prevody nehnuteľností  

Vyvlastňovací súpis v katastri obce Tormoš. Snímok katastrálnej mapy katastrálneho 

územia Hrnčiarovce a Tormoš. Zoznam parciel, ktoré majú byť získané do vlastníctva 

vojenskej správy. Zoznam parciel, ktoré má vojenská správa získať nájmom. Zoznam 

parciel, na ktoré má byť získané užívacie právo pre vojenskú správu. Situačný plán 

pozemkov okolo vodného cvičiska v katastri obce Krivá pri Chuste.  Lešť, výcvikový 

tábor – výkup pozemkov. Výcvikový tábor 10. divízie na Orem Laz, výkup Zichyho 

pozemkov pre strelnicu protitankových zbraní. Zistenie cieľových plôch delostreleckej 

strelnice. Rozšírenie cieľových plôch. Lešť, výcvikový tábor – získanie pozemkov. 

Zápis o komisionálnom šetrení zo 4. – 5. októbra 1935; nájdenie poľnej pechotnej 

strelnice pre protitankové zbrane, vyhľadanie strelnice pre ostrú poľnú streľbu útvarov 

útočnej vozby na Slovensku. Úradný zápis z 26. novembra 1935. Nitra – Malanta, 

vojenské stavby, prevzatie pozemkov. Hrnčiarovce – Tormoš, vyvlastnenie pozemkov 

pre vojenskú správu. Vyvlastňovací súpis obce Tormoš. Snímka katastrálnej mapy 

Hrnčiarovce – Tormoš. Sumárny výpis z pozemkovej knihy katastrálneho územia 

Tormoš. Sumárny výpis z pozemkovej knihy obce Hrnčiarovce. Protokol z 5. júna 

1936. Nové Mesto nad Váhom, vyvlastnenie pozemkov na stavbu telegrafných 

kasární. Celková situácia domu vojenských gážistov. Snímka katastrálnej mapy 

katastrálneho územia Nové Mesto nad Váhom. Rozšírenie pozemkov. Trenčín – 
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Biskupice, získanie pozemkov, rokovanie s majiteľmi. Trenčín, ZLS III, vykúpenie 

mlyna Karla Ábela. Návrh vo veci vyvlastnenia mlyna v Trenčianskych Biskupiciach. 

Odhad budov Karola Ábela. Odhad škody. Ponuka na predaj vojenskej správe. 

Geometrický plán na znázornenie parcely č. 185/47. Kópia pozemnoknižnej mapy 

v katastrálnom území Trenčianske Biskupice a Nozdrkovce. Stavebný plán mlyna. 

Nákres prístavby mlyna, rez A – B. Protokol z 15. júna 1936. Turčiansky Svätý 

Martin, vysielač rádiostanice, získanie pozemkov. Kópia komasačnej mapy 

katastrálneho územia Záturčie v okrese Turčiansky Svätý Martin. Turčiansky Svätý 

Martin, pluk útočnej vozby 3 – vyvlastnenie staveniska kasární. Vyvlastnenie 

pozemkov pre vojenské účely. Topoľčany, novostavba kasární, zaistenie staveniska; 

vyvlastnenie. Plavecké Podhradie, muničný sklad – príjazdová cesta. Vyvlastnenie 

pozemkov v katastri Plaveckého Podhradia pre účely vojenskej správy. Protokol zo 6. 

mája 1936. Trhová zmluva medzi vojenskou správou a Štefanom Danihelom 

a manželkou, predaj pozemkov. Snímka katastrálnej mapy Plaveckého Podhradia. 

Trasa cesty. Situačný nákres vojenských objektov v Plaveckom Podhradí. Výkaz 

plôch. Nové Zámky, novostavba skladu, zaistenie pozemkov, obmedzenie rúbania 

lesa. Vojenský erár – kúpa pozemkov pre stavbu vojenských objektov. Hrnčiarovce – 

Tormoš, vyvlastnenie pozemkov pre vojenskú správu. Zápisnica z 20. novembra 1936. 

Nitra, rozšírenie bezpečnostného skladu pri Malante. Opis protokolu zo 16. apríla 

1936. Ružomberok, prevzatie nemocnice. Turčiansky Svätý Martin, novostavba 

kasární, zaistenie pozemku. Výkup pozemkov pre kasárne. Schválenie voľby 

staveniska, alternatíva IV. Turčiansky Svätý Martin, kasárne telegrafného práporu 7 

a obytné domy. Vyvlastňovací elaborát. Kópia súdnej mapy katastrálneho územia 

Záturčie. Vyvlastňovací súpis. Snímka z katastrálnej mapy katastrálneho územia 

Turčiansky Svätý Martin.  

Šk. 24, 250 listov, 28 plánov 

 

 

Rok 1936 

Obyčajné písomnosti  

 

190 Administratíva  

Komárno, cesta vo vojenskom parku; zverejnenie. Šahy, kúpalisko, súhlas MNO 

s kúpou pozemku. Vicinálna cesta Nové Zámky – Nesvady a Stará Ďala, ustálenie 

príspevkového kruhu a pomeru záujemcov. Protokol z 5. decembra 1936. Informačná 

správa. Parkan, stavba kasární – cvičisko.  Piešťany, prídel z veľkostatku Erdödsko, 

zaknihovanie. Sereď, vojenské stavby – získanie pozemkov a zvýšenie prídelovej 

ceny. Geometrický (polohopisný) plán. Piešťany, prídel z veľkostatku Erdödsko. 

Turčiansky Svätý Martin, kasárne – vyvlastnenie pozemkov a odškodnenie za 

predčasný zber úrody. Vysoká škola technická na Slovensku, anketa odborníkov 

ohľadom jej zriadenia. Miestni robotníci, vysvetlenie pojmov. Žiadosti o zväčšenie 

stavebného nákladu. Komárno, zriadenie umyvárne pre remontnú eskadrónu; 

schválenie stavebného návrhu. Leopoldov, objekty trestnice používané vojenskou 

správou; udržiavanie. Nitra, dostavba divízneho proviantného skladu, vytyčovací 

elaborát. Nové Zámky, novostavba kasární – schválenie stavebného návrhu. Piešťany, 

letisko – stavba fotopracovne. Protokol z 2. marca 1936. Plavecké Podhradie, kúpa 

kaštieľa a pozemkov od Pálffyho. Levice, novostavba kasární práporu pešieho pluku, 

voľba staveniska. Trenčín, parná píla Domového lesného priemyslu, úč. spol. – oprava 
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strechy. Piešťany, Štefánikove kasárne a vojenské letisko, pripojenie sa na vodovod. 

Parkan, Štefánikove kasárne, zriadenie požiarnej studne. Schválenie stavebného 

návrhu. Komárno, vojenské objekty, oprava škôd po víchrici, rozpočet. Bratislava, 

budovy ZVV, zmeny v určení miestností. Nové Zámky, kasárne pechoty, nájomné 

z bytov v obytnej budove. Považská Bystrica, nájom miestností pre ZTÚ /zbrojno-

technický úrad/. Parkan, granátové cvičisko a kobky pre granáty a trhaviny – 

schválenie stavebného návrhu. 

Šk. 25, 113 listov, 1 plán 

 

191 Účtovná agenda 

Objednávka kníh. Sprievodca vojenským trestným a mravnostným právom, 

objednávka. Malacky – Malý Dvor, stavebné úpravy firmou Martin Plačko, splátka. 

Malacky, strelnica – rozpočet na železobetónové kryty. Splátkový výkaz za práce 

spojené s úpravou manipulačných plôch a ciest na letisku v Novom Dvore. Splátkový 

výkaz za práce vykonané na úprave núdzového letiska pri cieľovej ploche B na 

delostreleckej strelnici v Plaveckom Podhradí. Nitra, letisko – zriadenie 

manipulačných plošín, rozbory jednotkových cien. Rozpočet. Technická správa. 

Banská Bystrica – Pršany, trhové zmluvy o kúpe pozemkov. Juraj Bušovský, 

nedoplatky priamych daní a pokuty. Turčiansky Svätý Martin, kasárne PÚV 3 – 

stavenisko, pôžička mestu. Hlboké, táborisko – I., II., III. splátkový výkaz za stavbu 

skladu. Dodanie dreva firmou Skorkovský. Nitra, Štefánikove kasárne, budova 

mužstva; prešetrenie paušálu. Cenník miezd a materiálu pre posádku. Prešetrenie 

ročnej dotácie na udržiavanie budov a ich zariadenia. Prešetrenie ročného paušálu na 

bielenie, čistenie a zasklenie objektov. Lineárna skica budovy mužstva I. a II. Súhrnný 

výkaz. Nové Zámky, pozemky. Hospodársky program. Situačný plán. Výkazy plôch. 

Predloha výkazu o zadaných prácach a dodávkach vykonaných nákupom od 1. januára 

do 31. marca 1936. Predloha výkazu od 1. apríla do 30. júna 1936. Výkaz povolených 

prác, mimoriadne výdavky pre rok 1936. Predloha výkazu o zadaných prácach 

a dodávkach, vykonaných nákupov od 1. júla do 30. septembra 1936. Zoznam 

stavebných návrhov na nákup vnútorného zariadenia. Bratislava, výkaz nákupov. 

