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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.  

 Prvé Zemské vojenské veliteľstvo (ZVV) na Slovensku vzniklo 8. januára 1919 v 

Košiciach s právomocou nad všetkými útvarmi, s výnimkou poľných jednotiek 

československého zahraničného vojska v Taliansku. V dôsledku postupu maďarskej červenej 

armády bolo 10. júna 1919 ZVV presťahované z Košíc do Žiliny. Koncom októbra 1919 bolo 

ZVV v Žiline výnosom MNO, ktorým sa upravovala kompetencia vyšších veliteľstiev, 

zrušené.1  

 Dňa 25. októbra bolo toto veliteľstvo vo východnej časti krajiny nahradené 

novozriadeným ZVV pre Slovensko so sídlom v Bratislave a ZVV pre Podkarpatskú Rus so 

sídlom v Užhorode. Koncom leta 1925 sa uskutočnila na základe dekrétu prezidenta 

republiky územná reorganizácia ZVV v Užhorode, ZVV tu bolo zrušené a vzniklo ZVV 

v Košiciach.2  

 Obvod veliteľstva obsahoval oblasť 12. divízie, oblasť 11. divízie a politické okresy 

okrem dolnokubínskeho, ružomberského a okresu Turčianskeho Svätého Martina. Svoju 

činnosť začalo ZVV v Košiciach 15. septembra 1925. Zemským vojenským veliteľom bol 

generál Jozef Šnejdárek3.  

 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 štáb4 a tretiu skupinu tvorili služby5, medzi ktoré patrila aj stavebná služba.  

 
1 VHA Bratislava, fond Zemské vojenské veliteľstvo Bratislava 1919 – 1939.  
2 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice. 
3 Jozef Šnejdárek 1875 – 1945, armádny generál. Od roku 1925 stál na čele Zemského vojenského veliteľstva 
v Košiciach, od decembra 1932 pôsobil vo funkcii veliteľa Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave. 

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

Nakladatelství Libri, 2006, s. 767. 
4 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, 



 

5 
 

Personál Zemského stavebného riaditeľstva v Košiciach:  

Prednosta Ing. mjr. Václav Landman, Ing. kpt. Stanislav Grünner, škpt. stav. sl. Bohuslav 

Bucek, škpt. stav. sl. Jozef Švec, škpt. stav. sl. Ján Karásek, kpt. stav. sl. František Červenka, 

npor. stav. sl. Adolf Machát, npor. stav. sl. Ján Morava, por. stav. sl. Štefan Mácal, por. stav. 

sl. Maximilián Politzer, por. stav. sl. Antonín Votruba, škpt. stav. úč. František Sabalits, škpt. 

stav. úč. Jozef Machanec,  npor. stav. úč. Emil Lumpe, npor. stav. úč. Karel Jeřábek, Ing. kpt. 

v zál. p. pl. 36 Stanislav Jelínek. 

 Po Viedenskej arbitráži 2. novembra  1938, keď pripadlo mesto Košice Maďarsku, 

bola nariadená evakuácia zariadení ZVV a výnosom MNO likvidácia ZVV v Košiciach, k 30. 

novembru 1938, čím zaniklo aj Zemské stavebné riaditeľstvo Košice ako jeho súčasť. 

 

 Zemské vojenské stavebné riaditeľstvo v Košiciach bol vojenský úrad stavebnej 

služby. Riaditeľstvo vzniklo 15. septembra 1925 na základe výnosu Ministerstva národnej 

obrany čj. 4.447-hl.št./1.oddel.1925. Nachádzalo sa v Košiciach (veliteľská budova), 

v odborných veciach podliehalo 32. oddeleniu (stavebnému) Ministerstva národnej obrany 

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

v ostatných veciach Zemskému vojenskému veliteľstvu v Košiciach. Zemské vojenské 

veliteľstvo v Košiciach bolo vyššie veliteľstvo brannej moci. Vzniklo 15. septembra 1925 na 

základe výnosu Ministerstva národnej obrany čj. 4.447-hl.št./1.oddel.1925. Nachádzalo sa 

v Košiciach (veliteľská budova) a podliehalo priamo náčelníkovi Hlavného štábu brannej 

moci.  

 Súčasťou riaditeľstva boli kancelária riaditeľa, projekčná kancelária, plánovací 

kalendár a pomocná kancelária, vojenský stavebný dvor, Vojenská stavebná odbočka 11 

a Vojenská stavebná odbočka 12. 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, 

 
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, f. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9, s. 654-655. 
5 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. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, šk. 9. 
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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 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.6 

 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 1927 podplukovník stavebnej 

služby Ing. Václav Landmann (september 1925 – december 1930), podplukovník stavebnej 

služby, od januára 1931 plukovník stavebnej služby Ing. Emerich Horák (december 1930 – 

január 1937).7 

 

 Fond Zemské stavebné riaditeľstvo v Košiciach obsahuje dokumenty zaoberajúce sa 

stavebnou činnosťou v armáde v medzivojnovom v období. Počas pôsobenia činnosti 

Zemského stavebného riaditeľstva v Košiciach sa vykonávali rôzne stavebné akcie, úpravy či 

rekonštrukcie viacerých kasární – Delostrelecké kasárne Horského pluku 202 v Poprade, 

Letecké kasárne v Košiciach, Považské kasárne v Liptovskom Svätom Mikuláši, Štefánikove 

kasárne v Jelšave, polopermanentné kasárne v Rožňave, Podkarpatské kasárne v Chuste, 

Šarišské kasárne v Prešove, delostrelecké kasárne Jazdeckého pluku 10 v Mukačeve, Kasárne 

Jána Jiskru z Brandýsa v Košiciach, kasárne v Michalovciach, Mestské kasárne v Užhorode, 

kasárne v Humennom, Podkarpatské kasárne v Spišskej Novej Vsi, provizórne kasárne 

a baraky v Sabinove, Hraničiarske kasárne v Trebišove, Podjavorinské kasárne v Podolínci, 

Kasárne náhradného práporu a remontnej eskadróny 10. jazdeckého pluku v Sečovciach, 

kasárne v Bardejove, Masarykove kasárne v Prešove.   

 Fond je tvorený 16 archívnymi škatuľami, ktorých obsahom sú písomné dokumenty, 

projekčné stavebné plány, nákresy, skice, schémy a mapy. Škatule č. 1 – 15 obsahujú 

dokumenty z rokov 1921 – 1940. Tie boli pri zostavovaní inventára rozdelené na tajné, 

dôverné a obyčajné písomnosti, následne chronologicky usporiadané a zadelené do 

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

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

Nakladatelství Libri, 2006, s. 734. 
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jednotlivých tematických skupín, ktorým bolo pridelené príslušné inventárne číslo. Posledná 

škatuľa č. 16 obsahuje rôzny materiál týkajúci sa stavebných akcií z rokov 1908 – 1940, 

odhady, smernice, výkazy prírastkov, plány z rokov 1923 – 1937. Tento materiál sa 

nachádzal vo fonde Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava a následne bol ako dodatok 

pričlenený k fondu Zemské stavebné riaditeľstvo Košice. 

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

a zoznam skratiek, ktoré slúžia na ľahšiu orientáciu. Všetky dokumenty sú v slovenskom, 

českom, prípadne nemeckom 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 Zemské stavebné riaditeľstvo Košice, šk. č. 1, inv. č. 1. Kategorizácia 

objektov a technické posudky.  
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Tematické členenie inventára 

 

Oblasť                                                               Inventárna jednotka 

 

Administratíva 8, 11, 17, 25, 32, 41, 51, 53, 59, 66, 75, 88, 

102, 106, 115, 120, 132, 145, 157 

Účtovná agenda 18, 54, 67, 76, 89, 98, 103, 107, 116, 121, 

133, 146, 153, 154 

Právna agenda a zmluvy 12, 19, 26, 33, 42, 55, 72, 77, 83, 84, 90, 99, 

108, 122, 134, 147, 156 

Hlásenia 27, 34, 85, 110, 123, 135, 158 

Kategorizácia objektov a technické posudky 1, 36, 43, 91 

Kolaudácie a preberanie objektov 28, 136 

Mimoriadne udalosti 2, 60, 78, 124 

Organizačné a dislokačné zmeny 15, 35, 79, 92, 109, 125 

Personálna oblasť  3, 20, 37, 44, 62, 93, 104, 111, 126 

Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 29, 46, 137, 159 

Rozkazy 47 

Smernice, nariadenia a poriadky 4, 13, 48, 61, 95, 128, 139, 152 

Sociálna oblasť 5 

Stavebné akcie 6, 10, 14, 21, 30, 39, 49, 52, 57, 64, 65, 69, 

81, 87, 96, 100, 105, 114, 118, 129, 140, 

141, 142, 150, 151 

Súťaž a zlepšovateľstvo (Ponuky a zadania 

firmám) 

22, 38, 45, 56, 63, 68, 80, 86, 94, 112, 117, 

127, 138, 148, 155 

Územné plány (a chránené územia) 70, 73, 130 

Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody 

nehnuteľností 

7, 16, 24, 31, 40, 50, 58, 71, 74, 82, 97, 101, 

131, 143, 144, 149 

Plány 161 

Odhady  150 

Výkazy prírastkov a úbytkov 160 
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Rok 1921 

Dôverné písomnosti     

  

 

 

 

 

  

Rok 1923 

Dôverné písomnosti 

 

1 Kategorizácia objektov a technické posudky   

Zoznamy a odhady vojenských objektov, v ktorých sa javili rozdiely v zastavaných 

plochách, pre ďalšie riadenie. Zoznamy objektov vojenského stavebného dvora 

v Košiciach a výpočty zastavaných plôch. Evakuácia vojenských statkov. 

Šk. 1, 19 listov (1 – 19)  

2 Mimoriadne udalosti 

Baraky v Košiciach; neprístojnosti – neudržateľné pomery, krádeže stavebného 

materiálu.  Ukrajinci, komunistická agitácia – upozornenie. 

Šk. 1, 7 listov (20 – 26)  

3 Personálna oblasť 

Snaha aktívnych gážistov prejsť po odchode z činnej vojenskej služby do civilného 

zamestnania. 

Šk. 1, 1 list (27) 

4 Smernice, nariadenia a poriadky 

Slovensko, cesta delegácie branných a vyúčtovacích výborov Národného 

zhromaždenia – pokyny. 

Šk. 1, 9 listov (28 – 36) 

5 Sociálna oblasť 

Predloženie návrhu stavebného okruhu na zlepšenie hmotného a sociálneho 

postavenia stavbyvedúcich. 

Šk.  1, 4 listy (37 – 40) 

6 Stavebné akcie 

Plaveč – ubytovacie pomery, hlásenie. Zriadenie domu Bunzla pre 1. rotu 10. 

horského práporu. Vyčíslenie stavebných nákladov. Protokol. Riešenie nutných opráv 

pre zimné obdobie a výzva o predloženie približnej kalkulácie. 

Šk. 1, 7 listov (41 – 47) 

7 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Zmocnenie Ministerstva národnej obrany pre Zemské vojenské veliteľstvo 
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Rok 1924 

Obyčajné písomnosti  

8 Administratíva  

Ladomirová, výkup pozemkov pre vojnový cintorín. Prehlásenie. Zemiansky 

majetok. 

Šk. 1, 15 listov, 1 nákres (65 – 79) 

 

 

Rok 1925 

Dôverné písomnosti 

 

 

Rok 1926 

Dôverné písomnosti  

v Bratislave na upovedomenie správy mesta Prešov o kúpe nedostavaných 

delostreleckých kasární. Zápisnica. Osvedčenie predstavenstva mesta Prešov o tom, 

že v zmluve s podnikateľom stavby nie je záväzok dodania materiálu alebo 

akýchkoľvek strojov pre staviteľa.   

Šk. 1, 17 listov (48 – 64)  

9 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností  

Čemerné pri Vranove – získanie pozemkov pre delostrelecký tábor. Zápisnica 

z rokovania; kúpa pozemkov od vlastníka veľkostatku Ondreja Hadíka Barkoczyho. 

Snímok situačného nákresu na rozdelenie pozemkovej parcely č. 1052 v katastri obce 

Čemerné. Protokol z 23. mája 1925. Komisionálny protokol z rokovania o zostavení 

stavebného programu na výstavbu barakového bývania pre československý 

delostrelecký oddiel vo Vranove a o získaní staveniska v obci Čemerné. 

Šk. 1, 13 listov + 1 nákres (80 – 92) 

10 Stavebné akcie  

Trenčín, dokončenie vrchnej stavby I. stavebného úseku. Stavba náhradných objektov 

– dokončenie pokládky železničného zvršku I. úseku.  

Šk. 1, 10 listov (93 – 102) 

11 Administratíva  

Liptovský Svätý Mikuláš a Poprad – opravené výkazy stavu a priestoru, návrh 

ďalších stavieb. Maskovanie skladov. Preklad článku z ruského vojenského 

mesačníka Vojna a technika č. 258 z februára 1926. Nákresy maskovania skladov. 

Košice – ubytovanie letky 7. 

Šk. 1, 46 listov, 2 nákresy (103 – 148)  
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12 Právna agenda a zmluvy 

Liptovský Svätý Mikuláš, Ing. J. Šabacký – zbavenie obžaloby za neoprávnené 

obvinenie MNO z nedodržiavania zákonných predpisov pri zadávaní stavieb 

vojenských objektov, z protekcionárstva. Nespoľahlivosť firmy Špaček a Klímek 

v Košiciach – hlásenie. Podolínec, stavba obytných domov – dlhy podnikateľa Mateja 

Murtina a syna, stavitelia v Liptovskom Svätom Mikuláši. 

Šk. 1, 16 listov (149 – 164) 

13 Smernice, nariadenia a poriadky 

Spôsob poskytovania informácií iným stranám. Smernica na vykonanie poplachu 

v budove ZVV v prípade nepokojov. Obmedzenia služobných ciest referentov 

stavebného riaditeľstva ku komisiám a na rokovania do sídla a oblasti vojenských 

stavebných odbočiek a okruhov z dôvodu hospodárnosti. Uzávierky na dôverné 

a mobilné spisy počas mieru a počas mobilizácie. Smernica pre prídel uzávierok 

skupiny B. Obmedzenie výroby drevených okovaných dební na úschovu mobilných 

a dôverných spisov. 

Šk. 1, 22 listov (165 – 186) 

14 Stavebné akcie 

Michalovce, odbočka Divízneho proviantného skladu 12 – voľba definitívneho 

staveniska. Komisionálny protokol z 9. februára 1926 a kópia plánu. Jasina, zrušenie 

posádky. Žiadosť o vydanie konečného rozhodnutia o stavbe kasární v Chuste z úveru 

800 000 Kč, uvoľneného po zrušení posádky. Stavba vojenských obytných domov, 

svojpomocné akcie. Zoznam dodávok a prác zadaných slovenským firmám vojenskou 

stavebnou odbočkou 11 v Košiciach. Hrad Palanok pri Mukačeve – dokončenie 

stavby. Projektová dokumentácia: Nákres západnej cisterny na hrade Palanok z roku 

1926, schéma – detail biologickej žumpy na hrade. Novostavby kasární pre pešie 

vojsko. Výnos MNO č. j. 2792 – určenie definitívnych rozmerov kasární pre pechotu. 

Košice, prídel trhavín pre 11. pešiu divíziu. Návrh vybudovania muničného skladu 

pre trhaviny na posádkovej strelnici. Prešov, postavenie muničného skladu. 

Projektová dokumentácia: Situácia strelnice. Plán provizórneho skladu trhavín na 

posádkovej strelnici v Užhorode z roku 1925. Užhorod, divízne muničné sklady – 

povolenie k stavbe. Urýchlenie vyhotovenia detailných stavebných návrhov na 

postavenie strážnice, skladiska trhavín, jedného skladiska delostreleckej munície 

a zriadenie príjazdovej cesty divízneho muničného skladu. Projektová dokumentácia: 

Pozdĺžny profil okružnej cesty od č. 27 – 64 v Užhorode, nivelačný polygón 

príjazdovej cesty k muničným skladom divíznej zbrojnice č. 12, priečne profily 

okružnej cesty od č. 56 – 65 – V., priečne profily cesty od č. 27 – 58, priečne profily 

cesty od č. 27 – 38, plán cesty k muničným skladom divíznej zbrojnice a priečny 

profil v bode č. 27, situácia muničného skladu, priečne profily príjazdovej cesty 

k skladom divíznej zbrojnice, úsek cesta Ciganovce – Horjany bod č. 27, pozdĺžny 

profil príjazdovej cesty, úsek Ciganovce – Horjany. 

Šk. 1, 38 listov + 16 plánov (187 – 224) 

15 Organizačné a dislokačné zmeny 
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Rok 1927 

Dôverné písomnosti  

 

 

 

 

Oznam MNO Zemskému stavebnému vojenskému riaditeľstvu v Košiciach o zrušení 

posádky v Jasine z dislokačných dôvodov a sústredení celého 45. pešieho pluku 

v Chuste; nezačatie výstavby kasární v Jasine a využitie úveru na stavbu kasární 

v Chuste. 

Šk. 1, 3 listy (225 – 227) 

16 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Čemerné pri Vranove – získanie pozemkov pre delostrelecký tábor prídelom S.P.Ú. 

Komisionálny protokol z 9. septembra 1921. Prešov, zaistenie pozemkov pre Divíznu 

zbrojnicu 11. Poprad, zaistenie pozemkov pre letectvo. Projekty letiska pri Poprade. 

Situačný plán stavenísk pre delostrelecké kasárne, odbočky divízneho proviantného 

skladu a letiska. Veľkostatok Vranov, O. Hadik Barkoczy – prídel pozemkov pre 

delostrelecký tábor v Čemernom. Užhorod, divízny muničný sklad – vyrúbanie lesa 

v Horjanoch. 

Šk. 1, 31 listov (228 – 258) 

17 Administratíva  

Služobné cesty; obmedzenia. Náhradný list na spisy odoslané podľa výnosu MNO č. 

j. 38955/ IV – 4. odd. zo 7. novembra 1928/ č. j. 108462/ IV. stav. 1928 riaditeľstvo 

Košice/Zemské stavebné vojenské riaditeľstvo v Bratislave pri odovzdaní stavebnej 

agendy posádky Liptovský Svätý Mikuláš do pôsobnosti ZVV Bratislava. 

Šk. 1, 9 listov (259 – 268) 

18 Účtovná agenda 

Stavebné účtovníctvo, pôsobnosť pri pozemkových záležitostiach - žiadosť o presné 

vymedzenie pôsobnosti učtárne. Chust – splátka podnikateľovi na stavbu kasární, I. 

časť. Plán k splátkovému výkazu. Užhorod, dočasný ústredný dom pre 12. pešiu 

divíziu, vyúčtovanie. 

Šk. 1, 11 listov (269 – 279) 

19 Právna agenda a zmluvy 

Zrušenie vojenského stavebného okruhu v Mukačeve. Firma Špaček a Klímek – 

neprípustné obvinenia vojenského vedenia stavby kasární v Humennom. 

Šk. 1, 12 listov (280 – 291) 

20 Personálna oblasť  

Politzer Maximilián, por. stavebnej služby – nástup do činnej služby. Prehlásenie. 

Šk. 1, 4 listy (292 – 295)  

21 Stavebné akcie 
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Užhorod – divízny muničný sklad, vyhotovenie stavebného návrhu na príjazdné 

cesty. Projektová dokumentácia: Situačný nákres muničných skladov I., II., III., IV., 

V. Podrobný rozpočet výdavkov. Výkaz zemného pohybu, výkopové práce. Rozbor 

cien. Divízne muničné sklady v Užhorode – vnútorné a protipožiarne zariadenie, 

lineárne náčrty. Projektová dokumentácia: Návrh na postavenie strážnice pri 

divíznom muničnom sklade v Užhorode z roku 1923. Lineárne náčrtky divízneho 

muničného skladu. Skladisko delového streliva č. 1. a 2. Sklad puškového streliva, 

sklad rakiet. Stavba muničného skladu v Rožňave. Michalovce – stavba kasární 20. 

pešieho pluku, výkaz počtov a priestorov. Vojenské domy pre gážistov 

v Michalovciach – vyúčtovanie studne. Výťah z prípisu p. Jemelka z 15. marca 1927. 

Generálny stavebný návrh. Michalovce,  zadanie stavby polopermanentných kasární. 

Celkový rozpočet. Podolínec – výstavba muničného skladu. Stavebné návrhy. 

Komisionálny protokol. Projekčné plány. Situácia. Celkový rozpočet. Výkaz streliva. 

Sprievodná správa. Košice – Letecké kasárne, zadanie prác. Protokol; posudzovanie 

hotového stavebného návrhu na výstavbu polopermanentných kasární pre letku 7 

leteckého pluku 3 v Barci. Celkový rozpočet. Projektová dokumentácia: Plány 

obytnej budovy pre mužstvo. Plány kancelárskej budovy, kuchynskej budovy, dielne, 

strážnice, obytnej budovy pre dôstojníkov, obytnej budovy pre rotmajstrov. Nákresy 

elektrického osvetlenia, vodovodu v kancelárskej budove, v budove mužstva, 

v dielni, kuchyni a obytných domoch. Plány smetiska, kôlne, skladiska trhavín. 

Detailný plán kanalizácie. Užhorod, stavba Proviantného divízneho skladu 12. 

Projekt vojenskej vlečky do divízneho proviantného skladu z roku 1925. Situácia, 

alternatíva I., pozdĺžne a priečne profily, návrh železného priepustu. Situácia, 

alternatíva II. Hust (Chust) – stavba kasární, II. časť, schválenie stavebného nákladu. 

Stavba II. časti kasární 45. pešieho pluku, úprava stavebného nákladu. Celkový 

rozpočet. 

Šk. 1, 338 listov + 39 plánov (296 – 633) 

22 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Košice – stavba kasární pre letku 7, návrh na zadanie. Informácie technickej zdatnosti 

a finančnej sile oferujúcich firiem. Ponuka. Celkový rozpočet. Užhorod, stavba 

divízneho muničného skladu – zadanie. Celkový rozpočet. Protokol ponukového 

riadenia zo 16. septembra 1927 o zadaní prác spojených so stavbou strážnice, cesty, 

skladu delostreleckého streliva a skladu trhavín divízneho muničného skladu. 

