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Poznámky k technickému spracovaniu

Úvod na začiatku V. zväzku inventára (Mesto Bratislava, Inventár úradných kníh V.,
1364 – 1945, Bratislava, SAS 1972) sa vzťahuje na všetky jeho zväzky. Preto tu uvádzame len
najnutnejšie poznámky k štruktúre inventára, k usporiadaniu a inventarizácii písomností, ktoré
obsahuje tento zväzok.

Ak sme v predchádzajúcich zväzkoch inventára fondu Mesto Bratislavy mohli
konštatovať pomerne kompletné zachovanie spisového materiálu, ktoré sa snažili
predchádzajúci archivári aspoň z väčšej časti usporiadať a signovať, materiál III.
manipulačného obdobia na základe rozhodnutia mestskej rady z r. 1923 o skartácií spisov
zachoval sa len vo veľmi malom torze. Preto sme museli robiť zásahy pri usporadúvaní
archiválií a umelom vytváraní oddelení mestskej rady, ktoré približne vyhovovali štruktúre
úradu. Až do konca r. 1905 sa písomnosti zachovali pomerne kompletne.

Predkladaný zväzok inventára fondu Mesta Bratislava obsahuje spisový materiál
mestského magistrátu z rokov 1885 (1880) – 1945, ktorý sme usporiadali do 5 manipulačných
období:

III. manipulačné obdobie 1885 (1880) – 1904
IV. manipulačné obdobie 1905 – 1918
V. manipulačné obdobie 1919 – 1923
VI. manipulačné obdobie 1923 – 1935
VII. manipulačné obdobie 1935 – 1945

III. manipulačné obdobie: Spisy správneho výboru sa zachovali nekompletne a boli
čiastočne signované v rámci ročníkov. Nesignované spisy sme zaradili podľa charakteru do
skupiny organizačnej, hospodárskej a sociálno-dobročinnej.

K prezidiálnym spisom sa nezachovali pomocné knihy. Pôvodné uloženie tvorili dve
skupiny prezidiálok: tajné alebo dôverné a iné prezidiálne. Spisy administratívne boli zväčša
signované a zaradili sme ich do šiestich oddelení (I. – VI.).

IV. manipulačné obdobie: Zo správneho výboru sa zachovali len dva podacie denníky.
Prezidiálky sa zachovali v stave, ako sme uviedli pri III. manipulačnom období.
Administratívne spisy zadelené do siedmich oddelení (I. – VII.), boli číslované v rámci rokov
a číslo lomené rímskou číslicou oddelenia.

V. manipulačné obdobie: Spisy mestského zastupiteľského zboru sa zachovali
kompletne a boli uložené chronologicko-numericky. Pri spracovaní inventára sme ich rozčlenili
do deviatich organizačných oddelení podľa ich signatúr (I. – IX.).

Prezidiálne spisy dôverného charakteru sa zachovali kompletne len do roku 1920.

VI. manipulačné obdobie: Materiál sa zachoval už kompletne. Spisy boli usporiadané
chronologicko-numericky. Pri príprave inventára sme ich začlenili do desiatich oddelení tak,
ako ich označovala podateľňa v podacích denníkoch (1. – 10.). Počínajúc týmto obdobím vo
formálnom opise neuvádzame reč, lebo okrem prvých rokov sa vyskytovala takmer výlučne už
len slovenčina. Len niektoré jednotlivé spisy sa vybavovali v troch jazykoch (podľa potrieb
stránky).

VII. manipulačné obdobie: V zmysle organizačného štatútu mestskej správy z r. 1935,
ktorý do detailov rozpracoval organizáciu úradu, pri príprave inventára sme rešpektovali
organizačné členenie úradu aj pri usporiadaní materiálu. Takto sme zaradili archívne
dokumenty do šiestich hlavných skupín (I. – VI.) a každú skupinu do oddelení:
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I. skupina prezidiálna mala štyri oddelenia:
I/1 prezidiálne a osobné
I/2 pre veci správne a právne
I/3 pre kontrolu a revíziu
I/4 úradu práce

II. skupina kultúrna mala dve oddelenia:
II/1 pre Vedecké ústavy mesta Bratislavy, pre povznesenie cudzineckého ruchu
a divadlo
II/2 pre záležitosti školské, osvetové a cirkevné

III. skupina hospodárska mala štyri oddelenia:
III/1 pre mestské podniky a ústavy
III/2 hospodárske a lesohospodárske
III/3 trhové
III/4 zverozdravotné a veterinárne ústavy

IV. skupina finančná mala dve oddelenia:
IV/1 finančné a daňové
IV/2 dôchodkové

V. skupina pre veci sociálne, humanitné a zdravotné mala tri oddelenia:
V/1 sociálne
V/2 sociálno-humanitné
V/3 zdravotne-hospodárske

VI. skupina technická mala štyri oddelenia:
VI/1 pre pozemné stavby
VI/2 pre reguláciu a zameriavanie
VI/3 pre stavbu a údržbu verejných ciest a ulíc
VI/4 pre stavby kanalizačné

Za inventárne jednotky sme volili vždy jedno oddelenie v časovom rozpätí jedného
roka. Ak sa zachovalo len veľmi málo spisov alebo u nesignovaného materiálu inventárnu
jednotku tvorí celá skupina (oddelenie) aj v tom prípade, ak prechádza cez dlhšie časové
obdobie podobne, ako v predchádzajúcich zväzkoch.

K inventáru prikladáme spoločný register osobný, miestny a vecný pre všetky vo zväzku
uvedené manipulačné obdobia. Ostatné poznámky k registru, uvedené v predchádzajúcich
inventároch k fondu Mesto Bratislava, platia i pre tento zväzok.
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Zoznam použitých značiek a skratiek

CPO - Civilná protiletecká obrana
ČSČK - Československý červený kríž
eln. - elnöki (prezidiálne)
fa - firma
FS - Freiwillige Schutzstaffel der Deutschen Partei
HG - Hlinkova garda
HJ - Hitler Jugend
HM - Hlinkova mládež
MNO - Ministerstvo národnej obrany
MO - Ministerstvo obchodu
MP - Ministerstvo poľnohospodárstva
MR - Mestská rada
MRSS - Minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska
MSS - Ministerstvo sociálnej starostlivosti
MTE - Magyar torna egylet (maďarský športový spolok)
MV - Ministerstvo vnútra
MZZ - mestský zastupiteľský zbor
prez. - prezidiálne
SND - Slovenské národné divadlo
SNP - Slovenské národné povstanie
SS - Schutzstaffeln
TJ - Telovýchovná jednota
ŽÚ - Župný úrad
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III. M A N I P U L A Č N É   O B D O B I E
1886 (1880) – 1904
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a) Správny výbor

1. Pomocné knihy

13690 1890 G 214
Index k podaciemu denníku správneho výboru (Közigazgatási mutatókönyv).