Výkaz peňažných požiadaviek na mesiace február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, 

september, október, november, december 1936. Rozpočet na vojenské letectvo v roku 

1936, zmeny kontovania. Výkaz o spotrebovaných úveroch v decembri 1935. Výkaz 

o spotrebovaných úveroch v januári, februári, marci, máji, júni 1936. Predloha výkazu 

o úsporách pri vyúčtovacích prácach a dodávkach. Výkaz o spotrebovaných úveroch 

v auguste, septembri, novembri 1936. Účet firmy Tresoria. Nitra, sklad II., splátkové 

výkazy. Plán novostavby augmentačného skladu II. Pešieho pluku 7. Plány 

novostavby. Nitra, novostavba skladu II. v Štefánikových kasárňach, IV. Splátka firme 

Chuda. Parkan, stavba kasární, V. splátka, výkaz firmy Ing. Biederer. Lučenec, 

generálne opravy mestských vojenských objektov a skladu pri Ladovej, splátkový 

výkaz firme J. Milbachr. Piešťany, stavba fotopracovne na letisku, II. a IV. splátka 

firme Ing. Jozef Doležal a syn. Nové Zámky, novostavba kasární, VII. Splátkový 

výkaz firmy arch. F. Novák, Zvolen. II. splátkový výkaz firmy R. Opavský. I. splátka 

firme J. Walla, elektrotechnický podnik. III. splátka firme Július Kazimír, tesár. I. 

splátka firme J. Kabeláč, inštalačný závod na vodovody a ústredné kúrenia. III. splátka 

firme bratia Raganovci, stavební umeleckí zámočníci. Nové Zámky, stavba kasární, 

VIII. splátka firmy F. Novák. Nové Zámky, stavba kasární, II. splátkový výkaz firme 

bratia Raganovci. Nové Zámky, stavba kasární, IX. Splátky firme F. Novák. IV. 

Splátka firme J. Kazimír, tesársky majster. I. splátkový výkaz firme Atelier Štosek, III. 
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splátkový výkaz firme R. Opavský, II. splátkový výkaz firme V. Wagner, X. splátkový 

výkaz firme F. Novák, II. splátkový výkaz firme Jaroslav Walla, splátkový výkaz 

firme J. Kabeláč, inštalačný závod. Sereď, stavba kasární, splátka firme Ján Michalec. 

Nitra, Štefánikove kasárne – rozpočet na stavbu plynovej komory. 

Šk. 25, 845 listov, 14 plánov 

192 Nemocenské poisťovne, skladanie istiny. Novostavby, stavebný náklad – kontrola 

finančného stavu počas stavby. Novostavby, kontrola nepredvídaných výdavkov počas 

stavby, peňažné záznamy. Verejné súťaže, vypísanie ponukového konania. Verejná 

súťaž. Rozpočet na zakúpenie pozemku pre novostavbu kasární v Parkani. Zastavané 

plochy. Bratislava, sklad pohonných hmôt, I. splátkový výkaz pre Bruna Höfera. 

Bratislava, budova Ústredného družstva, nový rozpočet. Splátka firme Ing. Rudolf 

Frič. Bratislava, ženijný tábor na Ostende, stavba dvoch typových barakov, rozpočet. 

Technická sprievodná správa. Bratislava, dva typové baraky pre mužstvo, záverečné 

vyúčtovanie s firmou V. Nekvasil. Bratislava, stavba dvoch typových barakov, 

splátkový výkaz firme František Vorsa. Bratislava, stavba typových barakov pre 

mužstvo na Ostende, splátkový výkaz firme František Vorsa. Bratislava, ženijný tábor 

na Ostende, rozpočet. Banská Štiavnica, zámok Svätý Anton, stavebné úpravy – 

rozpočet. Vyúčtovanie stavebných úprav, vyúčtovací plán. Kolaudačný protokol. 

Dolný Kubín, Oravské kasárne – celkový rozpočet za kino. Komárno, Nová pevnosť – 

vyúčtovanie za kuchyňu mužstva. Protokol o ponukovom konaní z 28. augusta 1935. 

Záverečné zúčtovanie s firmou Jozef Langsadl a so železiarňami a smaltovňami Otto 

Hoffmann. Stavebný zápisník. Plán na zriadenie krbu. Vyúčtovací plán rozvodného 

potrubia v zariadení na ohrievanie vody. Lučenec, generálne opravy mestských 

kasární, rozpočet. Kolaudačný protokol. Vyúčtovanie. Malacky – Hlboké, novostavba 

budovy mužstva a veliteľstva, vyúčtovanie. Súhrn výdavkov na novostavbu. Malacky, 

Nový Dvor – stavebné úpravy, vyúčtovanie. Celkový rozpočet. Plavecké Podhradie, 

táborisko Obora – stavba typového baraku pre mužstvo. Protokol o ponukovom 

konaní. Nitra, stavba augmentačného skladu v Štefánikových kasárňach, vyúčtovanie. 

Nitra, novostavba stajní, zrušenie zadania. Nitra, dostavba DPS 9, schválenie rozpočtu. 

Splátka firmy Eduard Jančárik. Splátkové výkazy. Nitra, novostavba skladu 

pohonných hmôt, vyúčtovanie. Protokol z 29. novembra 1935. Súhrn výdavkov 

doplatkov na novostavbu. Parkan, stavba kasární, rozpočet. Žiadosť o priznanie 

príplatku firme Ing. Emil Biederer. Piešťany, remisa – vyúčtovanie. Kolaudačný 

protokol. Protokol z 15. novembra 1935. Nákres elektrickej inštalácie. Situačný plán. 

Tabuľka výpočtov kubatúr. Piešťany, fotopracovňa, schválenie rozpočtu. Plavecké 

Podhradie, kaštieľ – náklady na adaptáciu a väčšie úpravy od roku 1926. Zoznam 

výdavkov spojených s opravami. Plavecké Podhradie, kúpa kaštieľa. Plavecké 

Podhradie, stavba dvoch typových barakov pre mužstvo, splátkový výkaz firmy 

František Vorsa. Protokol. Plavecké Podhradie, táborisko – výstavba ďalších objektov, 

predloženie rozpočtu. Protokol o ponukovom konaní. Ružomberok, Tatranský tábor – 

rozobratie drevených barakov. Aproximatívny rozpočet. Šahy, Kasárne generála 

Pellého, rozpočet na stavbu osvetovej budovy. Trenčín, stavba troch strážnic, 

vyúčtovanie s firmou Ing. Rudolf Frič. Zvýšenie réžie a miezd. Vajnory, sklad 

pohonných hmôt. Splátkový výkaz pre Ing. Hejduk a Faix. Zvolen, stavba objektov 

vozatajskej eskadróny 10, rozpočet. Splátka firme Slovensko-česká stavebná 

spoločnosť. Modrý Kameň, novostavba kasární, projekt gravitačného vodovodu. 

Zápisnica z 1. októbra 1936, revízia projektu na zásobenie obce Modrý Kameň pitnou 

a úžitkovou vodou. Malacky, stavba skúšobných objektov, vyúčtovanie. Parkan, 

stavba školiacej strelnice, rozpočet. Protokol  ofertného konania z 2. decembra 1935. 

Rozpočet. Nitra, zriadenie protilietadlovej strelnice, vyúčtovanie. Zúčtovací plán. 
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Banská Bystrica, zriadenie protilietadlovej strelnice, vyúčtovanie. Súhrn výdavkov na 

stavbu strelnice. Vyúčtovací nákres strelnice. Kolaudačný protokol. Protokol 

o ponukovom konaní. Rozpočet. Parkan, Štefánikove kasárne, zriadenie trojfázovej 

prípojky pre kino, vyúčtovanie. Zúčtovací súhrn. Situačný náčrt kasární. Protokol o 

ponukovom konaní. Firma Eternit Wildmann, Hatschek a spol., vrátenie záruky. Firma 

Slovensko-česká stavebná spoločnosť, výmena záruk. Parkan, Štefánikove kasárne, 

zriadenie protipožiarnej studne, vyúčtovanie. Protokol o ponukovom konaní. 

Komárno, vojenské erárne objekty, odstránenie škôd spôsobených krupobitím, 

splátkový výkaz. Protokol o ponukovom konaní. Bratislava – Plavecké Podhradie, 

stavba typových barakov, dvojité lôžka, nová jednotková cena. Náčrt priční. Nákres I. 

poschodia barakov. Nitra, vojenská vlečka odbočky DPS, celkový rozpočet. Nitra, 

Divízny proviantný sklad 10, predkontovanie čiastok. Bratislava, vojenská vlečka DPS 

9, úprava prejazdov, vyúčtovanie. Situačný plán dlažby a preddlažby v sklade. 

Protokol o ponukovom konaní. Nákres koľajovej križovatky pre vlečku.  

Šk. 26, 846 listov, 29 plánov  

 

193 Právna agenda a zmluvy 

Komárno, prístavný úsek Váhu, vodoprávne pokračovanie. Zápisnica. Banská Bystrica 

– Pršany, pozemky – vymeranie poplatku za zmluvy. Súhrn výdavkov za pozemky od 

Oravca a spol., J. Mlynárika a spol., Dobrota a manželky.  Banská Bystrica, kúpa 

pozemkov, zmeny s bývalými urbarialistami. Geometrický polohopisný plán. Výkaz 

plôch. Výkaz pozemkov. Trhová zmluva. Výkaz plôch. J. Vicén a spol., Lozorno, 

mlyn – pozemnoknižné jednanie. Vyúčtovanie. Zmluva o vklade vlastníckeho práva. 

Kúpno-predajná zmluva. Protokol. Situačný plán Kamenného mlyna v Lozorne 

a v katastri obce Plavecký Štvrtok. Veľkostatok Stupava, Károlyi – nový prídel mlyna. 