Šk. 1, 35 listov (634 – 668) 

23 Prevzatie pozemkov vojenskou správou 

Užhorod, divízne muničné sklady – prevzatie pozemkov. Dohoda. Protokol; 

odovzdanie pozemkov vojenskej správe pre muničné sklady divízie 12 a pre 

vybudovanie ciest. Vybudovanie divíznych muničných skladov v radvanskej lesnej 

správe. Dohoda o prevzatí pozemkov divízneho muničného skladu do vlastníctva 

bývalej vojenskej správy. 

Šk. 1, 30 listov + 1 plán (669 – 698) 

24 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Získanie nehnuteľností, vypracovanie zmlúv a následné zaknihovanie. Poprad, 

získanie pozemkov pre novostavbu bytov gážistov. Situačný nákres pozemkov kat. č. 
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Rok 1927 

Obyčajné písomnosti  

 

 

 

 

414 – 417 a 413 – 414 – 416 – 423 a 412 – 421 navrhnutých pre novostavbu 

obytných domov. 

Šk. 1, 30 listov + 2 plány (700 – 729) 

25 Administratíva 

Liptovský Svätý Mikuláš – pomenovanie kasární. MNO, schválenie návrhu na 

označenie kasární názvom „Považské kasárne“. Pomenovanie bývalej Klingerovej 

továrne v Liptovskom Svätom Mikuláši. MNO, schválenie návrhu Zemského 

stavebného veliteľstva v Košiciach s názvom Zdravotnícky sklad 3. 

Šk. 2, 6 listov (1 – 6) 

26 Právna agenda a zmluvy 

Liptovský Svätý Mikuláš, pozemky Dr. Fábryho pre kasárne, nová ponuka na kúpnu 

cenu. Darovanie pozemku pre kasárne mestom Liptovský Svätý Mikuláš. Darovacia 

listina. Parcely Dr. Fábryho – doterajšie náklady. Žiadosť Dr. Fábryho na poskytnutie 

náhrady za pozemky v Piešťanoch. Náčrt kúpnopredajnej zmluvy. Prevod 

vlastníckeho práva. Osnova zmluvy. Situačný nákres na rozdelenie pozemkov č. 328, 

306, 307, 308, 309, 310, 311/b, 312/b, 313/b pre novostavbu provizórnych kasární 

v Liptovskom Svätom Mikuláši. Zabavenie pohľadávky k č. j. 154842/27, 

podnikateľom dlhujúce úrazové príspevky. Liptovský Svätý Mikuláš, stavba budovy 

kuchyne a veliteľstva kasární – žiadosť Antonína Mikeska v Ružomberku o zadržanie 

splátok pre firmu Ing. Ján Burjan, Hlavaj, Palkovič, Uličný a Štefanec, stavitelia. 

Ladomirová, vojenský cintorín, výkup pozemkov. Kúpnopredajná zmluva. Kópia 

katastrálnej mapy. Situačné nákresy. Výkazy deliacich plôch. Žiadosť o zadržanie 

splátok pre Ing. Burjana, staviteľa Štefaneca, Hlavaja, Palkoviča a Uličného – 

plnomoc. Zástupca Ing. Jozef Dund v Poprade.  

Šk. 2, 40 listov, 11 plánov, 1 mapa (7 – 46) 

27 Hlásenia 

Liptovský Svätý Mikuláš, pozemky pre kasárne, ponuka Dr. Pavla Fábryho – 

hlásenie. 

Šk. 2, 6 listov (47 – 52) 

28 Kolaudácie a preberanie objektov  

Liptovský Svätý Mikuláš – stavba kasární, predloženie kolaudačného protokolu. 

Protokol z 1. apríla 1927 o kvantitatívnej kolaudácii pavilónu veliteľstva a kuchyne 

kasární 4. horského práporu. Kolaudačné protokoly z 29. septembra 1926, 14. januára 

1927. 

Šk. 2, 29 listov (53 – 81) 

29 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 
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Rok 1928 

Dôverné písomnosti 

 

Liptovský Svätý Mikuláš – odovzdanie objektov do užívania. Protokol z 18. januára 

1927. 

Šk. 2, 6 listov (82 – 87) 

30 Stavebné akcie  

Liptovský Svätý Mikuláš – stavba kasární, zriadenie ciest, zoradisko a oplotenie. 

Projektová dokumentácia: Situácia, nákresy oplotenia. Výkaz prác na stavbe kasární 

4. horského práporu. 

Šk. 2, 28 listov + 11 plánov (88 – 115) 

31 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Liptovský Svätý Mikuláš – pozemky pre strelnicu, schválenie stanoviska. Protokol 

z 2. októbra 1926. Náčrt plánovanej strelnice. Pozemky pre kasárne, parcela č. 328/1 

– schválenie majetku pod kasárne. Spisy vyvlastnenia, konanie o pozemkoch Dr. 

Fábryho. Vyvlastnenie pozemkov pre stavbu kasární; odvolanie vojenského eráru. 

Zápisnica zo 7. mája 1926. Zápisnica z 3. júla 1924. Cvičisko v Liptovskom Svätom 

Mikuláši – vyvlastňovacie konanie. Zápisnica z 2. apríla 1927. Oznámenie o zaslaní 

opisu protokolu o odovzdaní pozemkov v Ondrášovej vojenskej správe k využitiu ako 

vojenského cvičiska pre posádku. Vyvlastnené cvičisko v Liptovskom Svätom 

Mikuláši – nájomné a odškodné. Zdravotnícky sklad 3 – zakúpenie pozemkov pre 

sklad horľavín. Situačný nákres na rozdelenie pozemkov č. 1230 – 1231/b – 1232/b – 

1233 a 1234 v katastri obce Urbica. Objekty pre Zdravotnícky sklad 3, bývala 

Klingerova továreň – predkupné právo na zostávajúce pozemky. 

Šk. 2, 105 listov + 1 nákres (116 – 220) 

32 Administratíva  

Horjany, stavba vojenských objektov I. časť – výpis z pozemkovej knihy. 

Šk. 3, 9 listov (1 – 9) 

33 Právna agenda a zmluvy 

Užhorod – Horjany, stavenisko muničného skladu. Osnova dohody na podklade 

náčrtu upraveného finančnou prokuratúrou hlavného finančného riaditeľstva 

v Užhorode. Dohoda o prevzatí pozemkov divízneho muničného skladu do 

vlastníctva vojenskej správy; navrhované opravy. Predaj štátnych nehnuteľností. 

Výpis pozemnoknižného porovnávacieho zoznamu mesta Košíc. Sumárny všeobecný 

výpis z pozemkových kníh katastra Košíc ohľadne zápisníc č. 2512. Situačný plán 

muničného skladu pechoty v Prešove. Prešov, starý sklad streliva – technický popis 

budovy. Sklad Divíznej zbrojnice 11 na Mäsiarskej ulici v Košiciach. Barakový 

tábor; aproximatívny odhad tábora. Porovnávacie zoznamy. Michalovce – 

Pozdišovce, zrušenie kúpnej zmluvy na získanie pozemku pre vojenskú strelnicu. 

Zápisnica. Zmluva medzi technickou správou ZVV v Košiciach a E. Weinbergom, 

veľkostatkárom v Pozdišovciach z 9. apríla 1926 ohľadom získania pozemku pre 
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strelnicu v katastri obce Pozdišovce. Nákres pozemkov. Zápisnica z 12. februára 

1928 v Michalovciach podľa smerníc vydaných Zemským vojenským stavebným 

riaditeľstvom v Košiciach. Vrstevnicový a situačný nákres pozemkov pre posádkovú 

strelnicu v Michalovciach v katastri obce Pozdišovce. Jelšava, oprava kasární – 

žiadosť firmy Ján Gerec o odpustenie peňažného postihu. Oprava Štefánikových 

kasární v Jelšave; sťažnosť na podnikateľa. 

Šk. 3, 108 listov + 1 mapa, 1 nákres (10 – 117)  

34 Hlásenia  

Beran Jaroslav, štkpt. stavebnej služby – predaj starého kotla a neprítomnosť 

v službe; hlásenie. 

Šk. 3, 4 listy (120 – 123) 

35 Organizačné a dislokačné zmeny 

Sečovce, kasárne náhradného práporu a remontnej eskadróny 10. jazdeckého pluku – 

dislokácia. Súhlas MNO s návrhom vypracovania stavebného programu a detailného 

stavebného návrhu na I. úsek stavby kasární pre náhradný prápor a remontnú 

eskadrónu 10. jazdeckého pluku. Komisionálny protokol. Vyjadrenia majiteľov 

pozemkov v Sečovciach. Výkaz počtu náhradného práporu jazdeckého pluku č. 10. 

Výkaz miestností potrebných v objektoch projektovanej novostavby 

polopermanentných kasární. Zoznam vojenského počtu osôb, koní,  výstroja, 

výzbroje a dopravných prostriedkov. Výpočet priestorov augmentačného skladu 

jazdeckého pluku č. 10. Projektová dokumentácia: Situácia, plány budovy mužstva 

a kuchyne, plány budovy veliteľstva, strážnice a ošetrovne, plány augmentačného 

skladu a prízemia, augmentačná remisa, plány jedálne dôstojníkov 

a rotmajstrov, dielne, stajne, plán obytného domu pre gážistov. Užhorod, 

delostrelecký tábor – ubytovacie technické nedostatky. Dislokácia pluku; náprava.  

Šk. 3, 35 listov + 7 plánov (124 – 158) 

36 Kategorizácia objektov a technické posudky 

Košice, zistenie bezpečnostného územia muničného skladu. Kópia katastrálnej mapy 

pri muničnom sklade na Táborisku v Košiciach. Sklad divíznej zbrojnice – odhad 

budovy. Kópia katastrálnej mapy. Lineárne plány. Technický popis budovy skladu 

Divíznej zbrojnice 11. Odhad skladiskovej divíznej zbrojnice. Michalovce, pozemok 

pre novostavbu kasární – polohopisný plán pre zaknihovanie. Situačný nákres na 

rozdelenie pozemkov parc. č. 
2086

21−4
  pol. č. 400 pre novostavbu kasární 2. pešieho 

práporu poľného pluku č. 20 a domov pre vojenských gážistov v Michalovciach. 

Chust, zaistenie bezpečnostného rajónu okolo skladu so žiadosťou o rozhodnutie. 

Protokol z 10. septembra 1928. 

Šk. 3, 22 listov + 10 máp (159 – 180) 

37 Personálna oblasť 

Bucek Bohuslav, škpt. stav. služby – žiadosť o udelenie trojmesačnej zdravotnej 

dovolenky.  Školské vzdelanie škpt. stavebnej služby Bohuslava Buceka – 

prešetrenie. Trestné oznámenie. Predloha vysvedčenia. Jelšava, oprava kasární – 

žiadosť firmy Ján Gerec o odpustenie pokuty.  
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Šk. 3, 13 listov (181 – 193) 

38 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Firma Klímek, staviteľ v Košiciach – ponuka na stavbu cesty v okrsku pokusnej 

strelnice v Malackách. Horjany, ochranný kryt a cisterna – ponuka, stavebný návrh. 

Celkový rozpočet. Rozpočet výdavkov č. VI. Projektová dokumentácia: Plán 

vojenských objektov Užhorod – Horjany. Detailná situácia. Pomocné profily, 

pôdorysy. Výkaz prác na stavbu vojenských objektov. Technická správa projektu na 

dokončujúce práce. Rozbor cien k rozpočtu. 

Šk. 3, 55 listov + 3 plány (194 – 248) 

39 Stavebné akcie 

Rožňava, stavba muničného skladu. Projekt skladu streliva. Komisionálny protokol. 

Situácia staveniska skladu. Celkový rozpočet. Výkaz streliva, uloženého 

v posádkovom muničnom sklade. Sprievodná správa. Stavebný návrh. Protokol z 21. 

augusta 1928. Projektová dokumentácia: Projekt skladiska streliva v Rožňave,. 

Situácia staveniska skladu. Plán strážnice pri sklade streliva. Chust, stavba kasární 45. 

pešieho pluku, zmenšenie stavby. Počet pešieho vojska. Zmenšenie stavby, nový 

generálny projekt. Vyúčtovací elaborát novostavby kasární pešieho pluku č. 45. 

Protokoly o zostavení stavebného programu pre stavbu polopermanentných kasární – 

protokol z 2. novembra 1927, protokol z 8. marca 1927. Výkaz počtu veliteľstiev 45. 

pešieho pluku, pomocnej roty, technickej roty, dvoch poľných práporov, rámcového 

práporu a náhradného práporu. Výkaz miestností. Aproximatívny rozpočet stavby 

kasární. Projektová dokumentácia: Plán novostavby kasární – lineárne náčrty 

objektov. Celkový situačný nákres. Protokol z 20. júna 1928 z rokovania o celkovej 

situácii definitívneho generálneho projektu novostavby kasární pešieho pluku č. 45 

a určení poradia stavby objektov pre III. úsek novostavby. Plán prízemia, celkový 

situačný nákres novostavby. Michalovce, stavba kasární – generálny stavebný návrh. 

Stavba I. úseku kasární pechoty, definitívne stavebné náklady. Jelšava, stavba 

kasární, generálny projekt. Situácia polopermanentných kasární II/16, situácia okolia 

kasární, lineárne nákresy barakov. Výkaz priestorov pre II. poľný prápor pešieho 

pluku č. 16. Aproximatívny rozpočet pre polopermanentné kasárne vypracovaný 

podľa rovnakého typu kasární pre letku 7 v Košiciach podľa oferovanej ceny 

vykonávajúceho podnikateľa Ing. A. Nováka za 1 m² zastavanej plochy. Sprievodná 

správa ku generálnemu projektu. Lineárne náčrty stavby. Horjany, zaslanie plánov na 

I. časť stavby vojenských objektov. Projektová dokumentácia: Plán vojenských 

objektov Užhorod – Horjany. Sklad pre delové strelivo. Plány príjazdovej cesty. 

Odstupňovanie základov a nákres pôdorysu. Pozdĺžny profil, detailná situácia. 

Splátkový výkaz č. 3. Zriadenie ochranného krytu a cisterny pri sklade 

delostreleckého streliva. Stavba oplotenia. Náčrt vojenských objektov – skladisko 

trhavín a ochranný kryt, oplotenie. Projektová dokumentácia: Situačný nákres 

divíznych muničných skladov. Skica projektovaného staveniska pre divízne muničné 

sklady a permanentné delostrelecké cvičisko v Užhorode z roku 1922. Plány Divíznej 

zbrojnice č. 12. Návrh na postavenie strážnice pri divíznom muničnom sklade. 

Lineárne náčrtky divízneho muničného skladu, skladu delového streliva č. 1A2, 

skladu puškového streliva a skladu rakiet.  Horjany, stavba vojenských objektov, I. 

časť – vyrúbanie lesa pre objekty I. a V. Projektová dokumentácia: Situácia, plán 

cesty od strážnice k objektom I. a V. Lineárne náčrty skladu. Užhorod – Horjany, 
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Rok 1929 

Dôverné písomnosti 

 

stavba vojenských objektov, I. časť – výťah z pozemkovej knihy. Situačný nákres na 

rozdelenie parcely č. k. 1155 katastra obce Horjany. Užhorod, vybudovanie odbočky 

divízneho proviantného skladu – generálny projekt. Projektová dokumentácia: 

Situácia objektov a pôdorys. Stavba odbočky divízneho proviantného skladu č. 12 – 

obilný sklad. Projektová dokumentácia: Plán skladu obilia. Rozpočet výdavkov na 

postavenie skladu. Berehovo, obytné domy – ohraničenie pozemku. Trebišov, stavba 

III. úseku kasární – celkové stavebné náklady. Košice – Táborisko, muničné sklady. 

Projektová dokumentácia: Situačný nákres na rozdelenie pozemkov kat. č. 7482, 

miestopisné č. 5527/a – 6527 -, „ – „ 1516/ a pre delostrelecký zbrojný ústav na 

Táborisku v katastri Košíc. Výkaz deliacich plôch. Skladisko delostreleckého 

materiálu a streliva. Protokol o získaní skladových priestorov pre delostrelecký 

materiál. Aproximatívny rozpočet. Projektová dokumentácia: Situačný plán 

húfnicových kasární v Košiciach. Lineárny náčrt augmentačného skladu a remís pre 

delostrelecký materiál. Situácia Mestských malých delostreleckých kasární 

v Košiciach. Náhradná komunikácia za cestu zabranú lesnou dráhou Chust – 

Herinčovo. Novostavby v roku 1929. 

Šk. 3, 282 listov, 66 plánov, 1 mapa (249 – 530) 

40 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Rožňava, získanie pozemkov pre stavbu kasární, cvičiska a strelnice. Technická 

správa o pozemkoch v Rožňave, ponúkaných statkárom Ludevítom Rákoszym 

v Brzotíne vojenskej správe. Protokol z 27. júla 1928. Prehľadná mapa veľkostatkov 

Brzotín. Protokol zo 6. novembra 1928; posúdenie staveniska pre kasárne kat. č. 439 

ponúknuté Ludevítom Rákoszym zdarma vojenskej správe a skôr vyhliadnuté 

stavenisko s majiteľkou Etelou Vargovou. Mapa pozemkov. Výpis z pozemkovej 

knihy – náčrt pre stavbu kasární a cvičiska. Výkaz miestností potrebných v objektoch 

projektovanej novostavby polopermanentných kasární v Rožňave pre horský 

delostrelecký oddiel č. 261. Jelšava, získanie pozemkov pre cvičisko. Plán, situácia 

pozemkov pre stavbu kasární. Situačný plán pozemku Ždiar. Odpredaj budovy 

riaditeľstva štátnych lesov. Budovy štátnych statkov – prevzatie pre vojenské účely 

vojenským erárom. Komisionálna správa z 15. júna 1928, komisionálne zistenie stavu 

jelšavského zámku a dvoch priľahlých budov. Prešov, vyhľadanie pozemkov pre 

letisko pre dve letky. Komisionálny protokol z 24. septembra 1928 a plán. 

Fotografická snímka Gelnice. Protokol z 24. októbra 1928. Kópia katastrálnej mapy 

obce Petrovany. Vysoké Tatry, stavenisko pre vojenský liečebný ústav, výmena 

pozemkov. 

Šk. 3, 102 listov, 10 máp, 1 fotosnímka, 1 plán (531 – 632) 

41 Administratíva 

Chust, pozemky pre cvičisko – interpelácia. 

Šk. 4,  4 listy (1 – 4) 

42 Právna agenda a zmluvy 
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Dohoda medzi ministerstvom pôdohospodárstva /riaditeľstvom štátnych lesov 

a statkov v Užhorode/ a MNO /Zemským vojenským staveným riaditeľstvom 

v Košiciach/ o pozemku pre muničné sklady v Horjanoch. 

Šk. 4, 6 listov (5 – 10) 

43 Kategorizácia objektov a technické posudky 

Horjany, vojenské objekty, stanovenie bezpečnostného okruhu. Zameranie pozemkov 

pre vojenské sanatórium v Tatrách; potvrdenie plánu.  

Šk. 4, 6 listov (11 – 16) 

44 Personálna oblasť 

Kvalifikačný posudok o vedľajšej funkcii dôstojníka a rotmajstra. Program skúšky zo 

strojníctva a elektrotechniky pre dôstojníkov stavebnej služby. 

Šk. 4, 2 listy (17 – 18)  

45 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Užhorod, stavba obilného skladu – zadanie stavby firme Anton Rozhon, Moravská 

Ostrava. Protokol. Ponuka. Plán skladu obilia. Košice, muničný sklad na Táborisku – 

prístavba skladu. Ponuky na prestavbu skladu. Podrobný rozpočet na zriadenie skladu 

pre pištoľové rakety a roznecovadlá pri objekte IV. na Táborisku. Horjany, stavba 

vojenských objektov, I. časť – ponuka na stavbu krytu a cisterny po novej úprave. 

Celkový rozpočet. Rožňava, stavba muničného skladu – výsledok ponukového 

riadenia. Zostavenie celkovej sumy dvoch najlacnejších ponúk. Porovnávacia tabuľka 

konečných výsledkov ponúk. Výpočet konečnej ponúkanej sumy na stavbu 

muničného skladu firmou Jantoš. 

Šk. 4, 47 listov, 1 plán (19 – 65)  

46 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu  

Horjany, vojenské objekty – návrh na udelenie povolenia na používanie a návrh 

bezpečnostného pásma. Situačný plán vojenských objektov. 

Šk. 4, 2 listy, 1 plán (66 – 67) 

47 Rozkazy  

Rozkaz ZVV č. 8 čl. 92 / 1929. 

Šk. 4, 5 listov (68 – 72) 

48 Smernice, nariadenia a poriadky 

Smernice k zabezpečeniu tajných stavieb. 

Šk. 4, 10 listov (73 – 82) 

49 Stavebné akcie 

Chust, stavba kasární pešieho pluku 45 – opis generálneho projektu. Protokol z 8. 

marca 1927. Projektová dokumentácia: Situácia staveniska pre kasárne, situačný 

a vrstevnicový plán pozemkov p. č. 8882, 8883, 8884 a 8886 komisiou určených pre 
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novostavbu kasární. Celkový situačný nákres kasární, lineárny náčrt budovy 

naturálnych bytov vojnových gážistov, lineárne náčrty objektov na rezervovaných 

miestach pre zvýšený stav. Nákresy alternatívneho riešenia jedálne dôstojníkov 

a rotmajstrov v jednej budove. Výškové pomery zastavania. Lineárne náčrty 

objektov. Celkový aproximatívny rozpočet. Technická správa ku generálnemu 

projektu kasární 45. pešieho pluku. Chust, stavba III. úseku kasární pechoty. Zadanie 

stavby augmentačného skladu kasární. Zadanie firme Spoločnosť staviteľov, 

Mandaus, Doubek, Pechman a spol. v Plzni. Celkový rozpočet. Stavebný návrh. 

Komisionálny protokol. Projektová dokumentácia: Situačný plán, pohľady, pôdorys I. 

poschodia, lineárne náčrty objektov. Rozpočet výdavkov na stavbu kasární pešieho 

pluku 45 v Chuste. Rozpočet na postavenie ciest a oplotenia augmentačného skladu. 