2. Spisy

13691 1892 N. 129 – 305 2111
Obežníky a smernice Ministerstva obchodu o vyberaní mýta na cestách.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13692 1893 N. 29 – 261 2111
Smernice MO na uplatňovanie mýtneho práva na cestách.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13693 1894 N. 48 – 236 2111
Obežníky a smernice MO o vyberaní mýta na cestách.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13694 1898 N. 77 2111
Vyberanie dlažobných poplatkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13695 1900 N. 1 – 241 2111
Rokovanie komisie municipálneho výboru o vyrubovaní cestnej dane; rokovanie o finančných
záležitostiach mesta v zmysle vyhlášky MV; žiadosť Márie Wiedermannovej o úhradu za
liečenie v nemocnici; dláždenie ulíc.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13696 1901 N. 200 – 285 2112
Nariadenie kontroly mlieka, lebo dodávatelia dolievajú mlieko vodou; vypočúvanie
predavačiek mlieka a tresty; vyrubenie poplatku a trestu pre pytliactvo a odpredaj divej zveri
bez povolenia; sťažnosť mestského matrikára u municipálneho výboru na riaditeľa nemocnice
pre nesprávne hlásenia zomrelých; správy školského inšpektorátu a hlavného mestského lekára;
hlásenie zmien v personálnom obsadení niektorých funkčných miest; oznam mestského lekára
Dr. Juraja Kovácsa o šírení infekčných chorôb vplyvom veľkých horúčav a ošetrovanie chorých
chudobných zdarma; vyšetrovanie Jozefa Fröhlicha, revízora hlavnej pokladnice, pre
spreneveru a prepustenie zo služby; výkazy sirotinca o stave nehnuteľného majetku, o príjmoch
a výdavkoch za roky 1900 a 1901.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13697 1902 N. 21 2112
Predpisy o trestaní rôznych priestupkov.
Originál a odpis, maďarská.
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13698 1903 N. 18 – 424 2112
Rozpočet mesta Bratislavy na rok 1904; záverečné zúčtovanie a súpis mestského majetku na
rok 1902; hlásenie mešťanostu municipálnemu výboru o dôležitých udalostiach, ktoré sa udiali
v meste v roku 1903; rozšírenie železničnej trate a stanice v Bratislave; nariadenie o potlačení
úžery.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13699 1904 N. 37 – 630 2113
Povolenie a rozpis prác spojených s rozšírením strojovne pre opravu a údržbu električiek; štatút
mestského kapitanátu o protipožiarnych opatreniach; zápisnice z porád mešťanostu
s municipálnym výborom; vyhodnotenie činnosti municipálneho výboru za rok 1903; stavebné
povolenie na budovu pre továreň na káble, na stavbu skladu pre továreň Stollwerck; stavba
ľudovej školy v Dynamitke; hlásenie mešťanostu o dôležitých udalostiach za rok 1904.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

b) Mestská rada

ba) Prezídium

13700 1887 35 – 38/eln 2114
Nariadenie MV o sledovaní činnosti socialistov.
Originál, maďarská.

13701 1888 41 – 43/eln 2114
Nariadenie MV o sledovaní činnosti socialistov.
Originál, maďarská.

13702 1889 44 – 517/eln 2114
Sledovanie ruského redaktora Filipova; nariadenie o sledovaní podozrivých socialistov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13703 1890 56 – 63/eln 2114
Zákaz osláv Prvého mája.
Originály a odpisy, maďarská a nemecká.

13704 1891 63 – 6280/eln 2114
Povolenie osláv Prvého mája; správa o výsledku prieskumu veže kostola sv. Františka
(priložený plán).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13705 1892 72 – 78/eln 2114
Obežník MV o zákaze robotníckej manifestácie.
Originál, maďarská.

13706 1893 79 – 91/eln 2114
Zákaz ministra vnútra usporiadať ľudové zhromaždenia pod rúškom cirkevných sprievodov;
dotaz MV na priebeh osláv Prvého mája; zhabanie časopisov „Svetlo“ a „Pravda“.
Originály, maďarská.
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13707 1894 98 – 1264/eln 2114
Obežník MV o zákaze osláv Prvého mája; reštauračné práce na mestskej radnici.
Originály a odpisy, maďarská.

13708 1895 108 – 1615/eln 2114
Nariadenie o sprísnení kontroly tlače; zákaz rozširovať socialistické brožúry; opatrenia proti
poriadaniu osláv Prvého mája.
Originály a odpisy, maďarská.

13709 1896 3 – 231/eln 2114
Žiadosť robotníkov o povolenie usporiadať oslavy Prvého mája v hostinci „Millenium“;
poľnohospodárska štatistika.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13710 1897 7 – 815/eln 2114
Nariadenie hlavného bratislavského župana mešťanostovi o úprave vzťahov úradníkov
k robotníctvu; nariadenie MV o vysťahovalectve; menoslov úradníkov zamestnaných na pošte.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13711 1898 3 – 2054/eln 2114
Podporovanie činnosti „Ochranného spolku“; zákaz osláv 50. výročia revolúcie 1848; žiadosti
o povolenie konať ľudové zhromaždenia; úprava ministra orby o poskytovaní náhrady za
štrajkujúcich žencov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13712 1899 3 – 1192/eln 2114
Pripomienky mešťanostu na založenie Spolku Čechov a Slovákov a potlačovanie uvedomelosti
Slovákov; informácia ministra vnútra o šíriacom sa socialistickom hnutí; zákaz divadelného
predstavenia hry „Tkáči“ v bratislavskom divadle (autor Gerhard Hauptmann); disciplinárne
pokračovanie proti úradníkom matriky.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13713 1900 5 – 263/eln 2114
Informácia ministra vnútra o kongrese sociálnodemokratickej strany usporiadanom
v Budapešti 15. – 16. apríla; rôzne obežníky a nariadenia ministra vnútra.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13714 1901 1 – 944/eln 2114
Podporovanie činnosti spolku Krajinskej pokladnice hospodárskych robotníkov a čeľade;
správa o usporiadaní večierka Slovákov vo Valašských Kloboukoch na Morave.
Originály a odpisy, maďarská.