Dvor Zlatovce, vypovedanie zmluvy. Leopoldov, hasičská dávka. Norma ČSN 1093 – 

1935: Predpisy o betónových stavbách, časť II B – Stavebná kontrola betonárskych 

prác; uvedenie do platnosti. Normy ČSN 1207 – 1935, kovové ohrievače na tuhé 

palivo ČSN 2020 – 1935, kamenné schody, krycie dosky a obruby – zavedenie do 

platnosti. Trenčianske Biskupice, súkromné novostavby v susedstve zemského 

leteckého skladu. Plán pozemku ZLS v Trenčíne. Výmer. Vojenské správy budov – 

oprava a doplnenie rozkazu ZVV. Zoskupenie vojenských správ budov v obvode ZVV 

Bratislava. Bratislava, divízna nemocnica, jednanie s mestom. Nové Zámky, kasárne 

náhradného práporu pešieho pluku 12, pomenovanie na Kasárne pechoty. Sereď, 

novostavba kasární – pomenovanie Ženijné kasárne. Levice, kúpa staveniska pre 

rozšírenie kasární. Kúpno-predajná zmluva. Nitra, sklady pri Malante, ustálenie 

bezpečnostného pásma. Piešťany, novostavba delostreleckých kasární, žiadosť 

o rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete. Piešťany, Štefánikove kasárne a letisko, 

pripojenie na obecný vodovod. Pripojenie na mestský vodovod a kanalizáciu. 

Zápisnica z 24. júna 1936. Situačný plán letiska. Rozšírenie rozvodnej siete obecného 

vodovodu. Zápisnica a protokol zo 16. júla 1936. Firma Lozovský a Hrabě veriteľská 

obchodná spoločnosť Trenčín, staviteľská koncesia. Výmer. Vyznačovanie pozemkov 

železničných dráh, ktoré slúžia doprave v pozemkovom katastri. Nitra, odbočka DPS 

9, používanie vojenskej vlečky pre podnikateľov dostavby odbočky. Eduard Jančárik, 

žiadosť o povolenie používania miestnosti mužstva pre kanceláriu vojenského 

stavebného dozoru. Všeobecné podmienky pre zmluvy o spoluužívaní vlečky. Zmluva. 

Nitra, vlečka DPS 9, zmluva o spoluužívaní vojenskej vlečky odbočky DPS 9. Zmluva 

s firmou Eckenstein, firmou Eduard Jančárik. Komárno, ženijný pluk 3, spoluužívanie 

vlečky štátnej elektrárne. Zmluva. Leopoldov, vojenská vlečka – dodatok k zmluvám 
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o spoluužívaní vlečky.  

Šk. 27, 377 listov, 12 plánov 

 

194 Evidencia 

Pomníky postavené tragicky zahynutým vojenským letcom – evidencia a udržiavanie; 

prešetrenie a hlásenia. Náčrt miesta nehody zahynutého pilota desiatnika Josefa 

Skořepy. Zrútenie lietadla leteckého pluku 3 Piešťany. Náčrt miesta havárie 

vojenského lietadla č.  Š.16.61 leteckého pluku č. 3. Zoznam pomníkov. 

Šk. 27, 180 listov, 4 plány, 1 fotografia 

 

195 Kolaudácie a preberanie objektov  

Šahy, Kasárne generála Pellého, objekt pre poddôstojnícku školu; záruka. 

Superkolaudačný protokol z 27. novembra 1935. Superkolaudácia novostavieb 

a väčších opráv v roku 1936. Superkolaudácia v mesiaci jún 1935; vykonanie. 

Kolaudačný protokol z 27. septembra 1934, kolaudácia prác spojených s generálnymi 

opravami Štefánikových kasární v Leviciach. Superkolaudácia v mesiaci júl 1936. 

Kolaudačný protokol z 23. júla 1934, kvantitatívna kolaudácia novostavby budovy 

dielní a skladov na vojenskom letisku v Nitre. Levice a Nový Dvor, superkolaudácia. 

Superkolaudačný protokol z 2. apríla 1936 – superkolaudácia zriadenia štartovacej 

dráhy na vojenskom letisku Malacky. Levice, Štefánikove kasárne – superkolaudácia 

stavebných úprav v roku 1934. Kolaudačný protokol z 21. júna 1934, superkolaudačný 

protokol z 9. júla 1936, kolaudačný protokol z 27. septembra 1934. Lučenec, cvičný 

objekt pri Ladovej. Superkolaudačný protokol z 13. júla 1936. Nitra, stavba budovy 

dielní a skladov na letisku. Superkolaudačný protokol. Superkolaudácia novostavieb 

a stavebných opráv v roku 1936, výkaz. Hlboké, budova mužstva a veliteľstva, 

superkolaudácia. Kolaudačný protokol z 13. júla 1935. ZVV Bratislava, kolaudácie 

novostavieb v mesiaci január, máj, jún, august, september, november 1936. 

Novostavby kín vojenských zátiší; zadanie železnej konštrukcie a vyžiadanie plánov. 

Kolaudácie prác a nákupov. Správa o technickej správnej prehliadke paušálov 

stavebnej služby, odstránenie technických nedostatkov a chýb. Správa o náhodnej 

technicko-správnej prehliadke paušálu stavebnej služby. Bratislava, ženijný tábor na 

Ostende, stavba dvoch typových barakov pre mužstvo – kolaudácia. Kolaudačný 

protokol z 29. apríla 1936. Kolaudácia novostavieb v júli 1936. Piešťany, budova 

mužstva. Zápis z 10. augusta 1936. Protokol z 22. a 23. septembra 1936 – 

kvantitatívna kolaudácia prác spojených s postavením budovy mužstva. Kvantitatívna 

a kvalitatívna kolaudácia zoradiska a ciest v Štefánikových kasárňach. Nový Dvor pri 

Kuchyni, ohrievareň vody a olejov, elektrická inštalácia, vyúčtovanie. Stavebný návrh. 

Protokol z 25. apríla 1935. Rozpočet. Technická sprievodná správa. Plán budovy na 

ohrievanie vody a olejov. Lineárny náčrt budovy. Vyúčtovací súhrn. Kolaudačné 

protokoly. Nitra, stavba vlečky – kolaudačný protokol z 15. septembra 1936. 

Šk. 27, 191 listov, 5 plánov 

 

196 Personálna oblasť  

Ján Flídr, prijatie do služieb vojenskej správy. Ján Jakubík, žiadosť o miesto 

v poľnohospodársko-technickej službe. Ján Otto, prijatie do služieb vojenskej správy. 

František Čech, nástup do služby technického úradníka. Rudolf Häckl, prijatie do 
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služieb vojenskej správy. Antonín Horehleď, výpoveď civilného zamestnanca. Otto 

Rosenbaum, nástup do služby. Václav Marek, nastúpenie do služieb vojenskej správy. 

Václav Jelínek, prijatie do služieb vojenskej správy. Civilní technickí zmluvní 

zamestnanci – nástup do služby. Eduard Kozák, prijatie do služby technického 

zmluvného úradníka vojenskej správy. Václav Jelínek a Stanislav Krupař, nastúpenie 

do služby. Civilní zmluvní zamestnanci vyšších služieb – prijatie. Ing. Jaroslav 

Pokorný, prijatie do služby. Václav Jelínek, technický úradník vojenskej správy; 

služobné pridelenie. Stanislav Krupař, technický úradník vojenskej správy; služobné 

pridelenie. Rtm. v zálohe Ján Franz, prijatie do služieb vojenskej správy. J. Bartoš, 

nástup do služby. K. Šedivý, staviteľský asistent, žiadosť o prijatie za technického 

zmluvného úradníka. Eduard Kozák, prijatie do služieb vojenskej správy. Bohuslav 

Boháček, prijatie do služieb vojenskej správy. Civilní technickí zamestnanci, nástup do 

služby. Pracovná zmluva pre Klimenta Matyáša. Ján Franz, prijatie do služieb 

vojenskej správy. Zápisnica. Nové Zámky, stavba kasární – prijímanie robotníkov. 

Dôstojníci stavebnej služby, osnova skúšok.  

Šk. 27, 101 listov 

 

197 Hlásenia 

Štatistika dôstojníkov stav. v zálohe a v. v. Tabuľka zmien v počtoch. Hlásenie 

o postupe novostavieb pre mesiace január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, 

september, október, november a december 1936. Parkan, Štefánikove kasárne, 

hlásenie. 

Šk. 28, 716 listov 

 

198 Prevzatie objektov vojenskou správou 

Ružomberok, Štefánikove kasárne – prevzatie vojenskou správou. Prenájom 

mestských kasární. Darovacia listina. 

Šk. 28, 21 listov 

 

199 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 

Nitra, Štefánikove kasárne, adaptácia baraku č. 12 pre montovňu  a zbierky náhradnej 

roty automobilového práporu 7. Zrušenie objektu č. 10 a 12.  Plán Štefánikových 

kasární na Zobore pri Nitre. Situácia kasární. Leopoldov, vojenská vlečka, 

spoluužívanie firmou Západoslovenský hospodársky spolok v Trnave.  

Šk. 28, 16 listov, 3 plány 

 

200 Organizačné a dislokačné zmeny  

Prípravné práce pre organizáciu stavebnej služby pri veliteľstvách zborov. Zrušenie 

činnosti stavebných riaditeľstiev ZVV a likvidácia ich technických správ.  