Sprievodná správa ku stavebnému návrhu. Protokol. Ponuka. Rozbor cien na práce 

spojené s výstavbou skladu. Horjany, dostavba vojenských objektov – nový celkový 

rozpočet. Stavebný návrh na káblové zvonkové vedenie. Projektová dokumentácia: 

Pôdorys muničného skladu. Návrh krytu pre strážnych, návrh cisterny pri sklade pre 

delové strelivo. Rozpočet výdavkov. Dodatok k technickej správe. Rozbor cien 

k dodatku rozpočtu, I. časť. Celkový rozpočet. Generálny návrh na zriadenie cestného 

spojenia Horjany, divízny muničný sklad – Dravce. Komisionálny protokol, 

prejednávanie vedenia trasy projektovaného cestného spojenia Horjany – Dravce. 

Projektová dokumentácia: Projektové plány pozdĺžny rez medzi bodmi 0 – 43, 43 – 

87, 87 – 132, 132 – 161. Situácia, priečne rezy. Orientačná mapa. Technická správa 

ku generálnemu návrhu. Horjany, úprava viciálnej cesty vo vojenských objektoch. 

Celkový rozpočet na upravenie vicinálnej cesty Radvanka – Ciganovce, od 

katastrálnej hranice obce Radvanka – Horjany až ku strážnici vojenských objektov 

v Horjanoch. Poprad, rozšírenie pobočky divízneho proviantného skladu č. 11. 

Nákres stavebných plôch na prípadné stavanie odbočky Divízneho proviantného 

skladu č. 11 v spišsko-sobotskom chotári. Plán mesta Poprad a okolia. Zoznamy 

majiteľov pozemkov pre odbočku divízneho proviantného skladu č. 11 v obci Veľká, 

Poprad a Spišská Sobota.  Výpisy z pozemkovej knihy obce Veľká, Poprad a Spišská 

Sobota. Poprad, rozšírenie odbočky Divízneho proviantného skladu č. 11. Spišská 

Nová Ves – vybudovanie augmentačného skladu vozatajskej roty č. 17. Rožňava, 

stavba kasární pre horský delostrelecký oddiel 261 – generálny projekt. Zápisnica. 

Katastrálna mapa. Projektová dokumentácia: Plán vojenských objektov. Nákresy 

obytných domov gážistov. Situácia, nákresy budovy mužstva I. – II., nákresy stajní 

pre kone. Stavba muničného skladu v Rožňave, kópia katastrálnej mapy staveniska 

muničného skladu. Stavebný návrh. Výkazy streliva a trhavín. Sprievodná správa. 

Komisionálny protokol zo 16. apríla 1929. Celkový rozpočet. Sprievodná správa. 

Prešov, ubytovanie guľometnej roty 11 horského práporu. Bardejov, Štefánikove 

kasárne – stavba dvojbaraku pre guľometnú rotu. Generálny stavebný návrh. Výkaz 

priestorov pre novostavbu dvojbarakov mužstva 4. guľometnej roty horského práporu 

č. 11. Výkaz počtu. Sprievodná správa ku generálnemu projektu. Komisionálny 

protokol z 5. februára 1929. Aproximatívny rozpočet. Projektová dokumentácia: 

Situácia kasární, pôdorys dvojbarakov. Prešov, Šarišské kasárne, dostavba budovy II. 

Jelšava, predloženie projektu polopermanentnej kasárne. Výkaz priestorov pre stavbu 

kasární pešieho pluku č. 16. Užhorod, dostavba vojenských objektov – schválenie 

stavebného návrhu. Levoča, stavba muničného skladu. Generálny návrh niektorých 

rekonštrukcií na vojenskej vlečke v Trenčíne. Projektová dokumentácia: Nákres 

skutočného stavu a ideálneho stavu, náčrty prijímacej koľaje. Zápisnica z 25. marca 

1929. Sprievodná správa ku generálnemu návrhu. 

Šk. 4, 530 listov, 37 plánov, 1 mapa (83 – 612) 
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Obyčajné písomnosti 

 

Rok 1930 

Tajné písomnosti   

 

Dôverné písomnosti  

 

 

50 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Prešov, získanie pozemkov pre letisko. Protokol z 24. októbra 1928. Zápisnica z 5. 

septembra 1919. Rožňava, delostrelecké kasárne; získanie pozemkov. Stavba kasární 

pre delostrelecký oddiel č. 261, stanovisko. Vranov – Čemerné, pridelenie pozemku 

pre muničné sklady. 

Šk. 4, 33 listov, 1 mapa (613 – 645) 

51 Administratíva 

Ladomirová, vojenský cintorín. Žiadosť. Pozemok vojenského cintorína – situačný 

nákres a výkaz deliacich plôch. 

Šk. 4, 5 listov, 1 nákres (646 – 650) 

52 Stavebné akcie  

Košice, muničný sklad na Táborisku – bezpečnostný okruh. Katastrálna mapa. 

Poprad, muničný sklad obvodu ZVV v Košiciach – pomôcky pre vypracovanie 

generálneho projektu. Prehľad munície. Projektová dokumentácia: Sondy Teplického 

potoka na pozemku pre muničné sklady v Poprade. Mapa majetku urbarialistov. 

Šk. 5, 7 listov, 1 plán, 2 mapy (1 – 7) 

53 Administratíva  

Užhorod, stavba definitívnej budovy pre veliteľstvo 12. pešej divízie – výkazy počtov 

a priestorov. Rezervovanie pozemkov v Malom Galagu pre vojenské stavby 

108673/29., 106137/29.  

Šk. 5, 35 listov (8 – 42) 

54 Účtovná agenda 

Predloha výkazu využitia fondu pre novostavby. Zoznam celkového potrebného 

nákladu na dokončenie rozostavaných komplexov kasární. Vnútorné zariadenie 

potrebné pre komplexy. Rozpočet. Užhorod, stavba odbočky divízneho proviantného 

skladu, II. časť. Celkový rozpočet na stavbu obilného skladu. Košice, stavba remisy 

na vozy pre peší pluk č. 32; schválenie celkového rozpočtu. 

Šk. 5, 34 listov (43 – 76) 

55 Právna agenda a zmluvy 

Košice, letisko – zákaz stavieb. Projektová dokumentácia: Situačný plán okolia 
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leteckých kasární. Zastavanie okolia, nutnosť požadovania zákazu stavieb z dôvodu 

verejnej bezpečnosti. Protokol zo 7. novembra 1930. Kópia katastrálnej mapy. 

Zoznam majiteľov parciel v okruhu, v ktorom sa nemá stavať. Projektová 

dokumentácia: Situácia parciel susediacich so severnou stranou letiska. 

Šk. 5, 27 listov, 4 plány (77 – 103) 

56 Súťaž a zlepšovateľstvo  

Košice, stavba remisy na vozy pre peší pluk č. 32 – zadanie. Ponukový elaborát. 

Celkový rozpočet. Elaborát ponukového zariadenia a návrh na zadanie. Porovnávacia 

tabuľka k ponukám na stavbu. Protokol ponukového riadenia – zadanie stavby remisy 

na uskladnenie vozatajského materiálu pešieho pluku 32. Statické preskúšanie múru 

skladu povozov proti tlaku vetra. Ponuky firiem na stavbu vozovky pre vozatajský 

materiál pešieho pluku č. 32. 

Šk. 5, 24 listov (104 – 127) 

57 Stavebné akcie 

Spišská Sobota – Poprad, zmena hraníc. Projektová dokumentácia: Situačný nákres 

pozemkov v katastri Spišská Sobota, plán staveniska kasární navrhnutých na 

presunutie do Popradu. Chust, muničný sklad, zriadenie bezpečnostného okruhu. 

Situačný nákres muničného skladu s bezpečnostným okruhom. Mukačevo, stavba 

augmentačného skladu a remís pre delostrelecký materiál – pomôcky pre 

vypracovanie stavebného návrhu. Kanalizácia mesta Mukačevo. Projektová 

dokumentácia: Regulačný plán mesta. Návrh kanalizačného vedenia okolo staveniska 

pre delostrelecké kasárne. Novostavba augmentačného skladu a 2 remís – generálny 

projekt. Zápisnica z 5. decembra 1930. Výkaz priestorov pre augmentačný sklad. 

Projektový plán novostavby skladov. Generálny projekt. Plán prízemia, I. poschodia 

a augmentačných remís. Užhorod, odbočka divízneho proviantného skladu – 

zriadenie druhej studne. Žiadosť o stavebné povolenie na sklad múky a konzerv. 

Situačný plán skladu. Užhorod – Horjany, úprava vicinálnej cesty k vojenským 

objektom. Protokol z 23. decembra 1929. Vedľajšia cesta Radvanka – Chudlovo, 

čiastočná úprava v katastri obce Horjany; rozhodnutie o výsledku pochôdzky; výmer. 

Spišská Nová Ves, augmentačný sklad pre vozatajskú rotu č. 17 a  čiastočne pre peší 

pluk 37 – výkaz priestorov. Generálny projekt na novostavbu augmentačného skladu 

pre vozatajskú rotu 17. Protokol z 3. januára 1930. Protokol z 13. augusta 1929. 

Výkaz priestorov. Aproximatívny rozpočet. Projektová dokumentácia: Lineárny náčrt 

pre novostavbu augmentačného skladu pre vozatajskú rotu 17. Výkaz povozov, áut 

a prevozných kuchýň. Výkaz priestorov pre vozovku a vozatajský materiál pešieho 

pluku 37. Projektová dokumentácia: Situácia Štefánikových kasární v Spišskej Novej 

Vsi. Situačný nákres pozemku. Kópia katastrálnej a súdnej mapy. Rožňava, stavba 

kasární pre horský delostrelecký oddiel č. 261 – schválenie stavebného návrhu. 

Celkový rozpočet. Rachov (Rachiv, Ukrajina), stavba cesty na Dumeň (Dumeni, 

Ukrajina). Novostavby v roku 1931. 

Šk. 5, 76 listov, 13 plánov (128 – 203) 

58 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Mukačevo, novostavba augmentačného skladu a remís pre delostrelecký pluk č. 112 – 

rokovanie s mestom o darovaní pozemkov. Užhorod, zaistenie stavebných pozemkov 
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Rok 1931 

Dôverné písomnosti 

 

 

 

 

 

v Malom Galagu pre vojenskú správu. Výmera staveniska. Nákres pozemkov. 

Poprad, odbočka divízneho proviantného skladu 11 – zaistenie pozemku. Vyhľadanie 

staveniska. Projektová dokumentácia: Situačný nákres pozemkov v katastri obce 

Spišská Sobota navrhnutých na prekatastrovanie do obce Poprad. Kópia katastrálnej 

mapy. Letisko Spišská Nová Ves – rekognoskácia vhodných pozemkov pre letisko 

pod Tatrami.  

Šk. 5, 51 listov, 4 plány (204 – 254) 

59 Administratíva 

Mukačevo, augmentačné stavby delostreleckého pluku 112. Košice, kasárne na 

Hlavnej ulici č. 116 – pomenovanie „Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa“. 

Šk. 5, 6 listov (255 – 260) 

60 Mimoriadne udalosti 

Berehovo, bezpečnostné opatrenia v kanceláriách jazdeckého pluku 10 – nákup 

a úhrada materiálu. 

Šk. 5, 6 listov (261 – 266) 

61 Smernice, nariadenia a poriadky 

Užhorod – Prešov, stavba benzínového skladu, smernice. Bezpečnostný sklad 

pohonných hmôt pre VTÚ a autoroty 4, 10, 11 a 12. 

Šk. 5, 5 listov (267 – 271) 

62 Personálna oblasť 

Osnova skúšok pre dôstojníkov stavebnej služby – čakatelia. Rozsah. 

Šk. 5, 38 listov (272 – 309) 

63 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Michalovce, stavba objektov III. úseku Štefánikových kasární. Zadanie stavby firme 

Lukavský a Faksa spol. s.r.o., stolárske a zámočnícke práce. Zadanie prác na stavbe 

firme Václav Bartoš, architekt a staviteľ, firme Otakar Kilián, pokrývačstvo, firme 

Findl, klampiarstvo. Ustanovenie nadporučíka stav. Maxa Politzera za 

stavbyvedúceho. Celkový rozpočet na stavbu. 

Šk. 5, 35 listov (310 – 344) 

64 Stavebné akcie 

Michalovce, Štefánikove kasárne - návrh p. pl. 20 na zmeny na stavbe. Projektová 

dokumentácia polopermanentných kasární. Mukačevo, stavba augmentačného skladu 

a dvoch remís pre delostrelecký pluk 112 – výškové kvóty staveniska. Mapy 

pozemkov. Mukačevo, novostavba jazdeckých kasární pluku 10 – generálny projekt. 
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Tajné písomnosti 

 

Dôverné písomnosti  

  

 

Zápisnica z 27. novembra 1931. Projektová dokumentácia: Plán kasární, plán 

obytných domov dôstojníkov a rotmajstrov, plán budovy veliteľstva. Plány budovy 

mužstva I., II., III., IV., budovy kuchyne, stajne a eskadróny. Celkový plán všetkých 

objektov. Prešov, Šarišské kasárne, stavba benzínového skladu – žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia. Technická sprievodná správa k projektu. Situácia staveniska 

prenosných garáží, projekt skladu pohonných hmôt v Josefove a Prešove. Poprad, 

školiaca strelnica – stavba II. úseku, stavebný návrh. Celkový rozpočet. Stavebný 

návrh podľa návrhu Ing. Horáka. Podrobný rozpočet na stavbu II. časti školiacej 

strelnice s meniacimi sa stanovišťami. Sprievodná správa. Projektová dokumentácia: 

Plány školiacej strelnice. Detail pancierovej dosky podľa návrhu Vítkovického 

banského a hutníckeho ťažiarstva. Celkový rozpočet. Užhorod, Mestské kasárne, 

stavba benzínového skladu – žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zadanie firme 

Komanditná spoločnosť Rosenthal a spol. Technická sprievodná správa. Vyúčtovací a 

situačný plán Mestských kasární v Užhorode. 

Šk. 5, 116 listov, 23 plánov (345 – 460) 

65 Stavebné akcie 

Užhorod, divízny proviantný sklad 12 – zmena celkového programu. Detailný projekt 

administratívnej budovy. Projektová dokumentácia: Situácia divízneho proviantného 

skladu, nákresy základov a pôdorysu, plán prízemia a I. poschodia, nákresy fasády, 

krovu a rezy. 

Šk. 6, 4 listy, 5 plánov (1 – 4) 

66 Administratíva  

Vojnové mierové hroby, rušenie po 10-ročnom udržiavaní. Preliminovanie 

udržiavacieho paušálu. Prehľad I. štátneho nehnuteľného majetku /Rezort 

ministerstva národnej obrany/ – štátne obytné domy. Správa vojenských budov v roku 

1932, kap. 14, tit. 14, pol. 4 a 6 prikázanie dotácií. Stavebný program na rok 1932 a 

1933. Mukačevo, kasárne jazdeckého pluku 10 – predloženie projektu I. etapy. 

Mestský notársky úrad v Mukačeve – výmer. Celkový rozpočet na stavbu I. úseku 

kasární. Užhorod, stavba administratívnej budovy divízneho proviantného skladu – 

odvolanie povolenia stavby do uskutočnenia výmeru. Rovnošaty a správanie gážistov 

pri slávnostných príležitostiach. 

Šk. 6, 27 listov (5 – 31)  

67 Účtovná agenda 

Mukačevo, stavba I. etapy jazdeckých kasární – celkový rozpočet. Užhorod, divízny 

proviantný sklad, administratívna budova, projekt. Výkaz nákupu zariadenia II. 

kategórie pre Podkarpatskú zem v roku 1932.  

Šk. 6, 13 listov (32 – 44) 

68 Súťaž a zlepšovateľstvo 
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Obyčajné písomnosti 

Rok 1932 

Mukačevo, prestavba delostreleckých kasární –zadanie firme G. Franke, Čierna 

Voda, Sliezsko, kamenárske práce. Zadanie prác na stavbe augmentačného skladu 

a remís pre delostrelecký pluk č. 112. Protokol z 28. januára 1932. Zadanie prác na 

prístavbe firmám Tříska a spol., stolárske práce, Fülöp, klampiarske práce, J. Navrátil 

továreň na asfalt Brno, pokrývačské práce, H. B. Klein, sklárske práce 

a Konreichovci a staviteľ Nový, ostatné práce. Celkový rozpočet. Ponukový elaborát. 

Výsledok ponukového konania. 

Šk. 6, 47 listov (45 – 91) 

69 Stavebné akcie 

Humenné kasárne II./20. pešieho práporu, pokračovanie v stavbe – výkaz počtu 

a priestoru. Protokol zo 7. mája. Projektová dokumentácia: Situácia kasární pechoty 

II./20. poľný prápor v Humennom. Užhorod, administratívna budova divízneho 

proviantného skladu, šírka základov. Výpočet skutočného napätia základovej pôdy na 

stavbu budovy Divízneho proviantného skladu 12. Plán administratívnej budovy. 

Užhorod, divízny proviantný sklad – stavba garáže a dielní, statické výpočty 

železobetónových konštrukcií. 

Šk. 6, 33 listov, 2 plány (92 – 124) 

70 Územné plány (a chránené územia) 

Horjany, muničný sklad – bezpečnostné okruhy. Plán s ohrozeným pásmom   ako bol 

navrhnutý komisiou 19. decembra 1929. 

Šk. 6, 1 list, 1 plán (125) 

71 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Prevzatie vojenských zrubov do správy vojenského stavebného úradu. Ukončenie 

stavby poľných príbytkov v Novom Smokovci. Zaistenie priestoru poľnej pechotnej 

strelnice západnej čiary Košice – Prešov. Protokol z 25. novembra 1932. Spišská 

Sobota – Poprad, prekatastrovanie. Popis novonavrhnutej katastrálnej hranice medzi 

katastrálnym územím Spišská Sobota a Poprad. Kópia katastrálnych máp podľa stavu 

z roku 1929. Výkaz zamýšľaného prvého opatrenia pohyblivého zariadenia pre 

novozriadené vojenské ústavy, úrady, učilište a sklady v roku 1932. Užhorod, Malé 

Galago – pozemok č. 1959/ 60; výmena severnej časti. 

Šk. 6, 22 listov, 1 mapa (126 – 147)   

72 Právna agenda a zmluvy 

Rimavská Sobota, posádkové cvičisko – nájomné za pozemky. Úprava nájomného 

a odškodnenie za doteraz omylom používanú časť parciel č. kat. 3024 a 3043. 

Mukačevo, prístavba delostreleckých kasární; zabavenie pohľadávky A. Fülöp 

berným úradom. Ladomirová, vojenský cintorín, výkup pozemkov. Geometrický plán 

na vyznačenie zmien. Kúpnopredajné zmluvy. Situačné nákresy na rozdelenie 

pozemkov parc. č. 790/b/1, 790/a/1, 790/a/2, 790/a/3 pre vojenský cintorín. Výkaz 
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Rok 1933 

Dôverné písomnosti  

 

deliacich plôch. 

Šk. 6, 24 listov, 3 plány (148 – 171) 

73 Územné plány (a chránené územia) 

Rimavská Sobota, plán prenajatých pozemkov pre posádkové cvičisko. Doplnenie 

mapy Podkarpatskej zeme. Zememeračská agenda ZVV stavebného riaditeľstva 

v Košiciach. Náležitosti geometrických /polohopisných/ plánov štátnych úradov 

oprávnených podľa §51 Katastrálneho zákona. Zameranie a geometrické plány 

objektov postavených podľa čl. 164 Zb. z. a h. 1922. Meranie štátnych úradov so 

zememeračským oprávnením pre katastrálne účely. 

Šk. 6, 12 listov (172 – 183) 

74 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Užhorod, zriadenie cvičiska na vrhanie a strieľanie ostrých ručných granátov – 

pozemok. Mukačevo, cvičisko pre hádzanie ostrých granátov, rokovanie o získaní 

pozemkov pre školiacu strelnicu. Návrh nájomnej zmluvy. Vojenská strelnica v lese 

mesta Mukačevo, rozšírenie pre potrebu zriadenia granátového cvičiska. Mapa. 

Šk. 6, 14 listov, 1 plán (184 – 197) 

75 Administratíva  

Zriadenie ústredného fondu vojenského zátišia; uloženie v Poštovej sporiteľni. 

Mukačevo, prístavba delostreleckých kasární – návrh na pomenovanie. Schválenie 

pomenovania kasární na Dobrjanského ulici „Delostrelecký sklad“. Mukačevo, stavba 

jazdeckých kasární pre náhradný prápor jazdeckého pluku 10. Poprad, otestovanie 

vody v studni pri sklade a strelnici. Chemické a bakteriologické skúmanie vody. 

Zápisnica spísaná na základe rozkazu ZVV stavebného riaditeľstva v Košiciach, 

o testovaní vody v studniach. Nákres studne pri sklade a strelnici. Spišská Nová Ves, 

letisko – stavebný návrh na zemné práce.  

Šk. 6, 29 listov, 1 plán (198 – 226) 

76 Účtovná agenda 

Správa vojenských budov, kap. 14, tit. 14, pol. 4 a 6. Podrobný stavebný návrh pre 

oblasť ZVV v Košiciach. Mukačevo, novostavba jazdeckých kasární, I. časť – 

celkový rozpočet. Podkarpatská Rus, čelenie nezamestnanosti, využitie zostatkov 

investičných fondov. Úver na rok 1933. Správa štátnych budov kap. 14, tit. 14, pol. 4 

a 6. Podrobný stavebný návrh na udržovanie vojenských stavebných objektov v roku 

1933. Výpočet ročného nákladu na mzdy stálych civilných robotníkov prijatých pre 

odbor vojenských správ budov, konajúcich práce slúžiace na udržiavanie vojenských 

stavebných objektov. Výkaz mimoriadnych stavebných prác na vojenských budovách  

slúžiacich na ubytovanie a iné potreby vojska, vojenskej strelnice a vojenských 
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nemocníc v oblasti 11. divízie. Výkaz zamýšľaných udržiavacích prác väčšieho 

rozsahu /II. kategórie/ v oblasti 11. divízie. Výkaz zamýšľaných väčších 

mimoriadnych stavebných prác na vojenských budovách, skladoch v roku 1933. 