13715 1902 1 – 357/eln 2114
Nariadenie ministra vnútra o zákaze manifestácií na Prvého mája; nariadenie ministra vnútra
o znemožnení tajne pripravovaného revolučného kongresu, zvolaného na 11. decembra 1902.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.Arch

ív 
mes

ta 
Brat

isla
vy



10

13716 1903 3 – 2023/eln 2114
Zákaz prvomájových osláv; nariadenie ministra orby o podávaní správ o robotníckom hnutí
počas žatvy a o pozorovaní činnosti lesného inšpektora Juraja Bouzlakova z Charkova.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13717 1904 1 – 2193/eln 2115
Príkaz hlavného bratislavského župana mešťanostovi, aby mu podal správu o sociálno-
demokratickom hnutí v Bratislave; zákaz robotníckeho ľudového zhromaždenia; dôverná
úprava hlavného župana o oslavách Prvého mája 1904; nariadenie o znemožnení štrajku
poľnohospodárskych robotníkov; nariadenie o vysťahovalectve.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13718 1886 F. 9 – 27 N. 1611 – 7210 2116
Stavebné povolenie na prestavbu a stavbu nových domov (plány); stavebné povolenia vydané
a schválené na zasadnutí MR; žiadosti o stavebné povolenia; zoznamy voličov voliacich
poslancov do Národného zhromaždenia; situačný plán Dynamitky.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13719 1887 F. 2 – 23 N. 513 – 6837 2117
Ubytovanie vojska; plány Dynamitky; základina Torkos-Kapornok a Rudolf Habarmayer –
dary na dobročinné ciele; rozpočet mesta; tabuľky pre vyberanie mýta na pontónovom moste
a pre chodcov; oslobodenie od platenia mýta za povozy pre vojsko; úprava dunajského
nábrežia; prestavba v továrni Dynamit – Nobel (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13720 1888 F. 7 – 28 N. 1862 – 8668 2118
Žiadosti o stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov; smernice o vyberaní mýta na
moste; Schreiberova základina; tabuľky majiteľov pozemkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13721 1889 F. 12 N. 4330 2119
Projekty Dynamit – Nobel.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1889 F. 16 N. 6147 2120
Výstavba jazdeckých kasární.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1889 F. 16 N. 6147 2121
Výstavba jazdeckých kasární.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1889 F. 22 – 30 N. 7556 – 9966 2122
Výkaz o zaplatení poplatkov za ubytovanie vojska v meste; mobilizačné smernice Ministerstva
vojny.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.Arch
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13722 1890 F. 1 – 34 N. 118 – 10749 2123
Stavba domu J. A. Bäumlera na Fridrichovej ceste (plány); žiadosti o stavebné povolenia –
plány rodinných domov; stavebné povolenia pre Františka Stojana na stavbu rodinného domu
na Blumentálskej ulici.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13723 1891 F. 1 – 28 N. 248 – 11618 2124
Žiadosti na mestský kapitanát o stavebné povolenie; základné pravidlá – smernice pre
bratislavský spolok Casino, vydané MV; nariadenie Ministerstva vojny o naliehavých prácach
pri mobilizácii; žiadosti o stavebné povolenia (plány); výstavba vojenskej kadetskej školy na
Pöllnskej ulici (plány); žiadosti o povolenie stavby domu v Petržalke; rôzne plány.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13724 1892 F. 3 – 35 N. 842 – 13612 2125
Žiadosti o stavebné povolenia (plány); mobilizačné nariadenia a vyhlášky; plány domov;
stavebné povolenia (plány); žiadosť obchodníka Dávida Nassa o odpredaj mestského pozemku
v Mlynskej doline na stavbu skladu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1892 F. 11 N. 4045 2126
Výstavba železničnej trate Bratislava – Trnava.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1892 F. 11 N. 4045 2127
Výstavba železničnej trate Bratislava – Trnava.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1892 F. 11 N. 4045 2128
Výstavba železničnej trate Bratislava – Trnava.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13725 1893 F. 4 – 30 N. 954 – 11110 2129
Vyhlášky Ministerstva vojny; žiadosti o stavebné povolenia (plány); výstavba kaviarne
Aukaffe v Petržalke; stavebné povolenia; výstavba továrne Dynamit – Nobel (plány); nákup
zariadenia pre dobrovoľný hasičský zbor; mobilizačné smernice.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13726 1894 F. 10 – 37 N. 2143 – 14046 2130
Výstavba továrne Dynamit – Nobel (plány); žiadosti o stavebné povolenia; plány na výstavbu
remízy pre električky; plány domov a stavebné povolenia.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13727 1895 F. 5 – 25 N. 8936 – 8996 2131
Žiadosť továrnika Simona Freuda o stavebné povolenie na výstavbu garbiarskych dielní
v Mlynskom lesíku (plány); návrh na výstavbu Zimného prístavu; stavba lodného domu
v Bratislave na pravom brehu Dunaja; žiadosť Jána Manderlu o povolenie stavby domu na
Grösslingovej ulici; výstavba primaciálnych kasární (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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1895 F. 28 N. 10320 2132
Zavádzanie elektrického osvetlenia v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1895 F. 28 N. 10320 2133
Zavádzanie elektrického osvetlenia v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1895 F. 28 N. 10320 2134
Zavádzanie elektrického osvetlenia v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1895 F. 29 – 35 N. 10498 – 13179 2135
Výstavba lýcea (gymnázia) (plány); žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu rodinných
domov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13728 1896 F. 2 – 13 N. 541 – 4768 2136
Výkazy nákladov na zaopatrenie bezprístrešných, chorých a práceneschopných občanov;
žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu domov a na adaptácie (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1896 F. 15 – 34 N. 5512 – 14329 2137
Žiadosť Žigmunda Reidnera o stavebné povolenie na výstavbu pecí na pálenie tehál na
Dornkapli; výzbroj a uniforma pre mestskú políciu; úprava ulíc a ciest v meste.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13729 1897 F. 10 – 46 N. 3492 – 17806 2138
Prístavba a adaptácia továrne Kühmayer a spol. na výrobu ozdôb pri Červenom moste (plány);
výstavba trate pre električky (plány); smernice Ministerstva financií o zdanení spotreby vody;
žiadosti o stavebné povolenia (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13730 1898 F. 4 – 45 N. 1054 – 17497 2139
Žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov; úpravy a prestavba
v Grassalkovičovom paláci; rôzne stavebné smernice a štatúty; žiadosti o zmenu mena;
stavebné povolenia; úprava dunajského nábrežia; plány pre výstavbu koľajníc mestskej
elektrickej dopravy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13731 1899 F. 9 – 15 N. 3137 – 5453 2140
Žiadosť Michala Wedera o stavebné povolenie na výstavbu domu na Blumentálskej ulici
(plány); obežníky Finančného riaditeľstva pre Bratislavskú župu o daniach.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.Arch
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13732 1900 F. 1 – 71 N. 1 – 6774 2141
Žiadosť Riaditeľstva prvej bratislavskej lodnej spoločnosti o stavebné povolenie na stavbu
uhoľného skladu; žiadosti o stavebné povolenia; úprava ulíc; okrášľovacia akcia mesta;
stavebné povolenie na výstavbu skladov na železničnej stanici; žiadosť továrnika na výrobu
mydla Augustína Pfaffa o pridelenie pozemku na stavbu; stavebné povolenia.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13733 1901 F. 6 – 30 N. 2343 – 14295 2142
Žiadosti o stavebné povolenia na výstavbu rodinných a činžových domov; žiadosť
Bratislavskej telovýchovnej jednoty o stavebné povolenie na výstavbu telovýchovného domu;
žiadosti o stavebné povolenie na adaptáciu domu (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13734 1902 F. 8 – 30 N. 2896 2143
Žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu rôznych stavebných objektov; adaptáci domov
(plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13735 1903 F. 13 – 23 N. 5266 – 10339 2144
Úprava novovytvorených ulíc v Bratislave; žiadosti o stavebné povolenie pre výstavbu
rodinných domov; súhlas na stavbu výkladnej skrine; adaptácia domov (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13736 1904 F. 6 – 31 N. 1568 – 14241 2145
Žiadosti o stavebné povolenia; žiadosť Amona Júliusa a Jalowtza o podporu mesta na
zakúpenie motorového vozidla.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1904 F. 1 N. 40 2146
Návrhy na riešenie mestského osvetlenia.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