Šk. 28, 3 listy 

 

201 Smernice, nariadenia a poriadky 

Dodanie cementu a železa vojenskou správou, smernice. Odhmyzenie kyanovodíkom; 

bezpečnostné opatrenia. 
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Šk. 28, 9 listov 

 

202 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Kráľová – Piešťany, vyvlastnenie pozemkov pre vicinálnu cestu. Protokol ponukového 

konania. Výmer. Zadávanie stavieb užšej súťaže a v obmedzenej súťaži. Plavecké 

Podhradie, núdzové letisko pri cieľovej ploche B – výsledok ofertného konania. 

Protokol ponukového konania. Súpis ponúk. Nitra, letisko – zriadenie manipulačnej 

plochy a cesty; výsledok súťaže. Protokol o ponukovom konaní. Rozpočet. Vojenské 

lesné podniky v Prahe, ponuka na parnú valcovaciu súpravu. Bratislava, sklad 

pohonných hmôt, zadanie. Bratislava, stavba dvoch typových barakov – zadanie 

stavby. Lučenec, mestské kasárne, vykonanie opráv; zadanie. Protokol o ponukovom 

konaní z 12. augusta 1936. Parkan, stavba kasární, inštalatérske práce, jednanie 

s firmou Starý. Parkan, stavba kasární, zriadenie kúpeľne. Protokol o ponukovom 

konaní z 1. decembra 1936. Piešťany, fotopracovňa, zmeny. Protokol o ponukovom 

konaní z 30. mája 1936. Ponuka na dodanie a montáž svietidiel. Zápis 

o komisionálnom prejednaní požiadaviek fotografickej čaty. Rozpočet. Situácia 

objektu pre letecký pluk č. 3. Šahy, Kasárne generála Pellého, zadanie novostavby 

osvetovej budovy. Schválenie výsledku obmedzenej súťaže. Orem Laz, výstavba 

vodovodu. Hlásenie o vyhľadaní nových prameňov. Situačný plán výcvikového tábora 

10. divízie. Prehľad výdatnosti prameňov. Výkaz spotreby vody pre tábor. Protokol zo 

16. júla 1936. Situácia barakového tábora. Profil studne pod táborom. Profil studne I. 

po prameň č. 1. Rozpočet. Piešťany, Štefánikove kasárne a vojenské letisko – 

pripojenie sa a obecný vodovod. Zápis z 19. marca 1936. Protokolárne hlásenie. 

Zvolen, stavba kasární, informácie. B. O. Sýkora, ponuka na stavbu kasární. Stavba 

kasární v Parkani, výsledok súťaže. 

Šk. 28, 127 listov, 1 plán  

 

203 Stavebné akcie 

Vajnory, štátne letisko, stavba hangáru – stavebné povolenie. Situačný plán. Zápisnica 

z 22. júla 1936. Sereď, vojenské stavby, zničenie trigonometrického bodu. 

Geometrický plán. Výkaz plôch. Zvolen, stavba kasární pre peší prápor pluku 25. 

Zápisnica z 3. júna 1936; dojednanie náčrtu zmluvy. Bratislava, L. Nezval – oplotenie 

pozemku. Snímka katastrálnej mapy katastrálneho územia Bratislava, Devín, Karlova 

Ves. Bratislava, adaptácia budovy Ústredného družstva, zadanie prác. Protokol 

o ponukovom konaní zo 4. mája 1936. Prehľad o výsledku užšej súťaže na adaptáciu 

činžového domu č. 4. Stavebný návrh. Rozpočet. Projektová dokumentácia: Pôdorys 

pivnice činžového domu. Pôdorys budovy vo dvore obytného domu, prízemie, suterén, 

rez schodiskom, situácia. Situačný plán budovy ZVV. Technická sprievodná správa. 

Bratislava, ženijný tábor na Ostende – oplotenie barakov mostného práporu. Protokol 

z 27. marca 1936. Situačný plán ženijného tábora. Bratislava, ženijný tábor na 

Ostende, stavba dvoch typových barakov pre mužstvo. Rozpočet. Protokol 

o ponukovom konaní z 23. marca 1936. Stavebný návrh. Plán typového baraku pre 

mužstvo, pohľady a rezy. Plán typového baraku, prízemie, poschodie. Technická 

sprievodná správa.  Bratislava, stavba krematória a mestského ústredného cintorína na 

pozemkoch vojenskej strelnice. Mapa. Katastrálny plán mesta. Určenie miesta pre 

cintorín. Katastrálne plány. Regulačná úprava. Posudok. Bratislava, hrad – návrh na 

úpravu hradného vrchu a okolia. Situačný nákres Zámockých kasární. Bratislava, 

Námestie slobody, postúpenie pozemkov pre ulice. Úprava námestia. Postúpenie 
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pozemkov na regulačné účely. Výstavba chodníkov a vozovky. Plán námestia, návrh 

na parkovú úpravu protokolárny záznam. Katastrálny plán.  Banská Bystrica, stavba 

školy, kanalizačné a vodovodné plány. Plán školy pre dôstojníkov v zálohe. Montážny 

plán. Plán pivnice, I. poschodie a prízemie. Šalovací plán prízemia. Armatúra stropov 

v prízemí, nad vchodom, chodbou, kabinetmi a záchodmi. Armatúra stropov nad 

učebňami na prízemí. Šalovací plán poschodia. Armatúra stropov nad učebňami na 

poschodí. I. splátkový výkaz firmy Ing. Gescheidt a staviteľ Čatloš. Plán školy. 

Zárobkový výkaz za vykonané práce. Lučenec, Veľké pešie kasárne, zriadenie 

sprchových kúpeľov; stavebný návrh. Technická sprievodná správa. Podrobný 

rozpočet. Plán kasární, kantínska budova č. IV, sprchy. Plán strechy a prízemia. 

Malacky, Moravské kasárne, prevzatie stajne z Ružomberka. Celkový rozpočet. 

Situačný náčrt kasární. Protokol z 12. júna 1936. Náčrt stajne pre 52 koní. Sprievodná 

technická správa. Nitra, Štefánikove kasárne, stavba stajní, zastavenie prác. Nitra, 

dostavba DPS, zmeny. Skúšky únosnosti pôdy. Plán novostavby skladu č. 1, situácia. 

Nitra, DPS, výťah – schéma zapojenia, statické výpočty. Nové Zámky, kasárne 

pechoty, sadová úprava. Plán kasární náhradného práporu pešieho pluku 12, situácia. 

Parkan, novostavba kasární, vytyčovací elaborát. Plán úpravy kasární, úprava 

staveniska. Plán kasární hraničiarskeho práporu 11. Plán úpravy kasární hraničiarskeho 

práporu 11, situácia. Úprava staveniska a výškových kôt. Piešťany, vojenské letisko – 

fotopracovňa, kanalizácia a vodovod. Popis terénu pre umiestnenie vsakujúcej jamy 

kanalizácie. Návrh umiestnenia jamy, profily. Statické výpočty. Plán novostavby 

objektu pre letecký pluk č. 3. Montážne plány. Plavecké Podhradie, stavba bytových 

barakov, stavebné povolenie. Technická sprievodná správa. Ružomberok, budova 

mužstva, výpočty železobetónovej konštrukcie a muriva. Statický výpočet kasární 

Horského pešieho pluku č. 2. Armovacie plány. Šahy, Kasárne generála Pellého – 

návrh staveniska pre novostavbu kina. Žiadosť o zbúranie nepotrebných kasárenských 

objektov. Situačný plán kasární. Situovanie novostavby kina. Situačný plán staveniska. 

Sereď, adaptácia Perlovej továrne, statické výpočty železobetónovej konštrukcie od 

architekta Arnošta Vorsu. 

Šk. 29, 452 listov, 65 plánov 

204 Sereď, adaptácia bývalej Perlovej továrne, statické výpočty. Piešťany, fotopracovňa, 

profil zberača a  vsakujúcej  jamy. Návrh umiestnenia jamy. Parkáň, stavba školiacej 

strelnice. Protokol z 29. októbra 1936 – prejednanie postupu prác spojených 

s novostavbou strelnice v Kamenici nad Hronom. Statické výpočty železobetónovej 

konštrukcie. Armovacie plány. Vytyčovací elaborát. Situačný plán strelnice 

v Kamenici nad Hronom. Plány strelnice, rezy, pôdorys. Tabuľka výkopov. Florián 

Rozkošný, Iža – žiadosť o povolenie stavby. Situácia podľa katastrálnej mapy, 

politický okres Komárno. Nové Zámky, školiaca protilietadlová strelnica, vyúčtovanie. 

Protokol o ponukovom konaní. Vyúčtovací elaborát. Kolaudačný protokol z 30. 

decembra 1935. Stavebný zápisník. Zúčtovacie plány. Parkan, Štefánikove kasárne, 

inštalácia elektrického vedenia. Protokol z 25. novembra 1935. Komárno, cvičisko za 

Váhom, stavba kôlne. Situácia kôlne na uskladnenie mostných súprav. Plán kôlne. 

Bratislava – Plavecké Podhradie, nadhlavné police v typových barakoch. Nákresy 

políc. Sklené – Garansek, nadmorské nivelačné výšky. Trať Prievidza – Horná Štubňa, 

trať Zvolen – Banská Bystrica. 

Šk. 30, 183 listov, 42 plánov 

 

205 Ubytovacie pomery 

Trenčín – Turčiansky Svätý Martin, ubytovanie zborov. Protokol z 22. januára 1936, 
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zjednanie dohody na získanie potrebných priestorov pre trvalé umiestnenie veliteľstva 

zboru V. v Trenčíne. Protokol z 24. januára 1936. 