Podrobný stavebný návrh na rok 1933. Výkaz zamýšľaných nákupov pohyblivého 

zariadenia v roku 1933. Podrobný návrh na úhradu platov a príspevkov. Výkaz 

požiadaviek doplnenia a výmeny vnútorného zariadenia na rok 1933. Mukačevo, 

Jazdecké kasárne, doplnok  I. etapy – upravený celkový rozpočet. Košice ZVV, úvery 

na rok 1933 pre oblasť vojenskej stavebnej služby; podrobný stavebný návrh. Výkaz 

požiadaviek doplnenia a výmeny /II. kategórie/ vnútorného zariadenia na rok 1933, 

Slovensko. Výkaz zamýšľaných nákupov doplnenia a výmeny /II. kategórie/ 

pohyblivého zariadenia v roku 1933, Podkarpatská Rus.  

Šk. 6, 22 listov (227 – 248)  

77 Právna agenda a zmluvy 

Spišská Nová Ves, zriadenie letiska. Osnova zmluvy s mestom. Organizácia 

a právomoc vyšších veliteľstiev. Košice, zrušenie vojenského stavebného dvora. 

Šk. 6, 16 listov (249 – 264) 

78 Mimoriadne udalosti 

Rožňava, muničný sklad, nedostatky zistené orgánom KZVS pri vykonanej 

prehliadke. Výňatok zo správy o prehliadke delostreleckého oddielu č. 261, 

vykonanej orgánmi Kontrolného zboru vojenskej správy podľa rozkazu. 

Šk. 6, 9 listov (265 – 273) 

79 Organizačné a dislokačné zmeny 

Čemerné pri Vranove, barakový tábor – dislokačná zmena. Protokol z 12. septembra 

1933; usporiadanie ubytovania náhradnej roty hraničiarskeho práporu 10 

s augmentačným skladom v barakovom tábore v Čemernom. Projektová 

dokumentácia: Plán barakového tábora delostreleckého oddielu č. 262, barak č. 18 

a 33, 28, 29, 30, 31 a 32. Jarovnice, zrušenie posádky. 

Šk. 6, 9 listov, 4 plány (274 – 282) 

80 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Chust, stavba stajní pre kone, návrh na zadanie prác. Protokol z 30. augusta 1933. 

Mukačevo, doplnok I. etapy Jazdeckých kasární – výsledok ponukového riadenia. 

Protokol ponukového riadenia. Porovnávacia tabuľka ponúk na stavebné práce. 

Zadanie prác firme F. Winkelsberg. Celkový rozpočet. 

Šk. 6, 26 listov (283 – 308) 

81 Stavebné akcie 

Dostavba kasární Mukačevo, Rožňava, Jelšava, Kežmarok a Poprad. Rožňava, 

dostavba kasární pre jeden peší prápor. Mukačevo, dostavba Jazdeckých kasární pre 

celý jazdecký pluk 10. Jelšava, prístavba kasární pre 1 oddiel delostreleckého pluku 

202. Kežmarok, stavba kasární pre delostrelecký  pluk 202 /pre veliteľstvo, náhradný 

oddiel a 1 oddiel/. Poprad, dostavba skladu streliva. Výpočet nákladov podľa 
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jednotlivých potrebných budov, ciest, oplotenia, kanalizácie. Stavebný program na 

rok 1929. Projektová dokumentácia z roku 1933. Lineárny plán barakového tábora za 

Hornádom v Košiciach. Kópia katastrálnej mapy pozemkov bývalej kadetnej školy 

v Košiciach. Polohopisný plán vozatajských kasární v Košiciach. Stavebný program 

na rok 1934. Spišská Nová Ves, úprava pristávacej plochy letiska – prepracovanie 

stavebného návrhu. Výstavba leteckých kasární v Spišskej Novej Vsi; generálny 

projekt. Umiestnenie budov pri východnej hranici letiska. Výkaz počtu a priestoru. 

Projekt hangáru. Súpis parciel pre vyvlastnenie užívacieho práva pozemkov pre 

vojenské letisko s náhradnou cestou v katastrálnom území Spišská Nová Ves. 

Protokol z prerokovania zastavania letiska. Celkový aproximatívny rozpočet. 

Generálny projekt. Plán pristávacej plochy letiska. Katastrálna mapa pozemkov. 

Plány budovy veliteľstva, budovy mužstva, garáže, kuchyne, obytného domu. 

Sprievodná správa ku generálnemu projektu. Výkaz počtu leteckých jednotiek. Výkaz 

priestoru. Horjany, vojenské objekty – bezpečnostné pásmo. Rožňava, dostavba 

kasární pre jeden prápor horského pešieho pluku 4, generálny projekt. Správa 

o výsledku prieskumu za účelom vyhotovenia výkazu priestoru pre rozšírenie 

delostreleckých kasární v Rožňave na kasárne pre jeden plný poľný prápor horského 

pešieho pluku 4. Generálny projekt na dostavbu delostreleckých kasární. Celkový 

aproximatívny rozpočet. Projektová dokumentácia: Plán budovy mužstva II. a III. 

veliteľstva. Situačný plán. Michalovce, zriadenie odbočky Divízneho proviantného 

skladu 12. Protokol z 19. mája 1933. Rozhodnutie MNO o vybudovaní nového 

Divízneho proviantného skladu 12 v Užhorode a zrušení doterajšieho Divízneho 

proviantného skladu 12 v Michalovciach. Projektová dokumentácia: Situačný plán 

vojenských barakov v Michalovciach. Jelšava, prístavba stajní, kováčskej dielne 

a stavebné úpravy v Štefánikových kasárňach pre I. oddiel pluku 202 – generálny 

projekt. Výkaz priestoru. Správa o komisionálnom skúmaní za účelom prístavby 

stajní a ostatných ubytovacích potrieb pre I. oddiel delostreleckého pluku 202. Správa 

o komisionálnom skúmaní za účelom výstavby kasární pre jeden poľný prápor 

horského pešieho pluku 4. Aproximatívny rozpočet. Projektová dokumentácia: Návrh 

stajní I. a II. v Štefánikových kasárňach, návrh úpravy I. stajne pre ťažko choré kone 

s operačnou sálou a lekárňou, situačný plán Šafárikových a Štefánikových kasární. 

Návrh na úpravu dielne, stajne, kováčskej dielne. Celkový rozpočet. Výkaz priestoru 

pre stavby stajní a kováčskej dielne. Technická sprievodná správa ku generálnemu 

projektu. Humenné, výcvikový tábor – zriadenie komunikácií a letiska. Výsledok 

prieskumu cvičných priestorov. Podrobný rozpočet nákladov na úpravu letiskovej 

plochy výcvikového tábora vo Veľkej Kamenici nad Cirochou. Katastrálna mapa. 

Komunikácia výcvikového tábora. Mapa pozemkov a letiska. Rozpočet nákladov. 

Kamenica nad Cirochou, vojenské lesné podniky – stavebný návrh na opravu budov. 

Prevzatie veľkostatku, úprava kaštieľa. Celkový rozpočet na opravy budov 

vojenských lesných podnikov. Sprievodná správa ku stavebnému návrhu. Plány 

hlavnej budovy, situácia budov vojenských lesných podnikov.  

Šk. 6, 269 listov, 24 plánov, 11 máp (309 – 577) 

82 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Podolínec, kúpa pozemku pre stavbu vojenských obytných domov. Košice, rozšírenie 

pozemkov pre sklad streliva – vyúčtovanie. Trebišov, získanie náhradných pozemkov 

pre strelnicu – súhrnné vyúčtovanie. Vyúčtovanie úveru za rok 1927. 

Šk. 6, 7 listov (578 – 584) 
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Obyčajné písomnosti 

 

Rok 1934 

Tajné písomnosti 

 

 

 

 

Dôverné písomnosti 

83 Právna agenda a zmluvy 

Ladomirová, výkup pozemkov vojenského cintorína. Zoznam kúpnych cien za 

pozemky. Príprava na zaknihovanie. Doplnenie zmluvy. 

Šk. 6, 31 listov (585 – 615) 

84 Právna agenda a zmluvy 

Zákon o pozemkovom katastri; vyznačovanie vojensky dôležitých objektov 

v pozemkovom katastri. 

Šk. 7, 9 listov (1 – 9)  

85 Hlásenia 

Mesačné hlásenie o postupe novostavieb za marec 1934, predloha. Mesačné hlásenie 

o postupe novostavieb a postupe prípravných prác na november 1934. 

Šk. 7, 9 listov (10 – 18) 

86 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Poprad, muničný sklad, II. časť – výsledok súťaže. Protokol o ponukovom riadení 

z 12. septembra 1934. Zadanie prác firme Ing. Frič, Bratislava. Celkový rozpočet. 

Šk. 7, 18 listov (19 – 36) 

87 Stavebné akcie 

Poprad, stavba II. úseku skladu č. III., IV. s príjazdnou cestou. Celkový rozpočet. 

Sprievodná správa k stavebnému návrhu. 

Šk. 7, 7 listov (37 – 43) 

88 Administratíva  

Veľkostatok Snina, zistenie informácií o finančných problémoch. Stavebné 

a ubytovacie nedostatky v oblasti 12 divízie. Zásady pre budovanie a zariadenie 

táborísk vo výcvikových táboroch. Styk s podnikateľmi, odvolávajúcimi sa na 

vojenské osoby; neoprávnenosť ťažiť zo známostí vo vojenských kruhoch.  

Mukačevo, Jazdecké kasárne, schválenie projektu pre II. etapu. Celkový rozpočet. 

Humenné, výcvikový tábor – počty veliteľstiev. Protilietadlová strelnica. Guľometná 

školiaca strelnica, hlavné zásady pre zriaďovanie strelníc. 

Šk. 7, 42 listov (44 – 85) 
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89 Účtovná agenda 

Humenné, predbežný rozpočet nákladov pre výcvikový tábor. Stavebný program na 

rok 1934 a 1935. Zaistenie čiastok pre vnútorné zariadenie. Košice, úvery stavebnej 

služby – predbežné oznámenie o výške prídelu na rok 1935. Podkarpatská Rus, 

zväčšenie úveru pre správu vojenských objektov v roku 1935. Úvery pre odbor 

vojenskej stavebnej služby. Kronika Zemského vojenského veliteľstva Košice, 

príspevky za roky 1927 – 1934. Užhorod, delostrelecký pluk 12, augmentačný sklad 

a dve remisy – predloženie detailného projektu. Celkový rozpočet. Užhorod, stavba 

divízneho proviantného skladu, predloha. Schválenie celkového vyúčtovania stavby. 

Podrobný rozpočet na novostavbu II. etapy ženijného tábora na „Ostende“ 

v Bratislave. Mukačevo, stavba II. etapy Jazdeckých kasární – nový celkový 

rozpočet. 

Šk. 7, 51 listov (86 – 186) 

90 Právna agenda a zmluvy 

Užhorod, ponukové riadenie – sťažnosť na firmu Winkelsberg. Trebišov, zámok 

Andrássyho – žaloba na Československý vojenský erár. Škody spôsobené v zámku 

Michala Andrássyho. Protokol o škodách v zámku. Protokol z 30. novembra 1934. 

Protokol z 9. decembra 1934 – zistenie škôd vzniknutých abnormálnym upotrebením 

budov zámku československým vojskom za dobu od zabratia budov. Košice, 

postavenie cvičiska – odškodné za pozemky kat. č. 6146, 6163, 6176 a 6181; 

exekúcia. 

Šk. 7, 72 listov (137 – 208) 

91 Kategorizácia objektov a technické posudky 

Prehľad pozemných bezpečnostných skladov na uskladnenie pohonných hmôt 

v oblasti Zemského vojenského veliteľstva Košice. 

Šk. 7, 6 listov (209 – 214) 

92 Organizačné a dislokačné zmeny 

Presťahovanie I. poľnej koruhvy jazdeckého pluku 10 z Berehova do Mukačeva. 

Sečovce, barakový tábor – likvidácia. Hlásenie o zrušení barakového tábora. 

Projektová dokumentácia: Situácia barakového tábora náhradnej koruhvy jazdeckého 

pluku 10. 

Šk. 7, 13 listov, 1 plán (215 – 227) 

93 Personálna oblasť 

Konopík Jozef, žiadosť o stále zamestnanie.  

Šk. 7, 1 list (228) 

94 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Rožňava, muničný sklad – vypracovanie stavebného návrhu. Ponuka vojenskému 

zemskému stavebnému riaditeľstvu pre Podkarpatskú Rus v Užhorode. Polohopisný 

plán pripravovanej strelnice v Rožňave. Rozpočet na postavenie muničného skladu 
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v Chuste. Plány skladu a strážnice v Chuste. Rožňava, dostavba delostreleckých 

kasární – výsledok ponukového riadenia. Prehľad prác s úvahou najlacnejších ponúk 

na dostavbu delostreleckých kasární. Prehľad všetkých došlých ponúk na práce 

spojené s dostavbou kasární. 

Šk. 7, 34 listov, 5 plánov (229 – 262) 

95 Smernice, nariadenia a poriadky 

Vojenská strelnica, bezpečnostné pásma, zákaz civilných stavieb. Humenné, 

výcvikový tábor – zameranie majetkových hraníc, taxácia. Smernice. Mapa.  

Šk. 7, 6 listov, 1 mapa (263 – 268) 

96 Stavebné akcie 

Užhorod – Horjany, stavba skladu pre ručné granáty. Stavebný návrh na postavenie 

skladu na ručné granáty v budovách detašovaného správneho oddelenia Divíznej 

zbrojnice 12 v Užhorode. Podrobný rozpočet. Komisionálny protokol z 9. septembra 

1933. Projekčný plán cisterny na úžitkovú vodu pri sklade,  plán cesty k skladu,  plán 

na postavenie skladu, vyúčtovací situačný plán vojenských objektov v Horjanoch, 

lineárny plán projektovaného skladu. Celkový rozpočet. Sprievodná správa. Výkaz 

ručných granátov, uložených v projektovanom sklade. Užhorod, augmentačný sklad 

delostreleckého pluku 12; generálny projekt. Komisionálny protokol z 20. apríla 

1934. Výsledok vykonanej skúšky základovej pôdy na stavenisku projektovanej 

novostavby. Plán augmentačného skladu a remís, plán barakového tábora 

delostreleckého pluku 12. Užhorod, stavba augmentačného skladu a 2 remís, vrátenie 

generálneho projektu. Projekčné plány. Humenné, výcvikový tábor – predbežný 

rozpočet nákladov. Vysvetľovacia správa k situačnému náčrtu táboriska výcvikového 

tábora v Kamenici nad Cirochou. Aproximatívny rozpočet nákladov na zriadenie 

závor a stožiarov výcvikového tábora. Cesta vo výcvikovom tábore. Zápisnica zo 17. 

októbra 1933 – kolonizácia obce Valaškovce pre zriadenie výcvikového tábora 

v Kamenici nad Cirochou. Lineárny náčrt zámku v Kamenici nad Cirochou. Mapa 

s vyznačením cesty. Spišská Nová Ves, letisko – sklad pohonných hmôt, začatie 

stavby. Celkový rozpočet. Súťažné podmienky pre dodanie bezpečnostného skladu 

pohonných hmôt pre vojenské letisko. Rozpočet stavebných prác pri stavbe skladu. 

Projekčný plán. Rožňava, novostavba kasární pre horský delostrelecký oddiel 261 – 

detailný stavebný návrh. Výňatok zo zápisnice z 24. februára 1930. Zápisnica z 24. 

októbra 1929. Zápisnica z 10. januára 1930. Košice, dodatok ku stavebnému 

programu na rok 1934 a stavebný program na rok 1935. Správa vojenských objektov, 

podrobný stavebný návrh. Výkaz mimoriadnych stavebných prác na vojenských 

budovách slúžiacich na ubytovanie a iným potrebám vojska, strelníc a nemocníc 

v oblasti 11. divízie na rok 1934. Výkaz zamýšľaných udržiavacích prác väčšieho 

rozsahu v oblasti 11. divízie. Výkaz nutných mimoriadnych prác projektovaných 

k prevedeniu na rok 1934. Stavebný program na rok 1934, dodatok. 

Šk. 7, 162 listov, 11 plánov, 1 mapa (269 – 430) 

97 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Spišská Nová Ves, vyvlastnenie užívacieho pásma. Zoznam pozemkov a majiteľov na 

ploche, kde sa má zriadiť letisko. Výňatok zo zápisnice zo zasadnutia zastupiteľského 

zboru mesta Spišská Nová Ves z 20. októbra 1933. Poprad, nákup pozemkov pre 
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Rok 1934 

Obyčajné písomnosti 

 

 

 

 

 

 

Rok 1935 

proviantný sklad v obci Stráže. Vyvlastňovací súpis na vyvlastnenie vlastníckeho 

práva pozemkov potrebných pre stavenisko vojenských objektov v katastrálnom 

území Spišská Nová Ves. Plány pozemkov. Humenné, výcvikový tábor – rozšírenie 

územia. Výsledok prieskumu a rozhodnutie.  

Šk. 7, 32 listov, 1 plán (431 – 462) 

98 Účtovná agenda 

Mukačevo, stavba I. etapy Jazdeckých kasární – finálne vyúčtovanie s firmami J. 

Lichardus, F. Winkelsberg, F. Makovička inštalatérsky podnik, Ing. Tibor Zala 

elektrotechnický závod, Otakar Kilián pokrývačský závod, Otto Hoffmann železiarne 

a smaltovne, Radio-kamna-sporáky O. Wacht, F. Šenkýř stavebné a umelecké 

sklárstvo, Tříska a spol. továreň na spracovanie dreva  a Zemské vojenské veliteľstvo, 

stavebné riaditeľstvo Košice. Vyúčtovanie elektrotechnických a inštalačných prác. 

Vyúčtovací elaborát I. časti. 

Šk. 7, 21 listov (463 – 483) 

99 Právna agenda a zmluvy 

Ladomirová, kúpa pozemkov pre vojenský cintorín. Úmrtný list. Geometrický plán. 

Šk. 7, 12 listov (484 – 495) 

100 Stavebné akcie 

Košice, stavba mýta v bezpečnostnom pásme, sklad Táborisko. Katastrálna mapa 

muničného skladu na Táborisku. 

Šk. 7, 3 listy, 1 mapa (496 – 498) 

101 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Košice, rozšírenie vojenského letiska, vodoprávne konanie. Úprava potokov a výkup 

pozemkov. Zoznam častí parciel zabraných reguláciou potoka Myslavky pre 

rozšírenie vojenského letiska. Poprad, muničný sklad. Protokol z 20. januára 1934; 

komisionálna prehliadka staveniska pre kasárne horského delostreleckého pluku 202.. 

Úprava rieky Popradu. Stavba vojenských budov v Poprade – prenechanie mestských 

stavebných plôch. Výňatok zo zápisnice z 2. marca 1934 – bezplatné prepustenie 

mestského pozemku na postavenie vojenských objektov. 

Šk. 7, 32 listov (499 – 530) 
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Dôverné písomnosti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

102 Administratíva 

Trebišov, návrh na zmenu dostavby Hraničiarskych kasární. Protokoly z 1. marca 

1935 a 1. mája 1935; uskladnenie augmentačných zásob hraničiarskeho práporu. 

Počty stavebného delostreleckého pluku 112 v Mukačeve. Poprad, výstavba 

proviantného skladu – výkaz priestorov. Mierové počty dlhšie slúžiacich a mužstva 

horského pešieho pluku pri dvojročnej prezenčnej službe. Približné počty pri 

dvojročnej službe pešieho pluku 19. Poprad, stavba III. úseku skladu – uznanie 

subkontrahentov firmy A. Rozhon. 

Šk. 7, 32 listov (531 – 562) 

103 Účtovná agenda 

Poprad, urgencia výstavby proviantného skladu. Poprad, stavba II. úseku skladu, 2. 

splátka pre Ing. Rudolfa Friča. Splátkový výkaz za prevedené práce na stavbe II. 

úseku vojenských objektov.  Poprad, muničný sklad, III. úsek – splátkový výkaz č. 4 

firmy Ing. Artur Rozhon. 

Šk. 7, 24 listov (563 – 586) 

104 Personálna oblasť 

Uskutočňovanie tajných a dôverných stavieb – výber zamestnancov firiem 

prevádzajúcich stavby. 

Šk. 7, 3 listy (587 – 589)  

105 Stavebné akcie 

Poprad, statický výpočet železobetónových konštrukcií objektov II. úseku od 

staviteľa Ing. Rudolfa Friča. Projektová dokumentácia: Nákres strechy skladu 

a pôdorys. Nákresy nádrže na vodu a odpad. Armovacie plány. Poprad, stavba III. 

úseku muničného skladu, stavebný návrh – schválenie. Tornaľa, voľba skladu pre 

kasárne – zoznam mien majiteľov nehnuteľností. 

Šk. 7, 95 listov, 20 plánov, 1 mapa (590 – 684) 

106 Administratíva 

Užhorod, augmentačný sklad a remisy pre delostrelecký pluk 12, dodanie vnútorného 

zariadenia – schválenie stavebného návrhu. Vylúčenie firiem  previnilých zo štátnych 

dodávok. Kronika ZVV Košice – príspevok za rok 1934. Spišská Nová Ves, 

ubytovanie jedného práporu pechoty a stavebné úpravy a opravy s tým spojené. 

Zápisnica, prerokovanie ubytovania jedného práporu pechoty. Výpisy z katastrálnych 

máp. Používanie pozemkového katastru pre účely súdov, štátnych úradov, ústavov 

a podnikov. 
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Šk. 8, 24 listov (1 – 24) 

107 Účtovná agenda 

Predbežný rozpočet výdavkov spojených s plnením zmluvných záväzkov 

vyplývajúcich zo správy vojenských stavebných objektov v oblasti ZVV Košice 

v roku 1936. Čiastkový rozpočet na rok 1936. Výkaz o príjmoch zúčtovaných 

v prospech paušálu na udržovanie vnútorného zariadenia podľa výnosu č. j. 18258 – 

IV/4 – 1930. Podrobný výkaz potreby financií pre rok 1929 na udržovanie 

vnútorného zariadenia vo vojenských objektoch, terčového materiálu pre strelnice, 

vojenských sadov, vojnových mierových hrobov a pomníkov z obdobia pred rokom 

1866. Správa vojenských objektov 1935, podrobný stavebný návrh. Úvery pre odbor 

vojenskej stavebnej služby – pridelenie na rok 1935. Štátny rozpočet na rok 1935. 