bb) Administratíva

1. Pomocné knihy

13737 1886 G 165
Podací denník administratívny 12001 – 15000.

13738 1886 G 166
Podací denník administratívny 15001 – 18000.

13739 1886 G 167
Podací denník administratívny 18001 – 21465.

13740 1887 G 168
Podací denník administratívny 1 – 3000.
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13741 1887 G 169
Podací denník administratívny 3001 – 6000.

13742 1887 G 170
Podací denník administratívny 6001 – 9000.

13743 1887 G 171
Podací denník administratívny 9001 – 12000.

13744 1887 G 172
Podací denník administratívny 12001 – 15000.

13745 1887 G 173
Podací denník administratívny 15001 – 18000.

13746 1887 G 174
Podací denník administratívny 18001 – 22164.

13747 1888 G 175
Podací denník administratívny 1 – 6000.

13748 1888 G 176
Podací denník administratívny 6001 – 12000.

13749 1888 G 177
Podací denník administratívny 12001 – 18000.

13750 1888 G 178
Podací denník administratívny 18001 – 22164.

13751 1889 G 179
Podací denník administratívny 1 – 6000.

13752 1889 G 180
Podací denník administratívny 6001 – 12000.

13753 1889 G 181
Podací denník administratívny 12001 – 18000.

13754 1889 G 182
Podací denník administratívny 18001 – 24465.

13755 1890 G 183
Podací denník administratívny 1 – 6000.

13756 1890 G 184
Podací denník administratívny 6001 – 12000.

13757 1890 G 185
Podací denník administratívny 12001 – 18000.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



15

13758 1890 G 186
Podací denník administratívny 18001 – 25007.

13759 1891 G 187
Podací denník administratívny 1 – 6000.

13760 1891 G 188
Podací denník administratívny 6001 – 12000.

13761 1891 G 189
Podací denník administratívny 12001 – 17100.

13762 1891 G 190
Podací denník administratívny 17101 – 22000.

13763 1891 G 191
Podací denník administratívny 22001 – 27048.

13764 1892 G 192
Podací denník administratívny 1 – 5200.

13765 1892 G 193
Podací denník administratívny 5201 – 10400.

13766 1892 G 194
Podací denník administratívny 10401 – 15600.

13767 1892 G 195
Podací denník administratívny 15601 – 20400.

13768 1892 G 196
Podací denník administratívny 20401 – 25600.

13769 1892 G 197
Podací denník administratívny 25501 – 28920.

13770 1893 G 198
Podací denník administratívny 1 – 5400.

13771 1893 G 199
Podací denník administratívny 5401 – 10600.

13772 1893 G 200
Podací denník administratívny 10501 – 15800.

13773 1893 G 201
Podací denník administratívny 15801 – 21000.

13774 1893 G 202
Podací denník administratívny 21001 – 26200.
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13775 1893 G 203
Podací denník administratívny 26201 – 29235.

13776 1896 G 204
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13777 1894 G 205
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13778 1894 G 206
Podací denník administratívny 10001 – 15200.

13779 1894 G 207
Podací denník administratívny 15201 – 20000.

13780 1894 G 208
Podací denník administratívny 20001 – 25200.

13781 1894 G 209
Podací denník administratívny 25201 – 30361.

13782 1895 G 210
Podací denník administratívny 1 – 5200.