Šk. 30, 14 listov  

 

206 Územné plány  

Modrý Kameň, kópia pozemnoknižnej mapy.  

Šk. 30, 2 listy, 1 plán  

 

207 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Šahy, kúpa pozemku pre kúpalisko. Výťah zo zápisnice z 30. apríla 1934. Žiadosť 

o zakúpenie a prepustenie pozemku pre príjazdovú cestu k vojenskému kúpalisku. 

Mapa. Protokol. Trhová zmluva. Banská Bystrica, vyvlastnenie pozemkov pre zborové 

veliteľstvo. Pozemky pre novostavbu. Lešť, výkup pozemkov Štefana Kukaša. 

Protokol zo 16. septembra 1932. Zápisnica z 18. februára 1932. Nákres objektu č. 8, 

pôdorys domu Štefana Kukaša na parcele č. 2398 a 2399. Stavebno-technický popis 

objektu. Plán cvičného tábora pri Lešti. Rozpočet. Trhová zmluva. Situačný plán 

pozemkov. Protokol z 11. októbra 1933; zameranie a ohraničenie parciel č. 2398, 

2399. Situácia usadlosti. Sprievodná technická správa. Vyúčtovanie. Liptovský Svätý 

Mikuláš, vojenský zborový sklad III, odpredaj pozemkov obci. Trhová zmluva. 

Liptovský Svätý Mikuláš, kúpa parcely č. 1230/50 pre VZS II. Trhová zmluva. Nitra – 

Malanta, vyvlastnenie pozemkov. Zápisnica z 20. novembra 1936. Malacky, kasárne – 

pozemky na stavbu provizórnych kasární. Vyvlastnenie. Výťah zo zápisnice z 11. júna 

1923. Situácia pozemku. Situácia provizórnych kasární pre oddiel ľahkého 

delostreleckého pluku 54. Protokol z 26. marca 1923; vyhľadanie stavebného miesta. 

Stavebný návrh. Pozemky Moravských kasární, vyúčtovanie. Malacky, dom 

Vinohrádok – ponuka banky na kúpu. Nákres majeru. Náčrt dvora. Parkáň – Nána, 

kúpa pozemku pre novostavbu kasární, osnova zmluvy. Kúpno-predajná zmluva. 

Geometrický plán. Turčiansky Svätý Martin, vyvlastňovanie pozemkov. Prešetrenie 

cien pozemkov. Súpis parciel. Turčiansky Svätý Martin, cvičisko pluku útočnej vozby 

3, vyvlastnenie. Jednanie s firmou Schulz – pozemky pre cvičisko. Katastrálny nákres. 

Turčiansky Svätý Martin, cvičisko PÚV 3 – zmena pri vyvlastnení. Zápisnica z 15. 

decembra 1936. Pozemok pre stavenisko letky 16, hlásenie výsledku jednania 

s majiteľom. Pozemok pre vojenské objekty v Hájnikoch. Plavecké Podhradie, kúpa 

pozemkov od Pálffyho. Kúpna zmluva.  

Šk. 30, 366 listov, 15 plánov 

 

Rok 1937 

Dôverné písomnosti  

 

208 Účtovná agenda  

Levice, ubytovanie III/7 práporu a cyklopráporu 3, využitie a rozšírenie Štefánikových 

kasární. Príspevok na stavbu vojenskej kuchyne. Výťah zo zápisnice. 

Šk. 31, 8 listov  
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209 Stavebné akcie 

Výkaz priestoru pre dostavbu Štefánikových kasární v Leviciach. Výkaz počtu pre 

novostavbu kasární. Situačný plán kasární. Lineárny náčrt kasární. Prehľad 

ubytovacieho priestoru. Protokol z 11. februára 1937. 

Šk. 31, 19 listov, 3 plány 

 

Rok 1938 

Dôverné písomnosti  

 

210 Stavebné akcie  

Protokol z 2. augusta 1928, vypracovanie návrhu umiestnenia barakov v obvode 

Tatranského tábora v Ružomberku. Aproximatívny rozpočet. Situačný plán mesta 

Ružomberok. 

Šk. 31, 48 listov, 4 plány 

 

Rok 1938 

Obyčajné písomnosti 

 

211 Účtovná agenda  

Parkan, stavba kasární, IV. splátka firme Földvári. Lučenec, posádková poľná 

strelnica, nájomné. Peňažný výkaz. Pozemok pre strelnicu. Približný rozpočet. Náčrt 

navrhovaného úkrytu. Prehľadný rozpočet na stavbu objektov v oblasti VII. zboru. 

Výkaz úbytkov vzniknutých v dobe od 1. 1. do 31. 12. 1936 v stave C. Úradné budovy 

pre zvláštne účely. Výkaz prírastkov od 1. 1. do 31. 12. 1936 v stave B. Obytné 

budovy. 

Šk. 31, 47 listov, 1 plán  

 

212 Právna agenda a zmluvy  

Emil Popper, pozostalosť; finančná prokuratúra. 

Šk. 31, 1 list 

 

213 Smernice, nariadenia a poriadky  

Dodanie cementu a železa vojenskou správou, smernica. 

Šk. 31, 2 listy 

 

214 Kolaudácie a preberanie objektov  

Kolaudácia vodovodu Dolný Kubín. Kolaudačný elaborát. Nákresy, schémy a plány. 

Výkazy. Rozpočet. Protokoly. Smernice.  

Šk. 32, 1022 listov, 53 plánov 

 

Plány  
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Plány posádok na Slovensku  

Dôverné písomnosti  

 

215 Pamätné spisy – Bratislava, Hlohovec, Trenčín, Horné Motešice, Želovce, Pezinok, 

Vajnory. 

Plán posádky Šamorín. Plány letiska v Piešťanoch. 

Turčiansky Svätý Martin, legenda. Prehľadný plán umiestnenia posádky v Malackách. 

Situačný plán posádky v Turčianskom Svätom Martine. 

Leopoldov, plán posádky. Legenda k plánu. Katastrálny plán. 

Memorandum posádky Čadca. Situačný a katastrálny plán.  

Ružomberok, pamätné spisy. Mapa so zakreslenou poľnou strelnicou. Situácia a návrh 

na reguláciu mesta. 

Šahy, pamätný spis. Nákres pozemku. Panoramatické pohľady. Posádka Šahy – plány 

a náčrty. Prehľad dislokačných ubytovacích pomerov. I. situačný plán vojenských 

objektov v Nitre. 

Komárno, prehliadky posádok generálom ZVV, pamätné spisy. Výkaz všetkých 

vojensko-erárnych objektov posádky Komárno. Prehľadný plán erárnych pozemkov 

a budov. 

Krupina, pamätné spisy. Legenda k ubytovaciemu plánu posádky. Výťah z katastrálnej 

mapy. 

Banská Štiavnica. Polohopisná skica vojenských objektov. 

Plán, zameranie parcely č. 2003 v katastri Trnavy pre vojenské cvičisko. Situačný 

a lineárny náčrt elementárnej strelnice. Katastrálna mapa Trnavy. Situačný plán 

vojenského žrebčína v Horných Motešiciach. Plán posádkového cvičiska, miesta pre 

stálu školiacu strelnicu, miesta pre cvičisko na hádzanie ostrých ručných granátov vo 

Zvolene. Plán posádky Zvolen.  

Parkan, pamätný spis. Nákres Štefánikových kasární. Ubytovací prehľad posádky 

Plavecké Podhradie. Orientačný plán posádky. 

Lučenec, podrobná legenda k plánu posádky. Situácia vojenských objektov. 

Plán letiska vo Vajnoroch. Situačný nákres posádky Liptovský Svätý Mikuláš s okolím 

a zakreslenými kasárňami, ostatnými objektmi, cvičiskom, strelnicou a cestami k nim. 

Tabuľky: cintoríny, objekty používané vojenskou správou, cvičisko, strelnica, 

pozemky a iné nehnuteľnosti vojenskej správy. Plán mesta Bratislavy. 

Šk. 33, 230 listov, 43 plánov 

 

VARIA 1922 – 1933 

Tajné písomnosti 

 

216 Stavebné akcie   

Rok 1929 

Sklady streliva a delostreleckého materiálu, voľba stavenísk. Protokol z 20. decembra 

1928; komisionálne vyhľadanie vhodného staveniska. Katastrálny plán. Situačný 

nákres komplexu vojenského skladu benzínu 3 v Zlatovciach pri Trenčíne. Situačný 

plán na výstavbu skladu v mestských delostreleckých kasárňach v Bratislave. Situácia 

delostreleckých kasární v Bratislave. Situačný plán letiska v Piešťanoch.  

Šk. 34, 19 listov, 5 plánov 
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Dôverné písomnosti 

 

217 Administratíva  

Spolok pre postavenie pomníka generálovi Štefánikovi; valná hromada z roku 1927. 

Šk. 34, 2 listy 

 

218 Účtovná agenda  

Zaistenie úverov pre správny rok 1930. Vzory výkazov a návrhov z roku 1929. 

Šk. 34, 37 listov 

 

219 Stavebné akcie 

Rok 1927 

Dolný Kubín, novostavba kasární, predloha výkazu priestoru. Výkaz priestoru. 

Zameranie a preskúmanie pozemku. Technická sprievodná správa. Situácia 

barakového tábora. Kópia katastrálnej mapy. 

Šk. 34, 38 listov, 4 plány 

 

Obyčajné písomnosti  

 

220 Účtovná agenda 

Rok 1927 

Turčiansky Svätý Martin, stavba augmentačného skladu a remisy, splátka pre firmu 

Man a Morávek. Odpočtové plány č. 1 – 5. 