Výkaz zamýšľaných mimoriadnych stavebných prác na vojenských budovách na rok 

1935 pre Podkarpatskú zem. Výkaz zamýšľaných udržiavacích prác väčšieho rozsahu 

na rok 1935. Výpočet ročného nákladu na mzdy stálych civilných robotníkov 

prijatých pre obor vojenských správ budov. Výkaz mimoriadnych stavebných prác na 

vojenských budovách na rok 1935 pre územie Slovenska. Výkaz zamýšľaných 

nákupov na opatrenie vnútorného zariadenia pre vojenské útvary, ústavy, úrady, 

sklady na rok 1935 pre územie Slovenska. Podrobný návrh na úhradu platov 

a príspevkov na rok 1935. Košice ZVV stavebné riaditeľstvo – správa vojenských 

objektov v roku 1935. Podrobné rozčlenenie pridelených úverov. Výkazy. Výpočet 

ročného nákladu na mzdy stálych civilných robotníkov prijatých pre odbor 

vojenských správ budov. Košice, zistenie nákladov na dokončenie novostavieb. 

Výkaz potrebných úverov projektovaných novostavieb. Správa vojenských budov, 

kap. 14, tit. 14, pol. 4 a 6 – uvoľnenie zvyšku dotácií. Užhorod, výkaz zamýšľaných 

väčších riadnych stavebných prác. Paušály II. kategórie, zoznam požiadaviek. Výkaz 

zamýšľaných nákupov na bežné doplnenie a výmenu opotrebovaného vnútorného 

zariadenia v roku 1935. Platenie dodávateľskými poukážkami podľa zákona č. 

76/1935 Zb. z. a n. Pokyny pre poukazovacie úrady. Využitie zvyškov výcvikového 

úveru z roku 1935. Prejednávanie splátok za práce na novostavbách uskutočňovaných 

z Fondu N. O. Návrh čiastkového rozpočtu na rok 1937 – mzdy civilného 

robotníctva. O. P. L. náklady na kryty. Nákresy krytu. Nákres krytu pre hlavnú stráž 

Daxnerových kasární v O. P. L. Finančné vyúčtovania. Úpravy pivníc. Zriaďovanie 

krytov v posádkach Chust, Humenné, Michalovce, Mukačevo, Trebišov, Užhorod, 

Vranov – Čemerné. Úver na stavby kasární podľa vládneho nariadenia 164/1922. 

Užhorod, delostrelecký tábor, stavba augmentačného skladu a dvoch remís – dodanie 

osvetľovacích telies a schválenie celkového rozpočtu na stavbu skladu. Jelšava, 

Štefánikove kasárne – prístavba stajní, schválenie celkového rozpočtu  zaslanie 

stavebného návrhu. Rožňava, celkový rozpočet na dostavbu Delostreleckých kasární. 

Prešov „Zvonolejárňa“ – odpredanie vojenskému eráru. 

Šk. 8, 218 listov, 12 plánov (25 – 242) 

108 Právna agenda a zmluvy 

Poprad, stavba skladu – dodržovanie kolektívnej zmluvy. Užhorod, stavba 

augmentačného skladu a remís – sťažnosti proti firme Ing. A. Rozhon. 

Šk. 8, 10 listov (243 – 252) 
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109 Organizačné a dislokačné zmeny 

Dislokačné zmeny pri dvojročnej prezenčnej službe. 

Šk. 8, 11 listov (253 – 263) 

110 Hlásenia  

Hlásenie hrubých previnení firiem pri štátnych dodávkach a prác. Rektifikácia 

zoznamu podozrivých firiem. 

Šk. 8, 4 listy (264 – 267) 

111 Personálna oblasť 

Dovolenky pre vojenských gážistov a dôstojníkov v nedeľu a sviatky. Zamestnanie 

robotníkov. Dôstojnícky stav, čakatelia – výsledok skúšky. Npor. Ing. Antonín 

Kratochvíl – výsledok skúšky.  

Šk. 8, 9 listov (268 – 276) 

112 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Užhorod, augmentačný sklad a remisy – predloženie vyúčtovania. Súhrn výdavkov na 

vnútorné a protipožiarne zariadenia pre augmentačný sklad. Protokol o ponukovom 

riadení. Ponuka prác od firmy Jozef Frost, debnárstvo a firmy Lesto, družstvo pre 

spracovanie dreva. Zemské vojenské veliteľstvo Košice, dodanie železných uzáverov 

– zadanie. Katalóg firmy Jindřich Süssler, Továreň kancelárskeho nábytku z ocele. 

Protokol ponukového riadenia. Užšia súťaž na železné uzávery. Porovnávacia tabuľka 

na dodanie bezpečnostných uzáverov a železných dební pre oblasť ZVV Košice. 

Ponuky firiem. Chust, Podkarpatské kasárne – zadanie prác spojených s výstavbou. 

Zadávací protokol z 29. mája 1935. Protokol o ponukovom riadení z 30. apríla 1935. 

Celkový rozpočet.  

Šk. 8, 128 listov (277 – 404) 

113 Stavebné akcie 

Spišská Nová Ves, Letecké kasárne. Protokol z 2. septembra 1935. Výkaz priestorov. 

Zriadenie vodovodu, kanalizácie a elektrickej prípojky. Projekčný plán leteckých 

kasární. Užhorod, augmentačný sklad a remisy pre delostrelecký pluk 12 – stavebný 

návrh na vnútorné zariadenie. Celkový rozpočet na dodanie vnútorného 

a protipožiarneho zariadenia. Komisionálny protokol z 15. decembra 1934. Plány 

budov. Skice zariadenia. Zoznam nákresov vnútorného zariadenia. Sprievodná správa 

k stavebnému návrhu. Podrobný rozpočet. 

Užhorod, novostavba augmentačného skladu a dvoch remís pre delostrelecký pluk 12 

– návrh na zriadenie ciest. Celkový rozpočet. Stavebný návrh. Komisionálny protokol 

– prerokovanie generálneho projektu novostavby. Projektová dokumentácia: Plán 

augmentačného skladu, situácia. Nákresy, priečne rezy cesty. Železné uzávery, 

dodanie v roku 1935. Stavebný návrh. Výkaz dodania železných uzáverov. Celkový 

rozpočet. Sprievodná správa ku stavebnému návrhu. Humenné, stavba verejnej 

nemocnice pri kasárňach. Sprievodná správa. Projektová dokumentácia: Nákres 

pozemkov určených ako stavebné miesto pre novostavbu budov verejnej nemocnice 

podľa katastrálnej mapy z roku 1867. Plán, celková situácia. Humenné, výcvikový 

tábor pechotnej poľnej strelnice – bezpečnostné pásmo. Schéma výcvikového tábora 
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Obyčajné písomnosti  

 

 

Vihorlat. Kamenica nad Cirochou – Humenné, výcvikový tábor; generálny projekt 

a rozpočet na úpravu ubikácií pre veliteľstvo VTH. Protokol z 31. októbra 1934. 

Protokol z 20. novembra 1934. Výkaz priestorov veliteľstva. Výkaz počtu veliteľstva 

výcvikového tábora. Približný rozpočet na zriadenie zrubového tábora. Celkový 

rozpočet na úpravu ubikácií pre veliteľstvo. Výkaz materiálu. Technická a sprievodná 

správa. Projektová dokumentácia: Situovanie tábora veliteľstva VTH v Kamenici nad 

Cirochou. Alternatíva situovania tábora veliteľstva. Generálny projekt na ubytovanie 

veliteľstva VTH. Krivá pri Chuste, barakový tábor – stavba dvoch barakov pre 

mužstvo. Plán ubikácií mužstva I. – IV. Celkový rozpočet. Predloha stavebného 

návrhu. Komisionálny protokol z 30. júla 1935. Sprievodná správa k stavebnému 

návrhu. Podrobný rozpočet. Projektová dokumentácia: Situačný plán tábora, nákresy 

ubikácií mužstva. Plán krovu, I. poschodia. Prešov, dostavba budovy č. III. 

augmentačného skladu Štefánikových kasární. Uloženie telegrafického materiálu 

a dostavba skladu. Ubytovanie spojovacej školy telegrafického práporu 4 – 

predloženie výkazu potrebných miestností. Stavebný návrh. Technická sprievodná 

správa k projektu dostavby budovy č. III. Projektová dokumentácia: Plány základov 

a kanalizácie budovy č. III. na augmentačnom sklade. Plány suterénu, prízemia, 

fasády, rezy, nákresy krovu a I., II. poschodia. Podrobný rozpočet na dostavbu 

budovy. Trebišov, dostavba Hraničiarskych kasární. Projekčný plán kasární 

hraničiarskeho práporu 10, situácia. Protilietadlová strelnica, cvičebná streľba p. l. na 

skrátenú diaľku /30 m/ – uzatváraný priestor. Nákresy uzatváraného priestoru. 

Rachov (Rachiv), zameranie cestnej trasy. Komisionálne konanie o priestore 

protilietadlovej streľby, nariadenie. Návrhy priestorov.  

Šk. 8, 279 listov, 57 plánov, 2 mapy (405 – 683) 

114 Administratíva  

Jelšava, vodoprávne povolenie pri dostavbe kasární. ZVV stavebné riaditeľstvo 

v Košiciach, kanalizácia Štefánikových kasární v Jelšave – vodoprávne konanie. 

Košice, stavba mýta v bezpečnostnom pásme muničného skladu na Táborisku – 

zaknihovanie služobnosti.  Košice – Táborisko, muničný sklad, stavba obecného mýta 

– znovuvyhotovenie reverzu. Poplatková stanica na Moldavskej triede; reverz. 

Mukačevo, kasárne jazdeckého pluku 10, predloženie projektu III. etapy.  Mukačevo, 

stavba I. etapy kasární – finálna platba pre firmu Lichardus, uloženie do súdneho 

depozitu. Oplotenie pilierov v stajniach slamou. Košice, schválenie stavebného 

návrhu cvičnej protilietadlovej strelnice.  

Šk. 9, 26 listov (1 – 26) 

115 Účtovná agenda 

Mukačevo, stavba II. etapy Jazdeckých kasární – IV. splátka firme F. Winkelsberg 

a spol. Splátkový výkaz. Mukačevo, stavba I. etapy Jazdeckých kasární – pohľadávka 

firmy Lichardus, obstávka daňového úradu.  

Šk. 9, 25 listov (27 – 51) 

116 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Mukačevo, stavba II. etapy Jazdeckých kasární, dlažba v budove mužstva. Ponuka na 
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Rok 1936 

Dôverné písomnosti 

zriadenie dlažby firme F. Winkelsberg a spol. Zriadenie oplotenia komplexu 

jazdeckých kasární – zadanie. Protokol o ponukovom riadení. Prijatie ponuky od 

firmy F. Winkelsberg a spol. Nákres železných konštrukcií na oplotenie. Informatívna 

ponuka na dodanie a osadenie železných konštrukcií pri oplotení. Plány oplotenia. 

Šk. 9, 19 listov, 1 nákres, 4 plány (52 – 70) 

117 Stavebné akcie 

Michalovce, dostavba Štefánikových kasární; detailný projekt V. etapy p. pl. 20, 

stavba dvoch dvojbarakov. Celkový rozpočet. Projektová dokumentácia: Situačný 

plán, základy, plán prízemia, krov, pohľady a rezy. Rozpočet výdavkov na dodanie 

osvetlenia a na postavenie dvojbarakov pre mužstvo č. III. a VIII. Technická 

sprievodná správa. Statické výpočty železobetónových konštrukcií jazdeckého pluku 

10 v Mukačeve. Projektová dokumentácia: Nákres ohybu želiez, šalovací plán. 

Podolínec, obytné domy gážistov – dodatočné vodoprávne konanie vnútornej 

kanalizácie. Situačný plán vnútornej kanalizácie, pozdĺžny profil, nákres zbernej 

stanice, plán kanalizačných objektov. Výkaz služobností zriadením kanalizácie 

z obytných domov pre vojenských gážistov. Sprievodná správa k návrhu kanalizácie. 

Spišská Nová Ves, ukazovateľ smeru vetra pre letisko – prijatie ponuky a zadávacie 

doklady. Technický popis. Plány s náčrtmi ukazovateľa smeru vetra. Popis 

neónového osvetlenia ukazovateľa smeru vetra. Vyhlásenie verejne obmedzenej 

verejnej súťaže. Zadanie prác firme Akciová spoločnosť, predtým Škodovy závody, 

Plzeň. Záverečné zúčtovanie.  

Šk. 9, 250 listov, 32 plánov (71 – 320)  

118 Vyvlastňovanie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Košice, vyvlastňovanie pozemkov pre vojenské letisko podľa zákona č. 63/1935 Zb. 

z. a n. Výmer.  

Šk. 9, 13 listov (321 – 333) 

119 Administratíva  

Chust, Podkarpatské kasárne, muničný sklad, úprava príjazdovej cesty, budova 

mužstva č. VIII. – schválenie stavebného návrhu. Košice, osievanie a udržovanie 

letiska. Súpis štátneho majetku, výkazy zmien za rok 1935. Poprad, zameranie 

pozemkov pri Květnici – správa o neprijatí ponuky. Užhorod, oblasť 12. divízie – 

doplnenie vnútorného zariadenia pre augmentačné sklady, stavebný návrh. Nová 

organizácia a usporiadanie vojenských správ budov.  Správa vojenských objektov 

1936, pomôcky k podrobnému návrhu. Jelšava, rozšírenie Štefánikových kasární 

a skladu streliva. Košice, Divízna nemocnica 11, prístavba – zadanie. Košice, 

vojenské zemské stavebné riaditeľstvo – dohliadnutie NÚKÚ u vojenského 

stavebného riaditeľstva, správa o výsledku. Spišská Nová Ves, stavba leteckých 

kasární – schválenie zadania. Predloženie projektu. Mukačevo, Malé kasárne – 

stavebný návrh na úpravy v bývalom augmentačnom sklade. Adaptácia budovy 

bývalého skladu. Mukačevo, regulačný plán mesta – pripomienky vojenskej správy. 
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Protokol. Prešov, ochrana vojenských objektov proti leteckým útokom 

v Masarykových kasárňach. Prešov, stavba autodielní – zriadenie spŕch.  Rachov, 

strelnica. Protokol o rokovaní komisie o trvalom používaní strelnice. Protokol zo 17. 

septembra 1936. Rachov, stavba cesty na Dumeň, I. časť, schválenie projektu. 

Jelšava, rozšírenie kasární a skladu streliva. Krivá, prestavba výcvikového tábora 

zákopníckych čiat. Schválenie návrhu.  

Šk. 10, 121 listov (1 – 121) 

120 Účtovná agenda 

Košice, letisko – rozšírenie a úprava potokov, schválenie jednotkových cien. Celkový 

rozpočet na rozšírenie letiska a úpravu Myslavky. Práce nadčas pri dodaniach 

a prácach pre vojenskú správu. Platenie vojenských dodávok – dlhopisy, pôžičky 

obrany štátu. Predbežný rozpočet platov a ostatných náležitostí občianskych 

zmluvných zamestnancov vojenskej správy na rok 1937. Návrh na zistenie 

potrebného úveru na opravu hangárov a prenosných automobilových garáží 

používaných letectvom na rok 1937. Čiastkový rozpočet na rok 1937. Návrhy na 

zaistenie potrebného úveru na rok 1937. Výkaz štátnych príjmov zúčtovaných 

v zemskom vojenskom stavebnom riaditeľstve v Košiciach. Košice, správa 

vojenských objektov v roku 1936 – podrobné rozčlenenie pridelených úverov. 

Využitie zostatkov § 30 z roku 1935 v ZVV Košice. Spišská Nová Ves, stavba 

leteckých kasární – nový celkový rozpočet, vrátenie na prepracovanie. 

Šk. 10, 68 listov (122 – 189) 

121 Práva agenda a zmluvy 

Poprad, zriadenie náhradnej cesty; sťažnosť lesnej správy. Bardejov, vyvážanie 

fekálií – sťažnosť. Koncesná listina. Stanovy mesta Bardejov. Zmluvní zamestnanci 

vyšších služieb, prijatie k vojenskej stavebnej službe – zmluvy. Prešov, Zvonolejáreň 

– prílohy kúpneho elaborátu, vrátenie. Trhová zmluva. Zápisnica. Technický popis 

objektov. Všeobecný sumárny výpis z pozemkovej knihy katastrálneho územia 

Prešov. Ponuka firmy ERG družstvo s.r.o. Projektová dokumentácia: Celková situácia 

objektov Zvonolejárne. Plány prízemia a podkrovia. Odhad objektov. 

Šk. 10, 69 listov (190 – 258) 

122 Hlásenia  

Hlásenie hrubých previnení firiem pri štátnych dodávkach a prácach. Rektifikácia 

zoznamu podozrivých firiem. Spišská Nová Ves, vojenské letisko – neschopnosť 

prevádzky v jarných mesiacoch; hlásenie. Plán stavby letiska, situácia. 

Šk. 10, 4 listy (259 – 262) 

123 Mimoriadne udalosti 

Kpt. stav. Emil Lumpe, prednosta učtárne ZVV stavebného riaditeľstva v Košiciach – 

úmrtie. Hlásenie o samovražde. Predloženie pitevného protokolu. Výsledok 

intendačnej prehliadky ZVV Košice. 

Šk. 10, 40 listov (263 – 302) 
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124 Organizačné a dislokačné zmeny 

Humenné, výcvikový tábor – prípravné práce na presídlenie obce Valaškovce. 

Meracie práce – vyžiadanie geometra VLP. 

Šk. 10, 11 listov (303 – 313) 

125 Personálna oblasť 

Dôstojníci v zálohe s chybnou kvalifikáciou, otázka ponechania hodností. Gustáv 

Rozbroj, npor. stav. ZVV Košice – svadba. 

Šk. 10, 2 listy (314 – 315) 

126 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Košice, rozšírenie vojenského letiska – úprava Pásmového potoka a Myslavky. 

Zadanie prác firme arch. Václav Bartoš, staviteľ. Augmentačný sklad pre plynový 

materiál, dodanie Lambrechtových polymetrov – ponuky. Chust, muničný sklad, 

úprava príjazdovej cesty – zadanie a schválenie zvýšenia stavebného nákladu. 

Protokol o ponukovom riadení – dodanie náradia a úprava príjazdovej cesty 

k muničnému skladu na Kuzilechu pri Chuste. Ponuka firmy Herman Rosenbaum. 

Chust, Podkarpatské kasárne, stavba budovy mužstva VIII. – predloženie výsledku 

ponukového konania. Protokol o ponukovom konaní na zadanie stavby 

jednoposchodovej budovy mužstva č. VIII. Prehľad prác. Informácie o firmách – 

hlásenie. Oznámenie zrušenia verejnej súťaže. Krompachy, bývalá továreň na vagóny 

– opravy na augmentačnom sklade p. pl. 14, nový rozpočet. Protokol o ponukovom 

konaní – zadanie prác na opravách budov augmentačného skladu a veliteľstva 

náhradného práporu p. pl. 14 v bývalej „Vozovke“. Celkový rozpočet na prístavbu 

augmentačného skladu a rôzne stavebné úpravy budovy. Spišská Nová Ves – zadanie 

stavby leteckých kasární. Protokol o ponukovom konaní. Celkový rozpočet na stavbu. 

Návrh na zadanie stavby podľa výsledkov verejnej súťaže. Prehľad výsledkov 

verejnej súťaže na stavbu leteckých kasární. 

Šk. 10, 135 listov (316 – 450) 

127 Smernice, nariadenia a poriadky 

Nová organizácia a usporiadanie správ budov. Protokol, prevzatie časti vojenskej 

správy budov 8, objektov vojenských skladov a dielní na Kuruckej ulici. Prehľad 

nového usporiadania vojenských správ budov. Pokyny pre rýchly postup pri 

prerokovaní stavebných programov. 

Šk. 10, 13 listov (451 – 463) 

128 Stavebné akcie 

Chust, úprava cesty v muničnom sklade. Hlásenie. Situačný nákres na oddelenie časti 

pozemkov parcela č. 8871 (2460b) pre prenájom posádkového cvičiska a postavenie 

muničného skladu. Úprava cesty k muničnému skladu na Kuzilechu.  Kamenica nad 

Cirochou, rozšírenie vojenského pomocného letiska. Katastrálna mapa. Technická 

sprievodná správa. Predbežný rozpočet na úpravu plochy potrebnej na rozšírenie 

letiska. Mukačevo, stavebný návrh na vnútorné zariadenie pre III. etapu Jazdeckých 

kasární. Celkový rozpočet na dodanie vnútorného a protipožiarneho zariadenia. 

Komisionálny protokol. Podrobný rozpočet. Sprievodná správa k stavebnému návrhu. 
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Obyčajné písomnosti 

Plány nábytku. Mukačevo, Malé kasárne – novostavba stajní pre delostrelecký pluk 

112. Návrh vodovodu a kanalizácie v Mestských kasárňach. Údaje k vypracovaniu 

generálneho projektu novostavby stajní. Plán stajní, pôdorys. Celková situácia. 

Rozpočet. Mukačevo, posádková plynová komora – návrh. Požiadavka na zriadenie 

plynovej komory. Protokol z 29. októbra 1936. Protokol z 2. novembra. Situačný plán 

strelnice. Košice, rozšírenie vojenského letiska spojené s prevedením Pásmového 

potoka a reguláciou Myslavky – návrh zadania prác. Prehľadná tabuľka oferentov  na 

rozšírenie vojenského letiska. Celkový rozpočet. Košice, posúdenie nedostatkov, 

zistenie stavu a situovanie skladov družstva „Svojpomoc“ – Prešov na pozemkoch na 

„Čomordanke“ za stanicou Košice. Protokol. Plán skladu „Svojpomoc“. Žiadosť 

o stavebné povolenie. Výmer. Zápisnica. Košice, barakový tábor za Hornádom – 

výmena starých barakov. Protokol z 13. júla 1934. Lineárny plán barakového tábora. 