2. Spisy

I. Organizačné

13783 1886 – 1903 2147
Súpis dobrovoľných príspevkov na úpravu a zariadenie nových miestností kasína; správa
o výsledku stavebnej a požiarnej ohliadky v mestskom divadle a redute; mýtne poplatky;
kúpnopredajné zmluvy; prísažná formula pre členov mestskej rady.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

II. Hospodárske

13784 1885 N. 17772 – 19478/I 2148
Komasácia pozemkov v záhone Lafranconi; evidencia odpredaného dobytka podľa
vystavených dobytčích pasov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13785 1903 2149
Hlásenie správcu učňovskej priemyselnej školy Viliama Michaelisa o výsledku kontroly
Ministerstva školstva a osvety na škole.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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13786 1886 – 1899 2150
Obmedzenie vlastníckeho práva; zoznam bratislavských členov Uhorského lodného spolku so
sídlom v Budapešti; výťahy z pozemkovej knihy; výkazy domov; kúpno-predajná zmluva na
dunajský vodný mlyn; osvetľovanie mesta; výmery pôdy pre zdanenie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

III. Stavebné

13787 1884 N. 8131 – 17904/II 2151
Smernice a obežníky Ministerstva vojny o ubytovaní vojska; žiadosti o úhradu škôd
spôsobených na majetku vojnou; vymáhanie nájomných poplatkov za sklady.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13788 1896 N. 25426/II 2151
Stavba korunovačnej sochy firmou Kiefera podľa návrhu Antona Sendleina.
Originály a odpisy, maďarská a nemecká.

13789 1900 N. 57 – 396/II 2151
Rozhodnutie hospodárskej komisie o určení pozemku Terézie Durvayovej na Grösslingovej
ulici na parceláciu pre stavbu novej ulice (plány); elektrické osvetlenie Zimného prístavu;
rozšírenie siete električiek; prípravy na štátnu hospodársku výstavu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13790 1903 N. 361/II 2151
Úprava Rybného námestia (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13791 1904 N. 70 – 507/II 2151
Rozšírenie elektrickej siete pre mestskú dopravu; rekonštrukcia a úprava javiska
a osvetľovacieho zariadenia v mestskom divadle; zavádzanie elektrických motorov firmou
Siemens-Schuckert pre kanálové čerpadlá.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

IV. Daňové

13792 1895 N. 31705/III 2152
Smernica Riaditeľstva financií o vyrubovaní daní pri výčape liehovín.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13793 1901 N. 17439/III 2152
Smernice pre vyberanie poplatkov v dunajských prístavoch.
Originál, maďarská.

13794 1904 N. 872 – 18963/III 2152
Stavebné povolenie pre firmu Dynamit – Nobel; situačné plány rafinérie Apollo.
Originál a odpisy, maďarská.
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V. Sociálno-dobročinné

13795 1887 N. 8968 – 15905/IV 2153
Podporovanie chudobných zo základiny Dezidera Habermayera.
Originály, maďarská.

13796 1901 N. 385/IV 2153
Podporovanie chudobných z Thuróczyho základiny.
Originály a koncepty, maďarská.

13797 1903 N. 503/IV 2153
Výstavba a úprava Viničnej cesty.
Originál, maďarská.

13798 1887 – 1903 2154
Podporovanie členov židovskej náboženskej obce; správa zo zasadnutia spolku pre
podporovanie žien po vojnových invalidoch; výkazy spolkov a inštitúcií; podporovanie
židovských spolkov zo základiny Ignáca Schreibera; zriadenie inštitútu na pomoc chudobným;
základina Františka Gyurkovicsa na založenie univerzity v Bratislave; zoznam židovských
spolkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

VI. Finančná

13799 1880 N. 494/V 2155
Vymáhanie dlažobného mýta od obchodníka Mikuláša Buchsbauma.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13800 1885 N. 7263/V 2155
Správa o stave výstavby železničnej trate Bruck – Hainburg.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13801 1888 N. 2980/V 2155
Správa o činnosti Ženského dobročinného spolku na Mickiewiczovej ulici.
Odpisy a koncepty, maďarská.

13802 1889 N. 23602/V 2155
Vymáhanie mostného mýta.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13803 1890 N. 18606 – 18806/V 2155
Otvorenie dunajského mosta; podpory zo Schreiberovej základiny.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13804 1900 N. 357/V 2155
Vymáhanie výchovných poplatkov pre deti Anny Bothovej.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.
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13805 1902 N. 210/V 2155
Zápisnica o prevzatí mestského divadla Jozefom Rusztom.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13806 1903 N. 22244/V 2155
Predpisy o dodržiavaní pracovného pokoja v priemysle v nedeľu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

VII. Vojenské

13807 1901 N. 2199/VI 2156
Vyhláška vojenského a príslušenského oddelenia o odvodoch.
Koncept, maďarská a nemecká.

13808 1902 N. 1809/VI 2156
Vyhláška o obsadení pedagogických miest na vojenských školách.
Originál a koncept, maďarská a nemecká.

13809 1903 N. 2066/VI 2156
Obsadzovanie pedagogických miest na vojenských školách.
Originál a koncept, maďarská a nemecká.

13810 1904 N. 12147/VI 2156
Výstavba delostreleckých kasární.
Originály a odpisy, maďarská a nemecká.
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IV. M A N I P U L A Č N É   O B D O B I E
1905 – 1918
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a) Mestský zastupiteľský zbor