Šk. 34, 9 listov, 4 plány  

 

221 Právna agenda a zmluvy  

Dolný Kubín – Gecel, prevedenie pozemkovej reformy. Zápisnica z 12. marca 1928; 

spôsob prevedenia pozemkovej reformy na veľkostatku Zdenka Zmeškala a spol. 

Dodržiavanie lesných zákonov a zákona o doterajšej ochrane lesov z roku 1931. 

Šk. 34, 9 listov 

 

222 Smernice, nariadenia a poriadky 

Smernice archívu z roku 1931. 

Šk. 34, 12 listov 

 

223 Personálna oblasť 

Úprava mzdy pre civilné robotníctvo zamestnané pri prácach vo vlastnej réžii 

vojenskej správy z roku 1922. 

Šk. 34, 2 listy 
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224 Stavebné akcie  

Súhrn príloh k žiadosti na povolenie stavby dvoch obytných domov pre vojenských 

gážistov v Čadci. Zápisnica z 10. novembra 1924. Sprievodná technická správa. 

Situácia obytných domov. Plán na postavenie obytného domu rotmajstrov. Plány na 

postavenie obytných domov pre dôstojníkov. Splátkové výkazy. Vyúčtovací plán. 

Rozpočet. Výkaz najdôležitejších statických dát o novostavbách z roku 1932. Statické 

výpočty železobetónových konštrukcií pre budovy mužstva I. – II. v Nitre z roku 1933. 

Železobetónové konštrukcie na suterénom, prízemím, I. poschodím, plány. Plán 

budovy mužstva I. a II. podľa návrhu V. Nekvasila. Rozpočet pre budovy I. a II. 

Montážne plány elektrického osvetlenia budov I. a II. Záznam prijatých a vydaných 

financií na stavbu dvoch obytných budov mužstva kasární v Nitre.  

Šk. 34, 304 listov, 64 plánov 

 

225 Vyvlastnenie, kúpa majetku, prevody nehnuteľností 

Dolný Kubín, prevzatie cvičiska z veľkostatku Gecel v roku 1928. 

Šk. 34, 3 listy  

 

 

VARIA 

1930 – 1937/1938 

Tajné písomnosti 

 

226 Stavebné akcie  

Banská Bystrica – Pršany, adaptácia bývalej prachárne a oplotenie. Stavebný návrh na 

prístavbu muničného skladu pri Pršanoch. Protokol z 13. decembra 1929. Plány 

skladu. Plán prachárne, obytnej a strážnej budovy. Podrobný rozpočet prístavby 

a prestavby muničného skladu I. Technická správa. Situačný plán oplotenia skladu. 

Situačný plán posádkového skladu v Malackách z roku 1932. Plány kasární 

delostreleckého pluku 153 v Piešťanoch, remisa pre delá a svetlomety.  

Šk. 35, 44 listov, 10 plánov  

 

Dôverné písomnosti 

 

227 Účtovná agenda 

Návrh na zaistenie potrebného úveru na rok 1937 na mimoriadne stavebné úpravy 

a inštaláciu elektrického osvetlenia vo vojenských stavebných objektoch. Predbežný 

rozpočet miezd, platov a ostatných náležitostí občianskych zmluvných zamestnancov 

vojenskej správy. Výkaz o štátnych príjmoch v roku 1935. Predbežný rozpočet 

paušálov stavebnej služby pre návrh čiastkového rozpočtu na rok 1936.  

Šk. 35, 95 listov  

 

228 Právna agenda a zmluvy 

Organizácia a právomoc vyšších veliteľstiev, rok 1933. Ružomberok, kúpa mestskej 
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nemocnice. Žilina, novostavba vojenskej nemocnice – nové jednanie a požiadavky, rok 

1935. Piešťany, stavba kasární, prejednanie zmluvy. Výťah zo zápisníc z 23. decembra 

1936, z 30. apríla 1936 a z 20. augusta 1936. Zmluva z 10. augusta 1936 o stavbe 

kasární pre veliteľstvo a dva oddiely delostreleckého pluku 153. 

Šk. 35, 56 listov  

 

229 Organizačné a dislokačné zmeny 

Poradie naliehavosti stavieb v dôsledku dislokačných zmien v roku 1936. Vojenská 

nemocnica v Žiline resp. v Ružomberku, organizácia; rok 1935. Vojenská nemocnica 

Ružomberok a posádková nemocnica Komárno, organizácia. Protokolárne hlásenie. 

Šk. 35, 11 listov 

 

230 Stavebné akcie 

Program novostavieb 1935. Stavebný program na rok 1935, protokolárne hlásenie. 

Šk. 35, 3 listy  

 

231 Ubytovacie pomery 

Komárno, komisionálne jednanie o zistení možnosti ubytovania v Komárne vojenský 

ústav pre nervové a duševné choroby z Trnavy. Výkaz priestorov. Protokolárne 

hlásenie z roku 1935. Výkaz priestoru pre spojovaciu školu telegrafného práporu 3. 

Lineárny náčrt bývalého františkánskeho kláštora v Komárne. Lineárny náčrt divíznej 

nemocnice č. 10 v Komárne. Katastrálny plán Komárna. Protokol z 21. marca 1935. 

Šk. 35, 35 listov, 7 plánov  

 

Obyčajné písomnosti 

 

232 Smernice, nariadenia a poriadky  

Smernice na usporiadanie a vedenie technického archívu ZVV stavebné riaditeľstvo 

Bratislava z roku 1931. 

Šk. 35, 10 listov 

 

233 Stavebné akcie 

Náčrty ružomberskej strelnice, rok 1935. Domáci poriadok ZVV stavebného 

riaditeľstva, Hurbanove kasárne, II. poschodie; rok 1932. Lineárne náčrty zámockých 

objektov v Bratislave, Kasárne pechoty, bývalá nemocnica, prízemie, I. poschodie; rok 

1923. Polohopis Bratislavy. Plán budov bývalého vojenského stavebného dvora 

v Komárne; rok 1936. Komárno, Bašta II. – zriadenie osvetlenia zátišia. Plán Bašty II., 

situácia, rezy. Protokol z 28. júla 1933. Prehľad udržiavaného osvetlenia s výpočtom 

ročnej spotreby elektrického prúdu a osvetľovacieho paušálu. Nájomné. Vojenský 

stavebný dozor Topoľčany, veliteľstvo, prízemie. Výpočet nákladov spojených so 

zriadením priečky deliacej kanceláriu na dve miestnosti v budove veliteľstva 

novostavby kasární; rok 1938. Situačný plán Vojenského zdravotného skladu 

v Liptovskom Svätom Mikuláši; rok 1937. ZVV Bratislava, stavebné riaditeľstvo – 

žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu vojenského tábora v Ostende. Všeobecné 
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predpisy k stavebnému povoleniu. Situačný plán ženijného tábora. Plány 

kancelárskeho baraku, ošetrovne, prístrešku pre kuchyne. Plán ubikácií pre mužstvo. 

Návrh na predĺženie baraku č. XVII. Návrh kancelárskeho baraku; rok 1935. Situačný 

plán ženijného tábora na Ostende v Bratislave; rok 1935. Plán kancelárskeho baraku 

ženijného tábora. Plány ošetrovne, prístrešku kuchyne, záchodov, barakov pre mužstvo 

ženijného tábora. Návrh na predĺženie baraku č. XVII. na technickom cvičisku 

mostného práporu v Bratislave. Plán Mestských peších veľkých kasární v Lučenci, 

budova  kantíny č. IV, rok 1936. Situačná mapa Pezinka a okolia z roku 1936. 

Šk. 35, 25 listov  

 

VARIA 1934 – 1936 

Tajné písomnosti 

 

234 Právna agenda a zmluvy  

Zákon o pozemkovom katastri. Vyznačovanie vojenských objektov. Zoznam objektov 

pre vyznačovanie v pozemkovom katastri z roku 1934. 

Šk. 36, 18 listov 

 

235 Plány  

Plány obytného domu pre vojenských gážistov v Trenčíne z roku 1935. Nováky, 

katastrálny plán, výkaz sondy. Návrh trasy príjazdovej cesty, I. časť z roku 1936. 

Šk. 36, 5 plánov 

 

Dôverné písomnosti 

 

236 Účtovná agenda 

Rozpočet výdavkov na stavbu skladu streliva pre pešie a delostrelecké kasárne 

v Žiline, rok 1936. 

Šk. 36, 24 listov 

 

237 Právna agenda a zmluvy 

Nové Mesto nad Váhom, odbočka HŽS, rozšírenie staveniska. Výťah zo zápisnice zo 

zasadnutia zastupiteľského zboru obce Nové Mesto nad Váhom zo 14. marca 1936. 

Šk. 36, 4 listy 

 

238 Plány  

Nové Mesto nad Váhom, telegrafný sklad ZVV a sklady odbočky HŽS, situácia, rok 

1934. Trenčín, situácia Štefánikových kasární a vojenského tábora, rok 1934. 

Šk. 36, 5 plánov 

 

239 Stavebné akcie 

Čadca, novostavba kasární, voľba staveniska. Zápisnica zo 14. novembra 1935. Mapa 
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Turzovky a okolia. Nové Mesto nad Váhom, sklad pre horľaviny HVTS (Hlavný 

vojenský telegrafný sklad). Plán skladu a odbočky Hlavného ženijného skladu, 

situácia. Návrh na situovanie skladu. Nákresy skladových oddelení z roku 1936. Nové 

Mesto nad Váhom, Vojenský telegrafný sklad 1; uloženie horľavín. Stavba skladu. 