Košice, Divízna nemocnica 11 – predloha generálneho návrhu na rozšírenie. 

Stavebný návrh. Približný rozpočet. Protokol z 19. júna 1936. Projektová 

dokumentácia: Katastrálna mapa. Plán nemocnice, situácia. Celkový rozpočet na 

prístavbu hlavnej budovy s obytným domom pre chirurga v Divíznej nemocnici 11. 

Komisionálny protokol. Sprievodná správa. Približný rozpočet. Krivá pri Chuste, 

barakový tábor – zbúranie starých barakov, žiadosť. Komisionálny protokol z 29. 

januára 1936. Situácia barakového tábora. Cesta Rachov – Dumeň – stavebný návrh 

na I. časť cesty. Celkový rozpočet. Sprievodná správa. Podrobný rozpočet. 

Šk. 10, 225 listov, 50 plánov, 1 mapa (464 – 688) 

129 Územné plány 

Geometrické (polohopisné) plány vojenských lesných podnikov – škody. Poprad, 

zameranie pozemkov v Květnici. 

Šk. 10, 17 listov (689 – 705) 

130 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Košice, regulácia potoka Myslavky – kúpa pozemkov. Jednotkové ceny.  

Komisionálny protokol z 20. marca 1936. Tornaľa, vykúpenie pozemkov pre stavbu 

kasární. Zápisnica z 2. júna 1936. Skladanie istoty nemocenským poisťovniam. 

Tornaľa, novostavba kasární pre II./4 prápor. Dohoda. Užhorod, stavba 

delostreleckých kasární podľa vládneho nariadenia 164/1922 – stavebný pozemok. 

Rachov, strelnica D.P.L., obhospodarovanie polonín – pozemky F. Müllera z Vyšnej 

Apše, exekučná dražba. 

Šk. 10, 33 listov, 1 mapa (706 – 738) 

131 Administratíva  

Kamenica nad Cirochou, návrh na vybudovanie budov pre veliteľstvo VTH. 

Veľkostatok Veľká Kamenica, adaptácia budov. Stavebný návrh na stavbu budov. 

Tábor za liehovarom v Kamenici nad Cirochou – skúška vody. Dodanie čerpacieho 

zariadenia – zadanie. Kamenica nad Cirochou, parcela č. 2326/b – delenie na dve 

časti. Kamenica nad Cirochou, VTH – schválenie najatia akordantov. Košice, Divízna 

nemocnica 11, schválenie celkového rozpočtu. Protokol o ponukovom riadení. 

Úprava potoka Myslavky. Mestský notársky úrad Košice – povolenie na prevedenie 
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regulačných prác potokov Myslavky a Hliník. Prístavba Divíznej nemocnice 11. 

Odvodnenie plochy vojenského letiska – schválenie stavebného návrhu. Zriadenie 

betónových plôch a ciest. Chust, Podkarpatské kasárne – stavba čerpacej stanice 

/vodovodu/, prerokovanie nedostatkov projektu. Protilietadlová strelnica v Chuste – 

schválenie stavebného návrhu. Prešov, budova č. III v Štefánikových kasárňach – 

žiadosť o zakatastrovanie. Stavba kasární pre technické útvary – dodanie štrku 

zdarma zo strany mesta. Dostavba budovy č. II augmentačného skladu – schválenie 

dodania protipožiarneho zariadenia. 

Podolínec, upravený kláštor piaristov – návrh na pomenovanie. Zriadenie 

protilietadlovej strelnice v Podolínci, schválenie stavebného návrhu. Krivá pri 

Chuste, barakový tábor – výstavba dvoch murovaných barakov; schválenie 

stavebného návrhu. Murovaný barak pre kuchyňu mužstva v Krivej – schválenie 

stavebného návrhu a zbúranie barakov. Poprad, zriadenie protilietadlovej strelnice, 

schválenie stavebného návrhu. Spišská Nová Ves, stavebný návrh pre stavbu 

leteckých kasární pre dve letky. Stavba letiska v Spišskej Novej Vsi, firma Ing. Hits – 

sťažnosť. Michalovce, dostavba kasární p. pl. 20, V. etapa stavby barakov č. III. 

a VIII. Štefánikove kasárne v Michalovciach – oprava barakov a úprava objektov. 

Stavba barakov III. a VIII., dodatočné prístavby – schválenie. Sabinov, premenovanie 

objektov „Provizórne kasárne a baraky“ na „Dielne a garáže“. Stavebný návrh na 

zriadenie protilietadlovej strelnice v Sabinove. Rožňava, návrh na pomenovanie 

muničného skladu. Stavba kasární v Rožňave.  Kežmarok, kasárne delostreleckého 

pluku 202 – predloženie projektu stajní a schválenie stavebného návrhu pre I. etapu. 

Trebišov, dostavba kasární – budova mužstva, technický sklad, úprava ciest; projekt. 

Posádková školiaca strelnica – zriadenie protilietadlovej strelnice, schválenie 

stavebného návrhu. Nový Smokovec, stavba kuchyne vo vojenských zruboch. 

Celkový rozpočet na výstavbu sporokrbu. Ružomberok, novostavba stajní – zadanie 

prác spojených so stavbou stajní. Pomníky postavené tragicky zahynutým vojenským 

letcom – evidencia a ich udržiavanie. Žiadosť o vyjdenie v ústrety firme F. 

Makovička pri zadávacích prácach. Zväz výrobcov xylolitu – upozornenie na 

výrobky tohto druhu. Vypisovanie novostavieb a väčších adaptačných prác – 

informovanie MNO. Rimavská Sobota, zriadenie protilietadlovej strelnice – 

schválenie stavebného návrhu. Matliare, vojenský ústav pre pľúcne ochorenia, 

filtračná stanica – rozbor vody. Náčrt prenosnej kováčskej vyhne. Ján Šebele ppor. 

v zálohe, pridelenie k VTH. 

Šk. 11, 157 listov, 1 plán (1 – 157) 

132 Účtovná agenda 

Košice, regulácia potoka Myslavky – I. splátka za vykonané práce. Košice, prístavba 

Divíznej nemocnice 11, splátky firme Ing. H. Barkány. Košice, vojenské letisko – 

odvodnenie letiskovej plochy, schválenie celkového rozpočtu. Firma Václav Bartoš, 

staviteľ Košice – vydanie úrokového kupónu z generálnej kaucie. Košice, opravy 

Mestských kasární. Prešov, Štefánikove kasárne – stavba železobetónovej garáže, II. 

splátka. Vyúčtovanie. Dostavba budovy III. pre augmentačný sklad, celkový 

rozpočet. Dostavba budovy III. Štefánikových kasární – I., III. splátka pre firmu 

Ľudovít Santó a spol., stavebné podnikateľstvo. I. splátka firme M. Palencsár a syn, 

Kežmarok. Žiadosť o zvýšenie nákladov na stavbu. Sprievodná správa k rozpočtu. 

Rozpočet. Lineárny plán budovy II. III. a IV. splátkový výkaz firmy Sántó. I. splátka 

firme Koloman Deutsch, koncesovaný inštalatérsky závod, Košice. II. splátka firme 

Palencsár a syn, Kežmarok. I. splátka firme Schulzovské parotehelne úč. spol., 
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Sučany. Povolenie zvýšenia nákladov. Rozpočet na práce. Sprievodná správa. 

Lineárny plán budovy III. v Štefánikových kasárňach. I. splátka firme František 

Šenkýř. Zrušenie exekúcie. Vyúčtovací elaborát pre kolaudáciu. Súhrn výdavkov na 

doplatky na dostavbu budovy III. Prešov, Kasárne J. Jiskra z Brandýsa – prestavba 

kuchyne mužstva v budove zátišia, zvýšenie nákladov. Celkový rozpočet. Poprad, 

zriadenie protilietadlovej strelnice, vyúčtovanie. Trebišov, výstavba školiacej 

strelnice a dodatočné úpravy. Súhrn výdavkov. Dostavba kasární hraničiarskeho 

práporu 10, vyúčtovanie. Hraničiarske kasárne – stavba budovy veliteľstva, 

vyúčtovanie. Trebišov, zriadenie cvičiska pre hádzanie ručných granátov vo 

Vojčiciach – vyúčtovanie. Rožňava, dostavba kasární – predloženie účtu za 

dokončujúce práce firmy V. Nekvasil, stavebná účastinná spoločnosť, Bratislava. 

Dostavba delostreleckých kasární – poskytnutie splátky firme V. Nekvasil. Zvýšenie 

nákladov. Žiadosť o schválenie rozboru cien za stavbu studne. Splátkový výkaz firmy 

Otto Hofmann. IV. splátka firme V. Nekvasil. Vyrovnanie účtu. Spišská Nová Ves, 

letisko – stavba železného hangáru, vyúčtovanie. Zriadenie protilietadlovej strelnice – 

vyúčtovanie. Protokol ponukového konania. Michalovce, Štefánikove kasárne, 

dvojbaraky pre mužstvo – splátkové výkazy. Dostavba kasární, V. časť – firma F. 

Havel, J Rolya III. splátkový výkaz. Štefánikove kasárne, stavba dvojbarakov III. 

a VIII. – I. splátkový výkaz firmy A. Kratochvíl, Přerov. V. úsek – stolárske práce 

Evžen Prunyi, I. splátka. Stavba V. úseku – E. Berger, predloženie I. splátkového 

výkazu. V. úsek – dvojbaraky č. III. a VIII. Vyúčtovací elaborát. Dostavba V. časti – 

F. Havel, J. Rolya – VI. splátkový výkaz. Stavba vojenského zátišia; vyúčtovanie. 

Michalovce, protilietadlová strelnica – celkové vyúčtovanie. Súhrn výdavkov. 

Užhorod, zriadenie protilietadlovej strelnice – vyúčtovanie. Protokol ponukového 

konania. Vyúčtovací súhrn. Stavba augmentačného skladu a dvoch remís A. Kolena – 

konanie pred vyúčtovaním. Firma Ing. A. Rozhon, staviteľ, Moravská Ostrava – 

filiálka Užhorod, výmena záručných listov. Chust, Podkarpatské kasárne – stavba V. 

úseku, vyúčtovanie. Závady zistené pri kolaudácii, hlásenie ich odstránenia. 

Vyúčtovací elaborát. Celkové vyúčtovanie. Dostavba V. úseku. Ing. Rozhon – V. 

splátka. Chust, školiaca strelnica, dokončenie stavby – úprava celkových nákladov. 

Dostavba školiacej strelnice – zväčšenie stavebného nákladu. Mukačevo, stavba I. 

úseku Jazdeckých kasární – vnútorné zariadenia dodané firmou Tříska. Stavba III. 

etapy Jazdeckých kasární. III. splátka firme Ing. Jozef Hájek a spol. Užhorod. Stavba 

III. etapy Jazdeckých kasární – IV. splátka firme Ing. Jozef Hájek a spol. Stavba III. 

etapy Jazdeckých kasární, V. splátka firme J. Hájek a spol. Firma Winkelsberg a Ing. 

Hájek, VI. splátkový výkaz. Stavba III. etapy Jazdeckých kasární, VII. splátkový 

výkaz. II. etapa stavby kasární – vyúčtovanie. Zaslanie vyúčtovacích plánov. 

Schválenie stavebného návrhu. III. etapa stavby – nový celkový rozpočet. Zriadenie 

protilietadlovej strelnice, vyúčtovanie. Jelšava, dôstojnícka jedáleň – preplatenie V. 

splátky. UNION, obchod so stavebným materiálom, dodanie cementu – vyrovnanie 

účtu. Staviteľ Bohuslav Mandys – predloženie splátkového výkazu. Vyúčtovací 

elaborát. Kamenica nad Cirochou, táborisko – stavba typovej budovy pre mužstvo, 

celkový rozpočet. Stavba budovy mužstva, I. splátkový výkaz pre firmu Winkelsberg. 

Vyúčtovanie opráv budov lesných podnikov. Stavby vo výcvikovom tábore; 

pridelenie dôstojníka pre stav. účet. službu a zakúpenie počítacieho stroja. Zadanie 

stavby cesty. Splátkový výkaz č. I. Protokol z 24. apríla 1936. Výkaz prác. Súhrn 

účtov na preplatenie. Kežmarok,  I. etapa stavby kasární delostreleckého pluku 202 – 

predloženie stavebného návrhu. Celkový rozpočet na stavbu I. etapy. Humenné,  

stavba kuchyne a stajní v kasárňach pechoty – predloženie vyúčtovania. Zaobstaranie 

vnútorného a protipožiarneho zariadenia pre kuchyňu a stajne kasární pechoty – 
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schválenie celkového vyúčtovania. Humenné, VTH – úprava letiskovej plochy 

v Kamenici, úprava nákladu. Celkový rozpočet. Krivá pri Chuste, prestavba 

výcvikového tábora zákopovou čatou – úhrada výdavkov. Súhrn výdavkov. Stavba 

murovaného skladu, predloženie celkového vyúčtovania. Sabinov, zriadenie 

protilietadlovej strelnice – schválenie nového celkového rozpočtu. Krompachy, 

adaptácia bývalej vozovky; vyjasnenie znenia položky rozpočtu. Firma Ing. A. 

Rozhon, Moravská Ostrava – výmena kaucií za unifikačnú pôžičku. Projekt na 

odvodnenie vojenského letiska. Analýza cien.  

Šk. 11, 900 listov, 4 plány (158 – 1057) 

133 Právna agenda a zmluvy  

Chust, stavba V. úseku Podkarpatských kasární – nedodržiavanie 8-hodinovej 

pracovnej doby firmou A. Rozhon. Dvor Zlatovce, vypovedanie z nájmu. Trebišov, 

zmena pozemkov pre vojenskú strelnicu. Výkony netechnického rázu, vrátenie 

zmlúv. Zoznam zmlúv o výnosoch netechnického rázu vo vojenských objektoch 

oblasti veliteľstva 12. divízie. Rimavská Sobota, čistenie žúmp – vyžiadanie zmluvy. 

Vyvážanie fekálií z Daxnerových kasární. Protokol o otvorení ponúk. Košice, čistenie 

žúmp, nová zmluva. Požiarno-policajná úprava vymetania komínov. Čistenie 

komínov – prepracovanie zmlúv. Kominársky štatút mesta Košice; návrh na nové 

štatúty. Mukačevo, verejné zhromaždenie slovenských živnostníkov – vyšetrenie 

udania Knížka. Podolínec, Emanuel Müller – žiadosť o pripojenie kanalizácie, návrh 

zmluvy. Podolínec, postavenie osvetovej budovy /kina/; vyhľadanie staveniska. 

Firma František Šenkýř, sklárstvo Košice – exekúcia. Exekúcia pohľadávok 

vojenskou správou. Zakročenie finančnej prokuratúry. Rožňava, dostavba kasární – 

príspevok mesta, zmluva. Sabinov, darovanie pozemku pre stavbu augmentačného 

skladu a kasární. Novostavby podľa vládneho nariadenia 164/1922. Tornaľa, 

pozemky na stavbu kasární – výkup. Trhová zmluva. Spišská Nová Ves, stavba 

letiska – sťažnosť na firmu Ing. Hits. Prípravné práce pre organizáciu stavebnej 

služby – likvidácia technických správ. Príprava zrušenia a činnosti stavebných 

riaditeľstiev ZVV a likvidácia ich technických správ. 

Šk. 12, 249 listov (1 – 249) 

134 Hlásenia  

Košice, hlásenie nedostatkov letiskovej plochy. 

Šk. 12, 3 listy (250 – 252) 

135 Kolaudácie a preberanie objektov 

Kolaudácie vojenských novostavieb v roku 1936 v Podkarpatských kasárňach 

v Chuste. 

Šk. 12, 3 listy (253 – 255) 

136 Povolenie na užívanie a zbúranie objektov 

Trebišov, Hraničiarske kasárne, novostavba pre technickú rotu – odovzdanie do 

užívania. Protokol. 

Šk. 12, 5 listov (256 – 260) 
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137 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Zadanie stavieb užšej súťaže pre miestnych živnostníkov. Prešov, stavba vojenských 

objektov – zadanie prác. Protokol o ponukovom konaní; zadanie stavby vojenských 

dielní a garáží. Košice, Divízna nemocnica 11, prístavba – zadanie prác na inštalácii 

ústredného kúrenia. Protokol o ponukovom konaní. Celkový rozpočet. Mukačevo, IV. 

etapa stavby Jazdeckých kasární – výsledok ponukového konania. Protokol 

o ponukovom konaní. Prehľad o výsledku verejnej súťaže na výstavbu kasární. 

Jazdecké kasárne – stavba IV. etapy, zadanie prác. Jelšava, Štefánikove kasárne – 

stavba stajní, doplatky a vyúčtovanie. Protokol o ponukovom konaní. Prehľad ponúk 

došlých na práce spojené s pokračovaním na stavbe kasární. Kamenica nad Cirochou, 

novostavby budov pre veliteľstvo VTH – predloženie výsledku ponukového konania. 

Prehľad výsledkov verejnej súťaže na novostavbu budov pre veliteľstvo. Protokol 

o ponukovom riadení. Výstavba budovy pre mužstvo, užšia súťaž. Úprava letiskovej 

plochy, užšia súťaž. Jovsa, okres Sobrance, „Nová lesovňa“ – zadanie prác na 

novostavbe. Celkový rozpočet na stavbu. Protokol o ponukovom konaní. Poprad, 

školiaca strelnica, dokončenie stavby, stavebný návrh. Výsledok obmedzenej súťaže. 

Celkový rozpočet. Protokol o ponukovom konaní. Zadanie dokončenia stavby. 

Spišská Nová Ves, stavba leteckých kasární – zadanie inštalačných prác. Chust, 

školiaca strelnica – zadanie dokončenia stavby. Stavený návrh a schválenie ponuky. 

Prehľad o výsledku súťaže na dokončenie stavby vojenskej strelnice. Celkový 

rozpočet. Protokol o ponukovom konaní. Protilietadlová strelnica – celkové 

vyúčtovanie. Sabinov, zriadenie protilietadlovej strelnice na školiacej strelnici – 

predloženie nového celkového rozpočtu. Protokol ponukového konania. Rimavská 

Sobota, zriadenie protilietadlovej strelnice – zadanie prác. Protokol ponukového 

konania. Trebišov, protilietadlová strelnica – zadanie. Protokol o ponukovom konaní. 

Šk. 12, 310 listov (261 – 570) 

138 Smernice, nariadenia a poriadky 

Vyhláška. Zemské vojenské veliteľstvo stavebné riaditeľstvo Košice – úprava potoka 

Myslavky, vodoprávne pokračovanie. Krivá pri Chuste, poľná cesta do Rokosova; 

užívanie. Protokol zo 6. mája 1936 – miestny prieskum spornej časti cesty vedúcej od 

štátnej cesty Košice – Jablonica k vojenskému barakovému táboru v Krivej. 

Katastrálna mapa. Užhorod, nové pozemkové knihy; vyhláška. Dane a dávky. Pokyny 

na prevedenie platieb v zborových veliteľstvách. Zariadenie sekundárnej siete 

s príslušenstvom v Chuste. Schválenie prípojky vysokého napätia a nízkeho napätia 

pre mlyn, a úseku rozšírenia siete vo Výloku. Zriadenie prípojky 6 000 

V a transformačnej stanice pre mlyn vo Varoch. Zriadenie prípojky 35 000 

V a transformačnej stanice k mestským bitúnkom v Chuste. Výmer. Prípojka 

transformačnej stanice a sekundárneho vedenia v Kamenici. Vyhláška. Sekundárne 

vedenie 380/220 v Rákosine /liehovar v Kajdanove/. Výmer. Zriadenie sekundárnej 

siete s príslušenstvom v Chuste. Výmer. Stavba elektrických diel III. v Mukačeve. 

Vodáreň mesta Mukačevo. Zriadenie prípojky s vysokým napätím z bočného vedenia 

pre Mukačevo – Podhorany. Výmer. Prípojka vysokého napätia, transformačnej 

stanice a sekundárneho vedenia v Kamenici. Diaľkovod 6 KV Berehovo – Brehy 

a sekundárna sieť v Berehách. Prestavba rozvodnej siete a stavba transformátora 

v obci Královo (ukr. Korolevo) nad Tisou. Výmer. Transformačná stanica 

a prípojkové vedenie vysokého napätia pre silo v Svobode. Vyhláška. Prípojka 36 KV 
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a sekundárna sieť v obci Vyškovo nad Tisou. Vyhláška. Prípojka vysokého napätia, 

transformačná stanica a sekundárne vedenie v Kamenici. Kolaudačné konanie. 

Vyhláška. Výmer. Diaľkovod 6 KV Berehovo – Berehy a sekundárna sieť 

v Berehách. 

Šk. 12, 96 listov, 1 mapa (571 – 666) 

139 Stavebné akcie 

Košice, prístavba Divíznej nemocnice 11 – statické výpočty železobetónovej 

konštrukcie. Armovací a šalovací plán podľa návrhu architekta Huga Barkányho. 

Projektová dokumentácia: Situačný železobetónový šalovací plán pre obytnú časť. 

Statický výpočet pre obytnú časť.  Košice, žiadosť o zriadenie ohrievarne na strelnici. 

Protokol z 29. novembra 1935. Situačný plán prípravnej strelnice. Budova DOV 

(doplňovacie okresné veliteľstvo) – návrh na odstránenie ohradzujúcej steny. 

Situačný plán DOV v Košiciach. Protokol z 11. novembra 1935. Prístavba Divíznej 

nemocnice 11 v Košiciach. Technická sprievodná správa k stavebnému návrhu. 

Žiadosť o prenesenie nivelačnej značky. Situačný plán nemocnice. Vypracovanie 

projektu. Celkový rozpočet. Rozšírenie vojenského letiska v Košiciach. 