13811 1905 N. 15 – 675 2157
Menovanie troch členov do zdravotnej komisie; správa o výsledku technickej prehliadky
mestskej elektrickej železnice; mesačná správa hlavného inžiniera stavebného úradu
Bratislavskej župy pre municipálny výbor o priebehu všetkých stavieb v meste; voľba člena
priemyselnej komisie pri municipálnom výbore.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13812 1906 N. 16 – 602 2157
Voľba členov komisie pre riadenie lesného hospodárstva; voľba členov komisie pre určovanie
cestnej dane; voľba členov komisie pre penzionovanie učiteľov; polročná správa redakčnej
komisie pri školskom inšpektoráte; vyšetrovanie priestupkov v lesoch; mesačná správa
hlavného mestského lekára o zdravotnom stave obyvateľstva; správa o znížení úmrtnosti;
výstavba koľají bratislavskej železničnej stanice k delostreleckým kasárňam.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13813 1907 N. 180 – 638 2158
Návrh a plány na postavenie dielne na výrobu vojenskej výzbroje; výstavba železničnej trate
ku závodu Kablo; súbeh Ministerstva poľnohospodárstva na zalesňovanie pôdy; výstavba
dvojkoľajnej trate mestských električiek; výstavba bytov pre továreň Stollwerck; výstavba
železničnej trate do Zimného prístavu; mesačná správa mešťanostu za november; správa
Finančného riaditeľstva o finančnom stave a daňových nedoplatkoch mestu; hlásenie
mestského lekára o chorobách a úmrtnosti občanov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13814 1908 N. 111 – 824 2159
Výročná správa Obchodnej a priemyslovej komory; rozšírenie cvičných priestorov pre
vojenský oddiel pionierov z lesov v Petržalke; mesačná správa hlavného inžiniera stavebného
oddelenia Bratislavskej župy; vymáhanie daňových nedoplatkov Finančným riaditeľstvom;
správa hlavného mestského lekára.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13815 1908 N. 11 – 2476 2159
Prijatie a služobná prísaha Pavla Fehéra pri príležitosti jeho prijatia do mestských služieb za
lesného majstra; žiadosti o výmaz daňových nedoplatkov; mesačná správa školského
inšpektorátu, hlavného inžiniera stavebného oddelenia Bratislavskej župy a Finančného
riaditeľstva o vyrubovaní a vyberaní daní.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13816 1910 N. 7 – 2476 2159
Sprava o priebehu praxe medikov v nemocnici; hlásenie o menovaní Ladislava Lukáča za
ministra financií; smernice MO o určovaní dlažobného mýta; výstavba objektov pre továreň
Kablo (plány); mesačná správa hlavného mestského lekára; správa mešťanostu za december.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13817 1911 N. 62 – 1854 2160
Podpora na stavbu priemyselných robotníckych objektov; výstavba koľají pre mestské
električky; stanovy pre členov Krajinského spolku výroby parných kotlov; požiadavka na MV
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o súhlas na rozšírenie miest pre choromyseľných v mestskej nemocnici; výstavba koľají pre
mestskú elektrickú pouličnú železnicu; mesačná správa Finančného riaditeľstva o vyrubovaní
a vymáhaní daní; výstavba a rozšírenie koľají k Zimnému prístavu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13818 1912 N. 125 – 932 2161
Umiestnenie slabomyseľných v nemocnici; výstavba objektov pre továreň Stollwerck;
výstavba trate pre mestské električky; mesačná správa hlavného mestského lekára; výstavba
železničnej stanice na prepravu nákladných vlakov; mesačná správa mešťanostu, školského
inšpektorátu, mestského zverolekára, hlavného inžiniera stavebného oddelenia a Finančného
riaditeľstva.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13819 1913 N. 4 – 1035 2162
Výstavba železničnej trate zo stanice Bratislava – Nové mesto k továrni Kablo; výkaz o úprave
platov učiteľov zo štátnej podpory; výstavba električkovej trate; prestavba zámočníckej dielne
v Stollwerku; určenie definitívy pre cestných majstrov; vymáhanie daňových nedoplatkov;
mesačná správa mešťanostu, mestského zverolekára, Finančného riaditeľstva, hlavného
inžiniera stavebného oddelenia Bratislavskej župy, hlavného mestského lekára a školského
inšpektorátu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13820 1914 N. 55 – 761 2163
Výstavba laboratória pre továreň Kablo; výstavba koľají mestskej pouličnej elektrickej
dopravy; rozšírenie výstavby Filiálnej stanice; poštový poriadok s vyznačením poštovej trasy;
stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov (plány); mesačná správa mešťanostu,
mestského zverolekára, inšpektora, hlavného mestského lekára a školského inšpektora.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13821 1915 N. 89 – 607 2164
Stavebné povolenie na výstavbu súkromných domov; povolenia MO na výstavbu železničných
koľají k továrni Dynamit; zriadenie detskej opatrovne na návrh spolku žien z Roykovej
základiny; mesačné správy municipálneho výboru.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13822 1916 N. 43 – 603 2165
Výstavba prízemného domu pre továreň Dynamit – Nobel; mesačná správa mešťanostu,
mestského zverolekára a hlavného mestského lekára za mesiac marec; správa školského
inšpektorátu o osvetovej práci učiteľov a o stave škôl; výstavba železničnej trate k Zimnému
prístavu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13823 1917 N. 27 – 621 2165
Výstavba železničnej trate k továrni Apollo; výstavba kotolne pri továrni Kablo; správa
školského inšpektorátu o osvetovej práci učiteľov; informácia mešťanostu o dôležitých
udalostiach za uplynulý mesiac; mesačná správa mestského zverolekára.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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13824 1918 N. 18 – 484 2166
Mesačná správa hlavného mestského lekára o zdravotnom stave obyvateľstva; výstavba
železničnej koľaje k továrni Dynamit; obnovenie vyberania mýta cez dunajský most; výstavba
úzkokoľajnej trate do Mestskej plynárne.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

b) Správny výbor

13825 1906 G 215
Podací denník správneho výboru (Közigazgatási Bizotság iktatókönyve).

13826 1915 – 1919 G 216
Podací denník správneho výboru.

c) Mestská rada

ca) Prezídium

13827 1905 N. 3 – 1247/eln 2167
Správa podžupana mešťanostovi o študijnej ceste Petra Zabotského z Ruska v Uhorsku za
účelom štúdia slavistiky; informácia hlavného župana o anarchistovi Alexandrovi Farrasovi
a nariadenie pátrania; voľba poslancov do krajinského snemu; správy zo zasadnutia mestského
zastupiteľského zboru; vymáhanie cestnej dane v niektorých továrňach; výstavba Račišdorfskej
cesty.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13828 1906 N. 1 – 650/eln 2168
Zákaz politických demonštrácií a sprievodov dňa 15. marca 1906; obežník Ministerstva orby
o zabezpečovaní žatevných prác; úprava o zriadení sprostredkovateľne práce pre
poľnohospodárskych robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13829 1907 N. 3 – 754/eln 2169
Správa ministrovi orby o hnutí poľnohospodárskeho robotníctva; správa ministrovi železníc
o hnutí železničiarskeho robotníctva.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13830 1908 N. 3 – 1205/eln 2170
Obežník MV o vývoze sociálno-demokratickej strany a o sledovaní poľnohospodárskych
robotníkov.
Originál, koncept a odpis, maďarská.