Nové Mesto nad Váhom, Hlavný ženijný sklad, schválenie dostavby skladu horľavín. 

Odbočka HŽS, schválenie výstavby ďalších objektov. Nákres oplotenia Hlavného 

ženijného skladu. Lineárny náčrt skladu č. X., skladu č. XVIII. Nákres komunikácií 

a odvodnenia. Ružomberok, Delostrelecké kasárne – situačný plán. Žilina, novostavba 

delostreleckých kasární, voľba staveniska. Protokol z 19. septembra 1936. Žilina, 

novostavba kasární delostreleckého pluku 126. Výťah z protokolu z 19. septembra 

1936. Voľba staveniska. Situačný výškopisný plán. Kópia z regulačného plánu. 

Šk. 36, 93 listov, 12 máp 

 

240 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Rok 1936 

Nové Mesto nad Váhom, rozšírenie staveniska odbočky HŽS, zaistenie pozemku. 

Zápisnica z 26. marca 1936; zjednanie kúpnej ceny pozemku od Jozefa Vránu pre 

vojenskú správu. Zriadenie príjazdovej cesty zaistenie pozemku. Vyústenie 

komunikácie na čachtickú cestu, zámena pozemku medzi diosegským cukrovarom 

a Novým Mestom nad Váhom. Plány príjazdovej cesty. 

Šk. 36, 10 listov, 3 plány 

 

Obyčajné písomnosti 

 

241 Administratíva 

Práce nadčas pre vojenskú správu, rok 1936. Sklad pohonných hmôt, udržiavanie 

merných pásiem. 

Šk. 36, 2 listy 

 

242 Účtovná agenda 

Žilina, stavba dvoch železných objektov; splátky podnikateľom, rok 1936. Výplaty za 

čistenie miestností a pranie uterákov. Týždenná výplatná listina civilných robotníkov. 

Paušálne príspevky z hotových prác. Súhrn výdavkov za účtovné a pisárske práce. 

Zoznam jednotkových cien a ich rozbor. 

Šk. 36, 63 listov  

 

243 Kolaudácie a preberanie objektov 

Nové Mesto nad Váhom, odbočka HŽS, sklad III. – IV., superkolaudácia. 

Superkolaudačný zápis zo 4. decembra 1936. 

Šk. 36, 8 listov 

 

244 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Pezinok, zadanie stavby kasární. Protokol o ponukovom konaní. 

Šk. 36, 8 listov 
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245 Stavebné akcie 

Trenčín – Kubrá, vicinálna cesta, výmer. Zápisnica z 29. marca 1933; komisionálne 

šetrenie vo veci ustálenia kruhu záujemcov a prispievajúceho kľúča na cestu Kubrá – 

Kubrica – štátna cesta s odbočkou Kubrá.  

Šk. 36, 14 listov 

 

246 Plány 

Rok 1928 

Situačný plán kasární v Nových Zámkoch. 

Rok 1933 

Prehľadný plán vojenských objektov v Nových Zámkoch. Náčrt posádkovej strelnice 

v Nových Zámkoch. Plán domu Alexandra Farkaša v Nových Zámkoch, suterén. 

Rok 1934 

Nová Lesná, Pekná vyhliadka, knižné plány. Situačný nákres lesného pozemkového 

majetku Sobotsko. Vysoké Tatry, Pekná vyhliadka – oprava knižných plánov. 

Protokolárne hlásenie. Mapa Trenčína a okolia. Katastrálny plán Trenčína a okolia. 

Nákres na postavenie kováčskej dielne v Štefánikových kasárňach. Plán vojenského 

tábora. 

Rok 1935 

Lineárny náčrt Štefánikových kasární v Leviciach. Liptovský Svätý Mikuláš, kasárne 

horského práporu 4, situácia. Plán Štefánikových kasární v Nitre. 

Rok 1936 

Kasárne náhradného práporu pešieho pluku 12 v Nových Zámkoch, augmentačný 

sklad II., I. poschodie, prízemie. Plán budovy veliteľstva. Situačný plán Štefánikových 

kasární v Nových Zámkoch. Plán kasární náhradného práporu pešieho pluku 12, 

budova veliteľstva, prízemie, pivnica. Plán budovy gážistov. Plán augmentačného 

skladu I. Plán budovy dielní. Kópia katastrálnej mapy na vyznačenie staveniska 

novostavby kasární katastrálneho územia Gemer. Situácia okolia Mestských peších 

kasární /kópia katastrálnej mapy/ v Banskej Bystrici. Nové Zámky, matrice prehľadu 

miestností a ich obsadenie. Plány Kasární náhradného práporu pešieho pluku 12, 

augmentačný sklad II., I. poschodie, prízemie. Situačný plán. Plány budovy gážistov, 

budovy veliteľstva, budovy dielní. Návrh na zriadenie jedálne pre rotmajstrov v dome 

Františka Šťastného v Nových Zámkoch. 

Šk. 36, 58 listov, 37 plánov 

 

247 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností  

Rok 1935 

Liptovský Svätý Mikuláš, Vojenský zdravotnícky sklad 3, pozemok na zriadenie 

príjazdu z Kúpeľnej ulice, kúpa. Situácia VZS 3, úprava Tomášikovej cesty. Trhová 

zmluva. 

Šk. 36, 13 listov, 1 plán  
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REGISTRE 

Miestny register 

Lokalita                                                            Inventárna jednotka 

A  

Aňala/Anayla 142, 146 

B  

Badín  141, 143, 145 

Banská Bystrica 3, 15, 26, 62, 62, 70, 71, 83, 85, 93, 102, 

113, 114, 115, 116, 125, 134, 141, 143, 145, 

148, 156, 177, 185, 186, 193, 203, 204, 207, 

226 

Banská Štiavnica 186, 192, 215 

Biskupice  137, 142, 177, 189, 193 

Bojkovice 141 

Bojnice  146 

Bradlo (Brezová pod Bradlom) 47, 57 

Bratislava 1, 18, 22, 29, 41, 43, 58, 68, 69, 70, 72, 83, 

88, 97, 98, 105, 110, 113, 115, 132, 134, 

142, 146, 149, 153, 156, 157, 160, 163, 164, 

166, 172, 174, 175, 176, 178, 183, 190, 191, 

192, 193, 195, 202, 203, 204, 215, 216, 227, 

232, 233 

Bratislava, Vajnory 192, 203, 215 

Brno 13, 97 

Bučany 4 

Budča  169 

Bukovina 67 

Bzince  129 

Č  

Čadca 62, 63, 97, 138, 215, 224, 239 

Černová 98 

D  

Devičie  115 

Diosek (Sládkovičovo) 98 

Dolná Lehota 141 

Dolné Pršany  85, 114 

Dolný Kubín 2, 25, 33, 36, 44, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 

59, 62, 63, 64, 67, 74, 98, 192, 214, 219, 

221, 225 

Dubnica 90, 139 

G  

Gemer  246 

H  

Hainburg  156 

Hasprunka (Studienka) 33, 67 

Hlboká  33, 67 



 

80 
 

Hlboké  93, 115, 125, 141, 148, 163, 169, 172, 177, 

191, 192, 195 

Hlohovec 38, 215 

Horná Suča 141 

Horná Štubňa  204 

Horné Motešice 35, 186, 215 

Hôrky 90 

Hrabovka 79 

Hrnčiarovce 83, 95, 176, 187, 188, 189 

Hronsek/Garansek 4, 6, 70, 177, 188, 204 

Humence 33 

I  

Istebník 33, 36, 58, 87, 88 

Iža 204 

J  

Jablonec 67 

Jablonové 33, 157 

K  

Kamenica nad Hronom  204 

Komárno 93, 148, 153, 168, 179, 190, 192, 193, 204, 

215, 229, 231, 233 

Kopčany 18 

Korlátko 33 

Koš  134, 136, 141, 146, 149 

Kráľová/Kráľová nad Hronom 93, 202 

Kremnica  88, 149, 156 

Kremnička 85, 114 

Krivá pri Chuste 189 

Krupina  95, 115, 186, 215 

Kubrica  245 

Kuchyňa 33, 37, 58 

L  

Laskár  134, 136, 141, 149 

Leopoldov 1, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 32, 70, 73, 

75 

Leskov/Leškov 67 

Lešť  147, 148, 157, 168, 179, 189, 207 

Levice 141, 156, 177, 183, 190, 193, 195, 208, 209, 

246 

Lozorno  33, 67, 193 

Lučenec 70 ,72, 191, 192, 195, 202, 203, 211, 215, 

233 

M  

Malacky 33, 62, 67, 69, 83, 93, 103, 111, 115, 124, 

127, 134, 141, 142, 147, 148, 156, 157, 177, 

178, 186, 191, 192, 195, 203, 207, 215, 226 

Malacky, Nový Dvor 186, 191, 192 

Malanta 83, 93, 94, 95, 142, 168, 172, 176, 188, 189, 

193, 207 

Modrý Kameň 120, 127, 134, 141, 142, 147, 156 
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Mokraď 2 

Myjava  177 

N  

Nána  177, 207 

Necpaly 149 

Nemčice  176 

Nesvady 146, 190 

Niklhuf 33 

Nitra 70, 72, 82, 83, 93, 94, 95, 126, 127, 134, 

141, 142, 144, 145, 147, 148, 151, 155, 156, 

162, 165, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 186, 

187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 199, 

202, 203, 207, 215, 224, 246 

Nová Lesná  246 

Nováky  134, 135, 136, 141, 146, 148, 149, 152 

Nové Mesto nad Váhom 58, 67, 76, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 101, 117, 