Vodoregulačné úpravy potokov Myslavka a Hliník (Galgovec). Výmer. Vodoprávne 

rozhodnutie.  Odvodnenie časti pristávacej plochy vojenského letiska v Košiciach – 

žiadosť o vodoprávne prerokovanie. Projektová dokumentácia: Situačný plán letiska, 

typ betónovej výuste. Sprievodná správa k projektu. Mukačevo, stavba III. etapy 

Jazdeckých kasární, statické výpočty a plány železobetónových konštrukcií od Ing. 

Jozefa Hájka a spol. Projektová dokumentácia: Plány budovy mužstva III. a IV. Plán 

ohybov železobetónových prekladov. Plán budovy veliteľstva. Stavba IV. etapy 

kasární; zmena situácie. Projekčný plán. Detailný projekt veľkej krytej jazdiarne. 

Celkový rozpočet. Projekt elektrického osvetlenia jazdiarne. Nákresy fasády, plán 

prízemia, celková situácia. Stavba IV. etapy Jazdeckých kasární – statický výpočet 

železnej strešnej konštrukcie jazdiarne od firmy A. Wainberg, Pardubice. Projekčné 

plány. Situovanie krytej jazdiarne. Mukačevo, vojenské obytné domy – kanalizácia 

a vodovod, stavebný návrh. Celkový rozpočet na zariadenie splachovacej kanalizácie 

v obytných domoch vojenských gážistov. Stavebné plány. Podrobný rozpočet. 

Technická sprievodná správa. Protokol z rokovania o pripojení vodovodného 

a kanalizačného potrubia obytných vojenských budov. Chust, Podkarpatské kasárne – 

prehľad miestností a ich obsadenie. Projekčné plány objektov kasární. Stavba 

vodovodu – konštruktívne zmeny na čerpaciu studňu. Plány studne. Statické výpočty 

čerpacej stanice. „Společnost stavitelů v Plzni“ – železobetónové výpočty konštrukcií 

v budove kasární p. pl. 45. Armatúra – nákresy. Zvýšenie stavebného nákladu. 

Kalkulácia výkopov pre studňu. Nákres betónových tvárnic vystužených železom pre 

studňu podľa návrhu por. stav. Jozefa Konečného. Návrh studne. Kamenica nad 

Cirochou, návrh na vybudovanie budov pre veliteľstvo VTH. Celkový rozpočet. 

Zadanie stavby budovy mužstva. Montážne plány. Plán základov. Komisionálny 

protokol zo 6. júla 1936. Celkový rozpočet. Postavenie čerpacej stanice vo 

východnom táborisku výcvikového tábora pri Humennom v Kamenici nad Cirochou. 

Podrobný rozpočet. Zadanie úpravy letiska vo výcvikovom tábore. Vybudovanie 

vodovodu vo východnom táborisku. Celkový rozpočet. Stavebný návrh. 

Komisionálny protokol z 28. marca 1936. Technická sprievodná správa k projektu. 

Projektová dokumentácia: Nákres výtlačného potrubia, plán provizórneho vodovodu. 

Kežmarok, kasárne delostreleckého pluku 202, stavba mosta; projekčné dáta. Plán 

staveniska kasární delostreleckého pluku 202, situácia. Zameranie časti koryta rieky 
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Poprad. Vojenské zruby pri Novom Smokovci, žiadosť o oslobodenie od daní. 

Projektová dokumentácia: Plán vojenských zrubov, plán barakov pre mužstvo. 

Miestopisy. Plán skladu transformačnej stanice. Výmer. Zápisnica z 10. januára 1935 

– novostavba vojenských zrubov veliteľstva 11. pešej divízie; obývacie povolenie. 

Matliare, vojenský ústav pre pľúcne choroby – zriadenie filtračnej stanice, stavebný 

návrh. Celkový rozpočet. Komisionálny protokol. Stavebné plány. Technická 

sprievodná správa. Krivá pri Chuste, statický výpočet železobetónových konštrukcií; 

schválenie. Projekčný plán. Rozpočet na zhotovenie železobetónových rámových 

konštrukcií a stropu nad sálou. Armovacie plány rámovej konštrukcie; schválenie. 

Statický výpočet. 

Šk. 13, 408 listov, 80 plánov, 1 mapa (1 – 408) 

140 Stavebné akcie 

Prešov, Štefánikove kasárne – dostavba budovy III. pre augmentačný sklad. Celkový 

rozpočet. Statické výpočty suterénu, prízemia, I. a II. poschodia. Šalovací a armovací 

plán od staviteľov Zigmunda a Ľudovíta Santó. Projektová dokumentácia: Armovací 

plán I. a II. pochodia, suterénu a prízemia. Šalovací plán suterénu a prízemia. 

Prehľadný plán I. poschodia. Plán suterénu, I., II. poschodia a prízemia, situačný 

plán, nákres prednej a bočnej fasády budovy. Vyúčtovací plán – schéma základov. 

Situácia svetelného a motorického rozvodu v budove. Vyúčtovací plán elektrickej 

inštalácie. Stavba autodielní v Prešove – statické výpočty. Projektová dokumentácia: 

Plán dielní a garáží pre autoprápor 4, základový plán garáží, plán prízemia garáží, 

armovacie plány. Prešov, zriadenie priestoru na hádzanie ručných granátov pri Ruskej 

Novej Vsi. Žiadosť posádkového veliteľstva v Prešove ohľadom zaobstarania 

materiálu pre cvičisko. Rozpočet. Nákresy. Profil zákopov. Výpočet materiálu. Plán 

cvičiska. Statický výpočet pre novostavbu augmentačného skladu a garáží pre 

autoprápor 4. Armovací plán prízemia a I. poschodia, nákresy stĺpov na schodisku, 

plán dielne a garáží, základový plán. Spišská Nová Ves, stavba leteckých kasární – 

statické výpočty. Statický výpočet okenných a dverových prekladov. Projektová 

dokumentácia: Plány leteckých kasární – budova mužstva podľa návrhu Ing. Jozefa 

Hájka a F. Winkelsberga. Plány drevenej kôlne, ohrievarne olejov a vody, skladu 

vodných bômb. Plán budovy veliteľstva, skladov a dielne. Šalovací plán garáže pre 

špeciálne vozidlá. Šalovacie plány bytov vojenských gážistov. Plán budovy mužstva. 

Statický výpočet železobetónových konštrukcií v budove mužstva. Statický výpočet 

stropov „štandard“. Projekčné plány ohybov železa. Armovacie plány prízemia, I. 

poschodia, krovu a garáže. Podolínec, stavebné povolenie pre obytný dom na parc. č. 

2047/3. Plán rodinného domu Emanuela Müllera podľa návrhu projektanta arch. Ing. 

Júliusa Steina. Podolínec, provizórne kasárne – vyúčtovanie rôznych stavebných 

prác. Výkaz zmien č. 2. Prehľad miestností a ich obsadenia pre plynovú komoru na 

„Ostrove“. Nákres prízemia plynovej komory. Kópia katastrálne mapy. Jihlava – 

Podolínec, premiestnenie vojenského kina. Popis a podmienky na zhotovenie 

a dodanie oceľovej kostry. Podrobný rozpočet. Technická správa k stavebnému 

návrhu. Protokoly zo 4. júla 1935 a 4. apríla 1936. Projektová dokumentácia: Plány 

vojenskej osvetovej budovy, základový a generálny plán. Situačný plán provizórnych 

kasární. 

Šk. 14, 442 listov, 94 plánov, 1 mapa (1 – 442) 
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Obyčajné písomnosti 

Rok 1936 

 

 

Rok 1937 

Dôverné písomnosti 

141 Stavebné akcie 

Poprad – Stráže, proviantný sklad, skúška nosnosti základovej pôdy. Nákres 

zariadenia na skúšanie základovej pôdy. Výsledok skúšky. Správa o skúške únosnosti 

základovej pôdy na stavenisku. Situačný plán. Stavba domov gážistov v Poprade – 

zaslanie projekčných pomôcok. Projektová dokumentácia: Plán staveniska domov 

vojenských gážistov, situácia. Vrstevnicový plán; výškové a situačné zameranie 

staveniska pre delostrelecké kasárne. Poprad, proviantný sklad s územím pre vlečku – 

vrstevnicový plán. Poľný náčrt zamerania ďalšieho územia. Sabinov, Kasárne Jána 

Jiskra z Brandýsa – výmena kanalizácie, stavebný návrh. Celkový rozpočet. Protokol 

z 25. mája 1936. Projektová dokumentácia: Lineárny náčrt budovy mužstva 

Mestských kasární. Situačný plán kasární pre pechotu. Výmera kanalizácie. Podrobný 

rozpočet. Nález stavebných škôd. Michalovce, dostavba Štefánikových kasární – 

schválenie prevádzkových plánov. Projekčné plány podľa návrhu F. Havla a J. Rolya. 

Stavba dvojbarakov v Štefánikových kasárňach, prístavba a adaptácia – predloženie 

stavebného návrhu. Stavený návrh na adaptáciu budovy veliteľstva č. XXV., 

prístavbu budovy dôstojníckej jedálne č. XXI. a izolácie pivníc v budovách IX. 

a XXVII. Protokol z 28. apríla 1936.  Plán dôstojníckej jedálne č. XXI. Podrobný 

rozpočet. Technická sprievodná správa. Výkaz zmien k prehľadu miestností a ich 

obsadenia. Štefánikove kasárne v Poprade; návrh na adaptáciu budovy vojenského 

zátišia p. pl. 20. Projekčný plán budovy. Návrh núdzového osvetlenia pre budovu 

vojenského zátišia. Krompachy, ubytovanie náhradného telesa pechoty. Kópia 

katastrálnej mapy katastrálneho územia Krompachy. Jovsa, stavba obytnej budovy 

„lesovne“ – schválenie statických výpočtov. Nákresy železobetónových konštrukcií. 

Plán novostavby. Humenné,  vyhotovenie stavebného návrhu pre školiacu strelnicu. 

Zemské vojenské veliteľstvo v Košiciach – žiadosť o mimoriadnu ťažbu a premenu 

lesa. Vyrúbanie lesa pre pozemky budúcej strelnice. Kópia katastrálneho plánu 

strelnice. Veľkostatok Humenné – pridelenie pozemkov pre strelnicu. Rachov, stavba 

cesty – výpočty dosiek priepustu. Nákresy železobetónových dosiek. 

Šk. 15, 180 listov, 28 plánov, 3 mapy (1 – 180) 

142 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Kamenica nad Cirochou, drobné odpredaje – požiadavky zástupcov G. Andrássyho. 

Elaborát drobných odpredajov veľkostatku. Prevod parciel. Vymazanie vlastníckeho 

práva v zápisnici č. 32 katastrálneho územia Vyšný Hrušov. Kamenica nad Cirochou, 

zoznam parciel zaknihovaných v prospech Československého štátu v katastrálnom 

území Jasenov, Chlumec, Vyšný Hrušov, Ptičie. Mukačevo, parcela č. 3930/2 – 

odpredaj pre obec Palanok.  Podolínec, Podjavorinské kasárne – postavenie osvetovej 

budovy /kina/, vyhľadanie staveniska. Pôdorysný náčrt budovy kina. Užhorod, 

Dobrjanského kasárne – prevzatie kasární Československým štátom.  

Šk. 15, 72 listov, 1 plán (181 – 252) 
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Obyčajné písomnosti  

 

 

 

 

 

VARIA 

1908 – 1940 

149 Odhady 1908 – 1921 

Podrobný odhad budovy vojenských úradov, bývalých zborov veliteľstva, 

v Košiciach podľa prevedených odpočtov v roku 1908. Súpis prevzatého vojenského 

hnuteľného majetku zaobstaraného pred 28. 3. 1914. Košice, súpis prevzatého 

hnuteľného majetku zaobstaraného po 28. 7. 1931. 

Šk. 16, 90 listov (1 – 90) 

 

143 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností  

Chust, budova okresného úradu, prevzatie bytu po okresnom hajtmanovi pre zástupcu 

veliteľa p. pl. 45. 

Šk. 15, 34 listov (253 – 286) 

144 Administratíva  

Košice, prechodné ubytovanie vojenských gážistov. Humenné, zameranie pozemkov 

určených na parceláciu. Hlásenie č. 4. 

Šk. 15, 5 listov (287 – 292) 

145 Účtovná agenda  

Mukačevo, III. etapa Jazdeckých kasární, dodanie vnútorného zariadenia – 

vyúčtovanie. Súhrn výdavkov. Celkové vyúčtovanie. Protokol o ponukovom konaní. 

Zadávacie podmienky. 

Šk. 15, 175 listov (293 – 467) 

146 Právna agenda a zmluvy  

Chust, stavba V. etapy Podkarpatských kasární, poškodenie krytiny – žiadosť firmy 

Kratochvíl o úhradu. Kolaudačný protokol. Ladomirová, kúpno-predajná zmluva. 

Kúpa pozemkov Československým štátom.  

Šk. 15, 16 listov, 1 plán (468 – 483) 

147 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Poprad, vojenské objekty väčšieho rozsahu, zadanie; výsledok verejnej súťaže. 

Šk. 15, 5 listov (484 – 487) 

148 Vyvlastnenie, kúpa majetku a prevody nehnuteľností 

Humenné, vyvlastnenie pozemkov za účelom výstavby gréckokatolíckeho kostola. 

Ladomirová, pozemky pre vojenský cintorín. 

Šk. 15, 10 listov, 1 plán (488 – 497) 
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Rok 1919, 1921, 1935 

Dôverné písomnosti  

150 Stavebné akcie 

Časť denníka stavebného oddelenia Trenčianske Teplice z roku 1919. Strelnica 

s meniacimi sa stanoviskami. Určenie ohrozeného pásma. Smernica pre ich 

zriaďovanie. Schéma clôn strelnice. Technická správa pre zriadenie elektrických 

signálov pre vojenské strelnice. Smernica na používanie elektrického závesného 

zariadenia pre induktorovú prevádzku pre vojenské strelnice. Projektová 

dokumentácia: Pôdorys strelnice s meniacimi sa stanoviskami z roku 1921. Pozdĺžny 

profil strelnice. Schéma závesného prístroja pre vojenské strelnice. Schéma 

prenosného zvončeka s plechovou skrinkou pre strelnice. Schéma železnej 

uzatváracej skrinky so zásuvkou pre telefón. Plán vojenskej strelnice v Košiciach 

z roku 1922. Pardubice, Masarykove kasárne – stavba osvetovej budovy, žiadosť 

o schválenie. Protokol zo 4. júla 1935. Projektová dokumentácia: Základový plán. 

Generálny plán. Podrobný stavebný návrh na udržiavanie stavebných objektov v roku 

1936 pre Podkarpatskú zem. 

Šk. 16, 66 listov, 2 plány (91 – 156) 

 

Rok 1937, 1939 

Obyčajné písomnosti 

151 Stavebné akcie 

Vojenský hangár Spišská Nová Ves. Základy pod stojky. Statický výpočet. Prešov, 

Kasárne Jána Jiskru z Brandýsa – rekonštrukcia elektrickej inštalácie. Protokol z 1. 

februára 1937. Projektová dokumentácia: Situačný plán, generálna schéma, pôdorysy 

podľa návrhu Ing. Veselého. Podrobný rozpočet. Sprievodná technická správa. 

Kolaudačný protokol z 11. decembra 1937. Vojenské zruby v Novom Smokovci, 

napomenutie za zlý postup stavebných prác. Posádkové veliteľstvo v Michalovciach, 

pátranie po spisoch zo stavby ženijných kasární v Michalovciach.  

Šk. 16, 37 listov, 6 plánov (157 – 193) 

 

Rok 1922, 1927, 1929,1932, 1936 

Dôverné písomnosti 

152 Smernice, nariadenia a poriadky 

Ustanovenie vykonávania a účtovania betonárskych prác z roku 1922. Stručná 

smernica o podaní ohlásenia a žiadosti o zakatastrovanie a oslobodenie od dane 

z roku 1927. Zoznam skúšok predpísaných pri stavbách z obyčajného betónu alebo 

železného, 1929. Predpisy a spisy, ktoré má stavbyvedúci poznať. Nová organizácia 

a usporiadanie vojenských správ budov. 

Šk. 16, 21 listov (194 – 214) 

 

153 Účtovná agenda  
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Prehľad III. štátneho nehnuteľného majetku /Rezort MNO – pozemky/ 30. 6. 1931. 

Prehľad IV. štátneho nehnuteľného majetku /Rezort MNO – objekty tajného rázu/ 

stav 30. 6. 1931. Cenníky stavebných hmôt a miezd v oblasti 11. divízie, Slovensko. 

Jednotkové ceny stavebných prác v oblasti 11. divízie, Slovensko. Rozbory cien 

zemných prác, murárskych prác a betonárskych prác. Ceny remeselných, 

klampiarskych, stolárskych, zámočníckych, kamenárskych, maliarskych, 

inštalatérskych a iných prác. 

Šk. 16, 82 listov (215 – 296)  

 

Rok 1939 - 1940 

Obyčajné písomnosti  

154 Účtovná agenda 

Poprad, stavba kasární – XII. zárobkový výkaz firmy Jozef Šašinka, staviteľ 

v Poprade. Prešov, zobratie záruk Živnostenskej banky cestou Slovenskej banky, 

filiálka v Prešove. Vrátenie záručných listín Živnostenskej banke, filiálka v Žiline. 

Prešov, žiadosť o dodatočné povolenie k preplateniu účtov za stavebný materiál. 

Zaslanie 1. splátkového výkazu aj účtu za opravné práce v Leteckých kasárňach 

v Spišskej Novej Vsi Rudolfovi Chmelárovi. Spišská Nová Ves, vojenská správa 

budov 51/VI, účty za nakúpenie materiálu. Rudolf Chmelár, pokrývačský a asfaltový 

závod. Jozef Alexy, tesársky podnik – postavenie drevárne v Spišskej Novej Vsi; 

zárobkové výkazy. Prešov, žiadosť o poukázanie sumy na opravu letiska v Spišskej 

Novej Vsi. Účet za prevedenú pokrývačskú a klampiarsku prácu na letisku firmou 

Rudolf Chmelár. Dodatočná oprava na hangároch I., II., a III. a skladu č. IX. Žiadosť 

o vyrovnanie účtu. Zadanie zasklenia okien pre letecké objekty v Spišskej Novej Vsi 

pre firmu Pavel Šablatúra, Stavebné sklenárstvo, obchod s tabuľovým a dutým sklom, 

Poprad. Vyúčtovací súhrn výdavkov za materiál a rôzne stavebné opravy v Leteckých 

kasárňach v Spišskej Novej Vsi. Čistenie žumpy, vyúčtovanie. Poprad, vrátenie 

záruky živnostenskému úverovému ústavu, družstvo s. r. o. Bratislava, vrátenie 

záruky firme V. Nekvasil, stavebná akciová spoločnosť v Prahe. Brezno nad Hronom, 

stavba I. etapy kasární, stavebný preddavok. Splátka účtov Stredoslovenskej 

elektrickej spoločnosti v Banskej Bystrici. Poprad, úprava nedokončených 

stavebných prác kasárenskej budovy a dvoru proviantného skladu 3. Firma J. 

Soběslavský, ústredné kúrenie, vetranie, kanalizácie, plynovody a vodovody, 

Bratislava – stavba kasární v Tornali, vyúčtovanie a poukaz peňazí.  

Šk. 16, 95 listov (297 – 391)  

 

155 Súťaž a zlepšovateľstvo 

Mukačevo, zadanie I. etapy stavby Jazdeckých kasární. Protokol ponukového 

konania. Protokol zo 16. septembra 1932. Porovnávacia tabuľka ponúk na stavbu I. 

etapy. Informácie o oferujúcich firmách na stavbu I. etapy kasární. Porovnávacia 

tabuľka ponúk remeselných firiem. Zoznam firiem. 

Šk. 16, 56 listov (392 – 447) 

 

 

Rok 1936, 1939 
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Dôverné písomnosti 

 

156 Právna agenda a zmluvy 

Odborný posudok lesného okresného oddelenia v Snine v záležitosti stavu lesa 

a lesných pomerov bývalých urbarialistov obce Valaškovce a náhradného lesného 

objektu Akciová spoločnosť pre zužitkovanie dreva v Stakčíne, ležiaceho v katastri 

obce Ladomírov. Hlohovec – Bereksek, vojenské letisko, rokovanie ohľadne škôd. 

Zápisnica z 11. júla 1939. Bereksek, náhrada nájomného; prešetrenie. Podolínec, 

kláštor piaristov; vypovedanie dodatkovej zmluvy. Stará Ľubovňa, nájomná zmluva 

pozemkov s Františkom Fürstom a jeho manželkou Máriou Fürstovou, rod. 

Lazarovičovou. 

Šk. 16, 33 listov (448 – 480) 

 

157 Administratíva  

Smižany, žiadosť Štefana Černického o vyrovnanie účtu za opravu Leteckých kasární 

v Spišskej Novej Vsi. Revízia bezpečnostných protipožiarnych opatrení vo 

vojenských objektoch. Bratislava, dva hughesogramy zaslané veliteľom divízie pplk. 

Malárom. Prešov, rádioprijímač – pridelenie pre veliteľstvo v Spišskej Novej Vsi. 

šk. 16, 11 listov (481 – 491) 

 

Rok 1939 

Obyčajné písomnosti 

158 Hlásenia  

Matliare, predloženie kvitancie za stráženie pri požiari „Pekná Vyhliadka“. 

Vyšetrenie požiadavky za práce pri hasení lesného požiaru pri Starom Smokovci. 

Šk. 16, 19 listov (481 – 499) 

 

159 Povolenie na užívanie a zbúranie objektu 

Poprad, zvolanie komisie za účelom odovzdania vojenských objektov do používania. 