13831 1909 N. 1 – 4271/eln 2171
Príkaz ministra obchodu podať správu o organizovaní bezplatných prednášok Dr. Maxa Fejéra
a spol. pre robotníkov; regulácia dunajského ramena v okolí Mlynských nív.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.
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13832 1910 N. 3 – 1702/eln 2172
Obežník MV o zabezpečovaní žencov; založenie miestnej skupiny Krajského odborového
združenia tesárov v Bratislave (štatúty); zriadenie sociálnej kancelárie v Ľudovom dome na
poskytnutie bezplatnej rady chudobným; voličské zoznamy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13833 1911 N. 1 – 454/eln 2173
Obežník MP o zabezpečovaní žencov; hlásenie o vydávaní časopisu Westungarische
Volkszeitung a týždenníka Reform.
Originály a odpisy, maďarská a nemecká.

1911 N. 464 – 1257/eln 2174
Založenie miestnej skupiny Invalidného a penzijného spolku robotníctva Uhorska v Bratislave;
kurz prvej pomoci robotníctva v priemysle; študijná cesta Zsivojina Lazicsa z Belehradu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1911 N. 1267 – 1860/eln 2175
Žiadosť o povolenie vysťahovať sa do Rakúska; disciplinárne pokračovanie proti mestskému
zamestnancovi Štefanovi Kučerovi.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13834 1912 N. 1 – 877/eln 2176
Direktívy MV o prípadnej potrebe zavedenia žandárskej služby v meste; žiadosti o udelenie
štátneho občianstva.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1912 N. 889 – 1351/eln 2177
Dar Bratislavskej stavebnej spoločnosti na odmeňovanie učňov v stavebnom odbore; žiadosť
mešťanostu o poskytnutie vojenskej pohotovosti pre pripravovanú demonštráciu sociálno-
demokratických robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1912 N. 1360 – 1938/eln 2178
Príkaz MV na zhabanie novín Volksstimme č. 108; mesačný výkaz nákazlivých chorôb;
žiadosti o udelenie štátneho občianstva.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13835 1913 N. 1 – 715/eln 2179
Založenie miestnej skupiny Krajského združenia kovorobotníkov (štatúty); stráženie vodárne
a prameňov žandármi pri masovom štrajku; žiadosť o povolenie predaja potravín v nedeľu
vzhľadom na organizovanie štrajku.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1913 N. 719 – 2114/eln 2180
Žiadosť miestnej skupiny Krajského združenia stavebných robotníkov o povolenie zbierky na
spevokol; založenie filiálky Krajského združenia poštových úradníkov a robotníkov
v Bratislave (štatúty).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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13836 1914 N. 2 – 368/eln 2181
Hlásenie Karola Filipa Kowareka o vydávaní odborného mesačníka „Správy pre kníhtlačiarov
a príbuzné povolania“; výročná správa a záverečné účty Ústredného výboru invalidov
a Penzijného spolku robotníkov; prepúšťanie zo štátneho zväzku; udeľovanie štátnych
občianstiev; žiadosť E. Kalmára a spol. o povolenie usporiadať ľudové zhromaždenie
robotníkov; obežníky MV o pozorovaní uvedených osôb a strážení veľkých továrenských
objektov; blokovanie aktív príslušníkov nepriateľských štátov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1914 N. 372 – 598/eln 2182
Vyznamenanie poľnohospodárskych robotníkov za dlhoročnú prácu; udeľovanie štátnych
občianstiev; prepúšťanie zo štátneho zväzku; zmena redaktora novín Ungarländische jüdische
Zeitung.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1914 N. 611 – 1915/eln 2183
Voľba komisie pre skúmanie voličov či ovládajú štátny jazyk a či vychodili ľudovú školu;
vojenská výpomoc na žatevné práce; hlásenie o výskyte cholery v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13837 1915 N. 2 – 990/eln 2184
Vyhláška o stannom práve v Bratislave; úprava MV o vyživovacích príspevkoch; sprísnenie
opatrení proti atentátom a sabotážam.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1915 N. 1000 – 1489/eln 2185
Úprava o vysielaní invalidov na liečenie; žiadosti o vydanie štátneho občianstva.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13838 1916 N. 3 – 722/eln 2186
Hlásenie vojenskej nemocnice o výskyte škvrnitého týfu medzi vojakmi; schválenie založenia
miestnej skupiny diurnistov a štatúty.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1916 N. 723 – 1299/eln 2187
Žiadosti o štátne občianstva; návrh na univerzitného profesora na vydávanie časopisu Invalid.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13839 1917 N. 3 – 454/eln 2188
Hlásenie o výškach miezd priemyselných a poľnohospodárskych robotníkov; vyžiadanie
správy o počte voličov v Bratislave pre hlavného župana; obežník MV o hlásení prípadov
podozrivých osôb zo sabotáže.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1917 N. 472 – 730/eln 2189
Súdne uznesenie o potrestaní Terézie Vávrovej pre poburovanie proti národnostiam a za
vychvaľovanie Rusov; žiadosti o udelenie štátneho občianstva.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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1917 N. 771 – 1297/eln 2190
Výzva MO na šitie prádla pre vojakov za rekordné ceny; oznam o zriadení komisariátov pre
starostlivosť o robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13840 1918 N. 4 – 834/eln 2191
Zákaz zhromažďovania obyvateľstva počas štrajkov na uliciach a verejných priestranstvách;
zaraďovanie robotníkov vracajúcich sa z vojny do práce; úprava o zákaze rozširovania
socialistických letákov medzi vojakmi.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1918 N. 871 – 1348/eln 2192
Výzva na zachovávanie disciplíny a poriadku u civilného obyvateľstva i u vojska v Bratislave;
úprava na spravodlivé rozdeľovanie lístkov na tabak robotníkom.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1918 N. 1351 – 1545/eln 2193
Žiadosti o udelenie štátneho občianstva; ponuka Krajského združenia stavebných robotníkov
na adaptačné práce v kasárňach; dar Frigyesa pre chudobné deti.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

cb) Administratíva

1. Pomocné knihy

13841 1905
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13842 1905
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13843 1905
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13844 1905
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13845 1905
Podací denník administratívny 25001 – 30373.

13846 1906
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13847 1906
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13848 1906
Podací denník administratívny 10001 – 15000.
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13849 1906
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13850 1906
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13851 1906
Podací denník administratívny 25001 – 30846.