118, 120, 129, 141, 147, 148, 155, 159, 177, 

179, 186, 187, 189, 204, 237, 238, 239, 240, 

243 

Nové Zámky  134, 142, 146, 172, 183, 189, 190, 191, 193, 

196, 203, 204, 246 

Nový Dvor pri Kuchyni 124, 186, 195 

Nozdrkovce 137, 189 

P  

Parkan (Štúrovo) 116, 120, 177, 187, 202 

Pernek 33, 67 

Peťová 4, 6, 70 

Petržalka 43, 88, 142, 146, 147, 149, 156, 160, 175 

Pezinok  186, 215, 233, 244 

Piešťany 38, 70, 83, 91, 93, 115, 124, 130, 147, 148, 

149, 156, 162, 164, 177, 186, 187, 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 202, 203, 204, 215, 216, 

226, 228 

Plavecké Podhradie 33, 67, 83, 84, 93, 95, 111, 124, 133, 134, 

142, 146, 147, 149, 155, 156, 158, 160, 163, 

173, 177, 178, 186, 190, 191, 192, 202, 203, 

204, 207, 215 

Plavecký Svätý Mikuláš 33, 67 

Plavecký Svätý Peter 33 

Plavecký Štvrtok 67, 193 

Poprad 53 

Považská Bystrica 139, 190 

Považská Teplá  35 

Praha 63, 202 

Priekopa 141 

Prievidza  134, 136, 141, 146, 149, 204 

Pršany 70, 83, 85, 93, 102, 113, 114, 115, 125, 134, 

148, 191, 193, 226 

Přerov 97 

R  
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Rašov 13 

Rohrbach 33, 67 

Ružomberok  61, 63, 88, 89, 98, 112, 117, 120, 121, 131, 

142, 148, 150, 166, 167, 177, 178, 186, 187, 

189, 192 

S  

Sandorf 33 

Senica 83, 163, 187 

Sereď  141, 142, 156, 168, 172, 178, 187, 190, 191, 

193, 203, 204 

Sevluš (Ukrajina)  

Sklené  177, 191, 204 

Soblahov 13, 18, 23, 50, 90 

Sološnica 33, 67, 84, 93 

Sopoty Milovice  134 

Stará Ďala 190 

Š  

Šahy  190, 192, 195, 202, 203, 207, 215 

Šachtarina  141 

Šamorín  215 

Šlapanice pri Brne 97 

T  

Tešínsko 138 

Topoľčany 168, 176, 187, 189, 233 

Tormoš  176, 188, 189 

Tovarníky  176 

Trenčianska Teplá 33 

Trenčianske Biskupice 137, 142, 177, 189, 193 

Trenčín 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 45, 49, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 73, 

74, 75, 76, 78, 79, 82, 86, 87, 88, 90, 92, 96, 

97, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 122, 

123, 130, 136, 137, 141, 142, 148, 153, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 172, 177, 178, 185, 

187, 188, 189, 190, 192, 193, 205, 215, 216, 

235, 238, 245, 246 

Trnava 16, 18, 119, 168, 187, 199, 215, 231 

Turčiansky Svätý Martin 2, 13, 45, 53, 58, 63, 64, 67, 76, 120, 123, 

142, 144, 146, 147, 148, 149, 157, 159, 166, 

168, 172, 177, 178, 180, 185, 187, 188, 189, 

190, 191, 205, 207, 215, 220 

Turná  35 

Turová  169 

Turzovka  239 

V  

Veľká Bytča 13 

Veľká Kubrá, Kubrá  13, 18, 23, 50, 90, 106, 245 

Veľká Lehota 149 

Veľká Lúka 4, 6, 70 
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Veľké Dvorany  176 

Veľké Leváre 33, 67 

Vízovice 141 

Vlachy 98 

Vlkanová 4, 6, 70, 188 

Vrútky  134, 141 

Vsetín 141 

Vyšné Ripňany  176 

Z  

Záturčie  188, 189 

Zlatovce 24, 33, 35, 36, 58, 70, 87, 88, 136, 177, 187, 

193, 216 

Zvolen 28, 37, 62, 70, 72, 120, 127, 134, 141, 143, 

145, 147, 148, 155, 157, 158, 159, 162, 166, 

168, 169, 171, 204, 215 

Ž  

Želovce  215 

Žilina  16, 34, 52, 54, 58, 63, 64, 65, 67, 76, 79, 81, 

87, 88, 90, 97, 98, 100, 119, 153, 157, 159, 

160, 179, 187, 228, 229, 236, 239, 242 
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Menný register  

Priezvisko, meno                                               Inventárna jednotka  

B  

Balcárek Karel 182 

Bartoš J. 196 

Biederer 191, 192 

Boháček Bohuslav  196 

Bušovský Juraj  191 

Č  

Čatloš 203 

Čech örantišek  196 

D  

Danihel Šteöan  189 

Dobrota 193 

Dohnányi G.  97 

Doležal Jozef  191 

Dostalík Evžen 13 

E  

Erdödy Imrich 38 

F  

Faix 192 

Flídr Ján  196 

Földvári 211 

Franz Ján  196 

Frič Rudolf 17, 18, 27, 62, 87, 108, 157, 177, 192 

G  

Gescheidt 203 

H  

Hájek Pavol  159 

Hatschek 192 

Häckl Rudolf  196 

Hejduk  192 

Hlavaj 185 

Hodža M. 157, 172 

Höfer Bruno  192 

Hoffmann Otto  192 

Horehleď Antonín 196 

Hrabě 193 

Hrbas Miloš 30 

Hurban J. M.  58, 187 

CH  

Chuda 191 

J  

Jakubík Ján  196 

Jančárik Eduard  123, 192, 193 

Jelínek Václav  196 

Jeřábek 149 

Jiront Jozef  150  
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Juren Vladimír 149 

K  

Kabeláč J. 191 

Kapsa  187 

Karolyi 67 

Kazimír Július 191 

Keresztur 33 

Kereszwi 33 

Klinger 75 

Kozák Eduard  196 

Krajňáková Zuzana 148 

Král Jozef  139 

Kramár Ján  163 

Krasníková Anna 179 

Kratochvíl Antonín  97 

Krupař Stanislav  196 

Kukaš Štefan  207 

Kuoško Juraj  179 

L  

Langsadl Jozef  192 

Langsfeld Juraj  64, 142, 144, 166, 187 

Lozovský 193 

Ludwig G. 163 

M  

Man 45, 220 

Marek Václav  196 

Matyáš Kliment  196 

Michalec Ján  191 

Milbachr J.  191 

Mlynárik J. 193 

Morávek 45, 220 

Müller 187 

N  

Nekvasil  27, 30, 178, 192, 224 

Novák F. 191 

O  

Opavský R. 191 

Otto Ján  150, 196 

P  

Pálfy 67, 160, 190, 207 

Palkovič 185 

Podroužek L. 97 

Popper Emil  212 

R  

Ragan 191 

Reithoffer Jozef  74, 88, 90 

Roháčiková Mária  119 

Rosenbaum Otto  196 

Rozkošný Florián 204 

Rudolf J. K.  185 
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S  

Schönpflug Eduard 32 

Schulz 207 

Seidl 3 

Skorkovský K. 157, 191 

Skořepa Jozef  194 

Svatoš František  46 

Sýkora B. O. 202 

Š  

Šedivý K. 196 

Šťastný František  246 

Štosek 191 

Švarc Jarolím 97 

T  

Tvrdoň Ondrej 13 

U  

Uličný 185 

V  

Velflík Jaroslav Václav  47 

Vicén J. 193 

Vorsa Arnošt  203 

Vorsa František  192 

W  

Wagner V. 191 

Walla 148, 191 

Wildmann 192 

Wolanský Ján 150 

Z  

Zachar Ladislav  13 

Zmeškal Zdenko 221 
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Zoznam skratiek  

arch. architekt 

ČSN  české technické normy  

del. plk. delostrelecký pluk  

des. desiatnik 

DOV doplňovacie okresné veliteľstvo 

DPS divízny proviantný sklad 

gen. generál 

HVTS Hlavný vojenský telegrafný sklad 

HŽS hlavný ženijný sklad 

Ing. inžinier 

k. ú. katastrálne územie 

kap. kapitola 

kpt. kapitán 

kpt. stav./kpt. stav. sl. kapitán stavebnej služby 

mjr. major 

MNO ministerstvo národnej obrany  

nrtm. nadrotmajster 

OP ochranné pásmo 

OPL ochrana proti lietadlám  

p. pl.  peší pluk  

parc. č.  parcela číslo 

plk. plukovník 

plk. gšt. plukovník generálneho štábu 

PMS posádkový muničný sklad 

por. poručík 

pplk. podplukovník 

ppor. podporučík 

pprap. podpráporčík 

prap. práporčík 

PÚV pluk útočnej vozby 

rtm. rotmajster 

stav. sl. stavebná služba  

škpt. štábny kapitán 

úč. spol. účtovná spoločnosť 

VTLÚ Vojenský technický a letecký ústav  

VZS vojenský zdravotnícky sklad 

ZLS zemský letecký sklad 

ZTÚ zbrojno-technický sklad 

ZVV zemské vojenské veliteľstvo  

ZZ zborová zbrojnica 
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