Šk. 16, 3 listy (500 –502 ) 

 

Dôverné písomnosti 

160 Výkazy prírastkov a úbytkov za roky 1935 - 1937 

Výkaz prírastkov (I) vzniknutých v dobe od 1. januára do 31. decembra 1934.  Výkaz 

prírastkov (I)/3 vzniknutých v dobe od 1. januára do 31. decembra 1934 v stave 

budov úradných a pre zvláštne účely – C 3. časť: objekty stojace na cudzom 

pozemku. Výkaz úbytkov (II)/3 vzniknutých v dobe od 1. januára do 31. decembra 

1934 v stave budov úradných a pre zvláštne účely – C 3. časť: objekty stojace na 

cudzom pozemku. Výkaz prírastkov (I) vzniknutých v dobe od 1. januára do 31. 

decembra 1934 v stave budov úradných a pre zvláštne účely – C 1. časť: budovy a iné 

erárne objekty. Súhrnný výkaz zmien v stave nehnuteľností vzniknutých v dobe od 1. 

januára do 31. decembra 1935. Výkaz prírastkov (I) vzniknutých v dobe od 1. januára 
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do 31. decembra 1935 v stave budov úradných a pre zvláštne účely – C 1. časť: 

budovy a iné erárne objekty. Výkaz úbytkov (II)/3 vzniknutých v dobe od 1. januára 

do 31. decembra 1935 v stave budov úradných a pre zvláštne účely – C 3. časť: 

objekty stojace na cudzom pozemku. Výkaz úbytkov (II)/3 vzniknutých v dobe od 1. 

januára do 31. decembra 1935 v stave budov úradných a pre zvláštne účely – C 3. 

časť: objekty stojace na cudzom pozemku. Výkaz úbytkov (II)/3 vzniknutých v dobe 

od 1. januára do 31. decembra 1936 v stave budov úradných a pre zvláštne účely – C 

3. časť: objekty stojace na cudzom pozemku. Výkaz prírastkov (I)/D vzniknutých 

v dobe od 1. januára do 31. decembra 1936 v stave budov – cestné, vodné a podobné 

stavby – D 3. časť: objekty stojace na cudzom pozemku. Súhrnný výkaz zmien 

v stave nehnuteľností vzniknutých v dobe od 1. januára do 31. decembra 1936. Výkaz 

prírastkov (I) vzniknutých v dobe od 1. januára do 31. decembra 1936 v stave 

nedokončených stavieb – E. 

Šk. 16, 37 listov (503 – 539) 

 

161 Plány 1923 – 1937 

Rok 1923 

Situačný plán barakového tábora v Tornali. Situačné náčrty barakového tábora 

delostreleckého oddielu č. 262 v Čemernom pri Vranove. 

Rok 1924 

Lineárny náčrt divízneho proviantného skladu v Košiciach. Vyúčtovací plán 

delostreleckých prenosných železných garáží v objekte delostreleckého 

augmentačného skladu v Košiciach. 

Rok 1925 

Situačný plán barakového tábora za Hornádom v Košiciach. Lineárne náčrty skladu 

divíznej zbrojnice v Košiciach; hlavná budova. Lineárny náčrt divízneho 

proviantného skladu. Situačný plán bývalej kadetnej školy v Košiciach, schéma 

vodovodu a kanalizácie. Lineárny plán vojenských činžových domov v Malom 

Galagu v Užhorode. 

Rok 1926 

Lineárny plán bývalej kadetnej školy v Košiciach. 

Rok 1927 

Lineárny plán vozatajských dielní v Košiciach, podkrovie skladu materiálu. Lineárny 

náčrt vozatajských dielní v Košiciach, jednoposchodová remisa. Plán budovy pre 

mužstvo v objektoch vojenskej školy v Košiciach. Situačný plán barakového tábora 

20. pešieho pluku v Michalovciach. Vyúčtovací plán výmeny hubami zamorených 

podláh barakov v tábore 20. pešieho pluku v Michalovciach. Plán barakového tábora 

delostreleckého oddielu č. 262 vo Vranove. 

Rok 1928, dôverné  

Plány polopermanentných kasární v Michalovciach, budova okresného 

doplňovacieho veliteľstva. Plány dôstojníckeho pavilónu č. III. Vrstevnicový plán 

pozemku pre stavbu delostreleckých kasární v Mukačeve.  

Rok 1929 

Kópia katastrálnej mapy vojenského letiska pri Barci v Košiciach. Vyúčtovací plán 

kôlne pre okružné píly v odbočke divízneho proviantného skladu v Užhorode. 

Lineárny plán kasární pechoty v Košiciach na Mäsiarskej ulici. Vyúčtovací situačný 

plán vojenských objektov v Horjanoch. 

Rok 1930 

Stavba vojenských objektov v Horjanoch, I. časť. Vyúčtovacie plány skladu pre 
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delové strelivo. Cesta. Plán stavby vojenských objektoch v Horjanoch – vyúčtovací 

plán ciest. Plán ciest ku skladom, priečne rezy. Cestná odbočka od strážnice ku 

skladu osvetľovacích nábojov. Návrh na upravenie časti vicinálnej cesty Radvanka – 

Ciganovce. Návrhy na úpravu vicinálnej cesty, rezy. Situačný plán úpravy cesty. 

Rok 1931 

Plány kasární jazdeckého pluku 10 v Mukačeve; prízemie a I. poschodie. 

Rok 1932 

Návrh opornej steny zachytávača striel v školiacej strelnici v Levoči. Statický 

výpočet dosky na opornej stene zachytávača striel. Plán školiacej strelnice. Situačný 

plán otvorených jazdiarní v Prešove. Situačný plán Šarišských kasární v Prešove. 

Lineárny náčrt vojenského skladu a dielní.  

Rok 1933 

Vyúčtovacie plány administračnej budovy divízneho proviantného skladu 

v Užhorode. Situačný plán novostavby administračnej budovy a dielní Divízneho 

proviantného skladu 12 v Užhorode. Plán na upravenie rezárne v divíznom 

proviantnom sklade v Užhorode na provizórnu kuchyňu pre mužstvo. Plán verandy 

v kasárňach pechoty v Košiciach. Prízemie II. budovy mužstva Hraničiarskych 

kasární v Trebišove. Situačný plán dostavby kasární v Rožňave. Návrh budovy 

veliteľstva a dôstojníckej jedálne v Rožňave. Návrh obytného domu pre mužstvo 

a návrh budovy kuchyne pre mužstvo v Rožňave. Návrh budovy vojenského zátišia 

a telocvične v Rožňave. Návrh budovy pre strážnicu, väznicu, dielne, kúpeľňu 

a ošetrovňu v Rožňave. Vojenské zátišie v Štefánikových kasárňach v Michalovciach.  

Rok 1934 

Nákres mosta cez kanál Kamenica – Užhorod. Plán stajní veliteľstva pluku 

a náhradnej koruhvy. Situačný plán vojenského skladu a dielní v Košiciach. 

Rok 1936 

Lineárna skica bývalého augmentačného skladu v Malých kasárňach v Mukačeve. 

Nákresy nosičov terčov pre školiacu strelnicu v Košiciach. 

Rok 1937 

Plán brigádneho súdu a väznice v Košiciach. Plán vojenského barakového tábora 

pešieho pluku 45 v Chuste. Plány hlavnej budovy nemocnice. Šalovací plán 

vojenského hangáru v Spišskej Novej Vsi. Armovací plán rámu „B“ v hangári 

v Spišskej Novej Vsi. Šalovací plán rámu „C“ v hangári v Spišskej Novej Vsi. 

Lineárny plán kancelárskeho polopermanentného baraku v barakovom tábore 

v Poprade. Armovací plán rámu „A“ v hangári v Spišskej Novej Vsi. Plán vojenského 

hangáru v Spišskej Novej Vsi, základy.  

Šk. 16, 83 plánov 

 

162 Doplnky 1930 - 1938 

Situačný náčrt barakového tábora delostreleckého oddielu č. 262 v Čemernom z roku 

1930. Pancierové dosky pre strelnice. Nákresy dosiek s príslušenstvom pre ČSL 

strelnice z roku 1931. Situačný plán Štefánikových kasární pešieho pluku 20 

v Michalovciach z roku 1932.  

Krompachy, stavebný popis mestských objektov bývalej Vozovky. Projektová 

dokumentácia: Vojenská stavebná odbočka 11, Košice – dočasná kuchyňa mužstva. 

Plán prízemia a poschodia z roku 1936. Plán vojenského zátišia v Štefánikových 

kasárňach v Michalovciach, pôdorys, základy; rok 1937. Sevluš, Ukrajina – 

katastrálna mapa z roku 1937. Katastrálna mapa obce Horjany z roku 1938. 

Šk. 16, 7 listov, 10 plánov 
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REGISTRE 

 

Miestny register 

Lokalita                                                           Inventárna jednotka 

 

 

B 

Banská Bystrica                                                     

 

 

154 

Barca 21, 161 

Bardejov 49, 121 

Berehovo 39, 60, 92, 138 

Berehy 138 

Bereksek 156 

Bratislava 17, 86, 132, 154, 156 

Brehy 138 

Brezno nad Hronom 154 

Brzotín 

C 

40 

Ciganovce 

Č 

14, 49  

Čemerné pri Vranove 9, 16, 50, 79, 107, 161  

Čierna Voda 

D 

68 

Dravce 49 

Dumeni/Dumeň 

G 

57, 119, 128 

Gelnica 

H 

40 

Herinčovo 39 

Hlohovec 162 

Horjany 14, 32, 33, 38, 39, 43, 45, 46, 49, 57, 70, 81, 

96 

Humenné 69, 81, 88, 89, 95, 96, 97, 107, 113, 124, 
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132, 139, 141, 144, 148 

CH 

Chlumec 

 

142 

Chudlovo 57 

Chust 14, 15, 18, 21, 36, 39, 41, 49, 57, 80, 94, 

107, 112, 113, 119, 126, 128, 131, 132, 133, 

135, 137, 138, 139, 143, 146, 161 

J 

Jablonica 

138 

Jarovnice 79 

Jasenov 142 

Jasina 14, 15 

Jelšava 33, 37, 39, 40, 49, 81, 107, 114, 119, 132, 

137  

Jihlava 140 

Jovsa 

K 

137, 141 

Kamenica nad Cirochou  81, 96, 113, 128, 131, 132, 137, 138, 139, 

142, 161 

Kežmarok 81, 131, 132, 139  

Košice 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 31, 33, 

36, 38, 39, 42, 45, 52, 54, 55, 56, 59, 71, 73, 

75, 76, 77, 81, 82, 89, 90, 91, 96, 98, 100, 

101, 106, 107, 112, 114, 118, 119, 120, 123, 

125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 

138, 139, 141, 144, 149, 150, 161 

Královo nad Tisou 138 

Krivá pri Chuste 113, 119, 128, 131, 132, 138, 139 

Krompachy 126, 132, 141 

Kuzilech 126, 128  

Květnica 

L 

119, 129 

Ladomírov 156 
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Ladomirová 8, 26, 51, 72, 83, 99, 146, 148 

Liptovský Svätý Mikuláš 

M 

11, 12, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

Malacky 38 

Malé Galago 53, 58, 71, 161 

Matliare 131, 139, 158 

Michalovce 14, 21, 33, 36, 39, 63, 64, 81, 107, 117, 131, 

132, 141, 151, 161 

Moravská Ostrava 45, 132 

Mukačevo 14, 19, 57, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 

76, 80, 81, 88, 89, 92, 98, 102, 107, 114, 

115, 116, 117, 119, 128, 132, 133, 137, 138, 

139, 142, 145, 155, 161 

N 

Nový Smokovec 

O 

131, 139, 151 

Ondrašová 

P 

31 

Palanok 14, 142 

Pardubice 139, 150 

Petrovany 40 

Piešťany 26 

Plaveč 

Plzeň                                                                                                                     

6 

49 

Podhorany 138 

Podkarpatská Rus 76, 89, 94 

Podolínec 12, 21, 82, 117, 131, 133, 140, 142, 156 

Poprad 11, 16, 24, 26, 49, 52, 57, 58, 64, 71, 75, 81, 

86, 87, 97, 101, 102, 103, 105, 108, 119, 

121, 129, 131, 132, 137, 139, 141, 147, 154, 

159 

Pozdišovce 33 

Prešov 7, 14, 16, 33, 40, 49, 50, 61, 64, 71, 107, 
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113, 119, 121, 128, 131, 132, 137, 140, 151, 

154, 157, 161 

Ptičie 

R 

142 

Radvanka 49, 57 

Rachov 57, 113, 119, 128, 130, 141 

Rákosina 138 

Rimavská Sobota 72, 73, 131, 133, 137 

Rokosovo 138 

Rožňava 21, 39, 40, 45, 49, 50, 57, 78, 81, 94, 96, 

107, 131, 132, 133, 161 

Ruská Nová Ves 140 

Ružomberok 

S 

26, 31, 131 

Sabinov 131, 132, 133, 138, 141 

Sečovce 35, 92 

Sevluš 162 

Smižany 157 

Snina 88, 156 

Sobrance 137 

Spišská Nová Ves 49, 57, 58, 75, 77, 81, 96, 97, 106, 113, 117, 

119, 120, 122, 126, 131, 132, 133, 137, 140, 

151, 154, 157 

Spišská Sobota 49, 57, 58, 71 

Stakčín 156 

Stará Ľubovňa 156 

Starý Smokovec 158 

Stráže 97, 141 

Svoboda 

T 

138 

Táborisko 36, 39, 45, 52, 100, 114 

Tornaľa 105, 130, 133, 154, 161 

Trebišov 39, 82, 90, 102, 107, 113, 131, 132, 133, 
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136, 137, 161 

Trenčianske Teplice 150 

Trenčín 

U 

10, 49 

Urbica 31 

Užhorod 14, 16, 18, 21, 22, 23, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 

45, 49, 53, 54, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 

71, 74, 81, 89, 90, 94, 96, 106, 107, 108, 

112, 113, 119, 130, 132, 138, 142, 161 

V 

Valaškovce 

 

96, 124, 156 

Veľká 49 

Vojčice 132 

Vranov 9, 16, 50, 79, 107, 161 

Výlok 138 

Vyškovo nad Tisou 138 

Vyšná Apša 130 

Vyšný Hrušov 

Z 

142 

Zlatovce 

Ž 

133 

Ždiar 40 

Žilina 154 
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Menný register 

 

Priezvisko, meno                                             Inventárna jednotka 

 A    

Andrassy Michal 

Alexy Jozef  

B 

90 

154 

Barkány Hugo 132, 139 

Barkoczy Hadík Ondrej 9, 16 

Bartoš Václav 63, 126, 132 

Beran Jaroslav 34 

Berger E. 132 

Bucek Bohuslav 37 

Bunzel 6 

Burjan Ján 

Č 

26 

Černický Štefan 

D 

157 

Deutsch Koloman 132 

Doubek 49 

Dund Jozef 

F 

26 

Fábry Pavol 26, 27, 31 

Faksa 63 

Findl 63 

Franke G. 68 

Frič Rudolf 86, 103, 105 

Frost Jozef 112 

Fülöp A. 68, 72 

Fürst František 156 

Fürstová Mária  

G 

156 

Gerec Ján 

H 

33, 37 
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Hájek Jozef 132 

Havel F. 132 

Hits 131, 133 

Hlavaj 26 

Hoffmann Otto 

Horák 

CH 

98 

64 

Chmelár Rudolf 

J 

154 

Jantoš 45 

Jemelka 

K 

21 

Kilián Otakar 63, 98 

Klein B. H. 68 

Klímek 12, 19 

Kolen A. 

Konečný Jozef 

132 

139 

Konopík Jozef 93 

Konreich 68 

Kratochvíl Antonín 

L 

111, 132, 146 

Lichardus 98, 114, 115 

Lukavský 63 

Lumpe Emil 

M 

123 

Malár 157 

Mandaus 49 

Mandys Bohuslav 132 

Markovič F.  

Mikesko Antonín 26 

Müller Emanuel 133, 140 

Müller F. 130 

Murtin Matej 12 
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N 

Navrátil J. 68 

Nekvasil V. 132, 154 

Novák A.  39 

Nový 

P 

68 

Palencsár 132 

Palkovič 26 

Pechman 49 

Politzer Maximilián 20, 63 

Prunyi Evžen 

R 

132 

Rákoszy Ludevít 40 

Rolya J. 132, 141 

Rosenbaum Herman 126 

Rosenthal 

Rozbroj Gustáv 

64 

125 

Rozhon Anton 45, 102 

Rozhon Artur 

S 

103, 108, 132, 133 

Santó Ľudovít 132, 140 

Santó Zigmund 140 

Soběslavský J. 154 

Stein Július 140 

Süssler Jindřich 

Š 

112 

Šabacký J. 12 

Šablatura Pavel 

Šašinka Jozef 

154 

154 

Šebele Ján 131 

Šenkýř František 98, 132, 133 

Špaček 12, 19 

Štefanec 26 
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T 

Tříska 

U 

68 

Uličný 

V 

26 

Vargová Etela 

Veselý 

W 

41 

151 

Wacht O. 98 

Weinberg A.  

Weinberg E. 33 

Winkelsberg F. 

Z 

80, 90, 98, 115, 116, 132, 140 

Zala Tibor 98 
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Vecný register 

 

Výraz                                                                Inventárna jednotka 

 

Hlásenie 6, 12, 27, 34, 40, 85, 92, 110, 122, 123, 126, 

128, 132, 134, 144 

Zmluva 7, 9, 26, 33, 72, 74, 77, 83, 108, 121, 133, 

146, 156 

Kúpa 7, 9, 82, 99, 130, 146 

Predaj, odpredaj 7, 33, 34, 40, 58, 142 

Vyvlastnenie  31, 81, 97, 148 

Ubytovanie 11, 49, 96, 106, 113, 141, 144 

Vyúčtovanie 18, 21, 82, 98, 132, 137, 140, 145, 161, 166 

Rozpočet  21, 22, 38, 38, 39, 45, 49, 54, 56, 57, 63, 64, 

66, 67, 68, 76, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 94, 96, 

107, 112, 113, 117, 120, 126, 128, 131, 132, 

137, 139, 140, 141, 151 

Smernice 13, 48, 61, 95, 150, 152 

Novostavba 14, 24, 26, 35, 36, 39, 40, 49, 54, 57, 58, 64, 

76, 89, 96, 107, 112, 113, 128, 130, 131, 

133, 136, 137, 139, 140, 141, 161 

Ponuky 22, 26, 27, 38, 45, 49, 56, 94, 112, 116, 117, 

119, 121, 126, 131, 137, 155  

Povolenie 14, 46, 57, 64, 66, 114, 119, 129, 131, 132, 

139, 140, 154 

Výmer  57, 66, 118, 128, 138, 139, 141 

Zápisnica  7, 9, 31, 33, 49, 50, 57, 64, 75, 96, 106, 121, 

128, 130, 139, 156 

Protokol  6, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 29, 31, 35, 36, 39, 

40, 45, 49, 50, 55, 56, 57, 68, 69, 71, 79, 80, 

81, 86, 90, 96, 101, 102, 112, 113, 116, 119, 

123, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 145, 146, 150, 151, 155 
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Kasárne  7, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 49, 50, 54, 55, 

57, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 80, 

81, 88, 89, 94, 96, 98, 101, 102, 105, 107, 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 126, 

128, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 139, 140, 

141, 142, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 157, 

161 

Barak, barakový 2, 9, 33, 39, 49, 79, 81, 92, 96, 113, 117, 

128, 131, 132, 138, 139, 141, 161  

Gážisti  3, 21, 24, 35, 36, 49, 66, 111, 117, 139, 140, 

141, 144 

Pozemok 8, 9, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 

39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 

64, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 90, 97, 99, 

101, 113, 118, 119, 128, 129, 130, 133, 138, 

141, 144, 146, 148, 153, 156, 160, 161 

Stavenisko  9, 14, 33, 39, 40, 49, 57, 58, 64, 96, 97, 101, 

128, 133, 139, 141, 142 

Objekt  1, 10, 12, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 

46, 49, 57, 63, 64, 73, 76, 81, 84, 89, 96, 97, 

101, 103, 105, 107, 113, 117, 119, 120, 121, 

127, 131, 133, 137, 139, 141, 147, 150, 153, 

154, 156, 157, 159, 160, 161 

Sklad  11, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 

39, 42, 45, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 81, 

82, 86, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 

103, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 119, 

126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 

141, 154, 161 

Firma  12, 14, 19, 26, 33, 37, 38, 45, 49, 63, 64, 68, 

80, 86, 90, 98, 102, 103, 108, 112, 114, 115, 
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116, 117, 121, 126, 131, 132, 133, 139, 146, 

154, 155 

Predpis  12, 152 

Kataster, zakatastrovanie , katastrálny, -a 9, 26, 31, 33, 36, 39, 40, 49, 52, 55, 57, 58, 

71, 73, 81, 84, 97, 100, 106, 113, 121, 128, 

131, 138, 140, 141, 142, 152, 156, 161 

Staviteľ  7, 12, 26, 38, 49, 63, 68, 105, 126, 132, 139, 

140, 154 

Podnikateľ  7, 12, 18, 21, 26, 33, 39, 88, 132 

Komisia  9, 13, 14, 49, 57, 70, 119, 159 

Strelnica  14, 31, 33, 38, 40, 64, 71, 74, 75, 76, 82, 88, 

94, 95, 107, 113, 114, 119, 128, 130, 131, 

132, 133, 137, 139, 141, 150, 161 

Zbrojnica  14, 16, 33, 36, 39, 96, 161 

Tábor  9, 16, 33, 35, 36, 39, 45, 52, 79, 81, 88, 89, 

92, 95, 96, 97, 100, 107, 113, 114, 119, 124, 

128, 131, 132, 138, 139, 161 

Letisko  16, 40, 50, 55, 58, 75, 77, 81, 96, 97, 101, 

117, 118, 119, 120, 122, 126, 128, 131, 132, 

133, 139, 154, 156, 161 

Cintorín  8, 26, 51, 72, 83, 99, 148 

Kolaudácia  28, 132, 135 
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Zoznam skratiek 

                                                

Skratka 

 

arch. 

Celý význam  

 

architekt 

del. plk. delostrelecký pluk  

des. desiatnik 

DOV doplňovacie okresné veliteľstvo  

gen. generál 

Ing. inžinier 

kpt. kapitán 

KZVS Kontrolný zbor vojenskej správy  

MNO ministerstvo národnej obrany 

OPL ochrana proti lietadlám  

p. pl. peší pluk 

parc. č.  parcela číslo 

plk. plukovník 

por.  poručík  

pplk. podplukovník 

ppor. podporučík 

rtm. rotmajster 

stav. sl. stavebná služba  

štkpt. štábny kapitán 

VTH výcvikový tábor pri Humennom  

ZVV zemské vojenské veliteľstvo  
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