13852 1907
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13853 1907
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13854 1907
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13855 1907
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13856 1907
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13857 1907
Podací denník administratívny 25001 – 29200.

13858 1907
Podací denník administratívny 29201 – 33374.

13859 1908
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13860 1908
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13861 1908
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13862 1908
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13863 1908
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13864 1908
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13865 1908
Podací denník administratívny 30001 – 34000.
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13866 1908
Podací denník administratívny 34001 – 37764.

13867 1909
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13868 1909
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13869 1909
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13870 1909
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13871 1909
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13872 1909
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13873 1909
Podací denník administratívny 30001 – 35000.

13874 1909
Podací denník administratívny 35001 – 38963.

13875 1910
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13876 1910
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13877 1910
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13878 1910
Podací denník administratívny 15001 – 20100.

13879 1910
Podací denník administratívny 20101 – 25000.

13880 1910
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13881 1910
Podací denník administratívny 30001 – 35000.

13882 1910
Podací denník administratívny 35001 – 40000.
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13883 1910
Podací denník administratívny 40001 – 42620.

13884 1911
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13885 1911
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13886 1911
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13887 1911
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13888 1911
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13889 1911
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13890 1911
Podací denník administratívny 30001 – 35000.

13891 1911
Podací denník administratívny 35001 – 40000.

13892 1911
Podací denník administratívny 40001 – 44595.

13893 1912
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13894 1912
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13895 1912
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13896 1912
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13897 1912
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13898 1912
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13899 1912
Podací denník administratívny 30001 – 35000.
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13900 1913
Podací denník administratívny 35001 – 40000.

13901 1913
Podací denník administratívny 40001 – 45000.

13902 1913
Podací denník administratívny 45001 – 46527.

13903 1913
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13904 1913
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13905 1913
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13906 1913
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13907 1913
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13908 1913
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13909 1913
Podací denník administratívny 30001 – 35000.

13910 1913
Podací denník administratívny 35001 – 40000.

13911 1913
Podací denník administratívny 40001 – 45894.

13912 1914
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13913 1914
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13914 1914
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13915 1914
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13916 1914
Podací denník administratívny 20001 – 25000.
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13917 1914
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13918 1914
Podací denník administratívny 30001 – 35000.

13919 1914
Podací denník administratívny 35001 – 40000.

13920 1914
Podací denník administratívny 40001 – 42524.

13921 1915
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13922 1915
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13923 1915
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13924 1915
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13925 1915
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13926 1915
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13927 1915
Podací denník administratívny 30001 – 35000.

13928 1915
Podací denník administratívny 35001 – 38639.

13929 1916
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13930 1916
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13931 1916
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13932 1916
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13933 1916
Podací denník administratívny 20001 – 25000.
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13934 1916
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13935 1916
Podací denník administratívny 30001 – 35978.

13936 1917
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13937 1917
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13938 1917
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13939 1917
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13940 1917
Podací denník administratívny 20001 – 25000.

13941 1917
Podací denník administratívny 25001 – 30000.

13942 1917
Podací denník administratívny 30001 – 35000.

13943 1917
Podací denník administratívny 35001 – 39060.

13944 1918
Podací denník administratívny 1 – 5000.

13945 1918
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

13946 1918
Podací denník administratívny 10001 – 15000.

13947 1918
Podací denník administratívny 15001 – 20000.

13948 1918
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

13949 1918
Podací denník administratívny 30001 – 35000.

13950 1918
Podací denník administratívny 35001 – 40758.
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2. Spisy

I. Organizačné

13951 1905 N. 780 – 29157/I 2194
Úprava MV na uvádzanie náboženskej príslušnosti vo francúzštine v cestovných pasoch;
dražba zálohovaných vecí v Rosenzweigovej záložni; upozornenie na zákaz vyberať milodary
na evanjelické misie Ľudovítom Kissom; úprava o prepúšťaní vysťahovalcov za more;
zveľaďovanie rybolovu; správa Združenia hrnčiarskych tovarišov Bratislavy; úprava MV
o obmedzovaní vysťahovalectva do Južnej Afriky; úprava ako zaobchádzať so služobnými,
ktoré opustili svoje miesta.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13952 1906 N. 7180 – 28885/I 2195
Vyhláška Židovskej obce bratislavskej o starostlivosti o chudobných Židov; stanovy
Bratislavského priemyselného spolku.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13953 1907 N. 959 – 33338/I 2196
Stanovy Bratislavskej plavebnej spoločnosti; stanovy Krajinského spolku stavebných
robotníkov; prepúšťanie vojakov na žatevné práce v období štrajku; stanovy Spolku
chemických robotníkov; stanovy Ústavu hluchonemých.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13954 1908 N. 2600 – 35791/I 2197
Zmluva o lodnej doprave na Dunaji; štátne výhody pre továreň na kožu; stanovy Cirkevného
hudobného spolku pri dóme sv. Marina; stanovy Spolku výtvarného umenia.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13955 1909 N. 935 – 8878/I 2198
Stanovy Bratislavského spolku šermiarov; smernice pre vysťahovalcov do Ameriky; zákonné
ustanovenia v trestných veciach; návrhy nového priemyselného zákona.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1909 N. 9455 – 27657/I 2199
Stanovy spolku inžinierov a staviteľov; stanovy rôznych spolkov; smrtné listy; úprava
o poskytovaní pôžičiek bankami; výročná správa Štátnej banky.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13956 1910 N. 3434 – 42041/I 2200
Zavádzanie vodovodu do Mestského bitúnka; založenie včelárskych škôl; výstavba bytov pre
poľnohospodárskych robotníkov; stanovy rôznych spolkov; návrh zákona o nedeľnom
odpočinku priemyselných robotníkov; zdravotné opatrenia proti rozširovaniu cholery.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13957 1911 N. 118 – 44530/I 2201
Výročná správa Bratislavskej účastinárskej spoločnosti; mestské štatúty; stanovy rôznych
spolkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.
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13958 1912 N. 707 – 46118/I 2202
Revízia živnostenského zákona; hlásenie lekára Dr. Aicha o výsledku študijnej cesty do
Drážďan; správa o potopení dunajského parníka; štatút o nostrifikácii lekárskych diplomov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

13959 1913 N. 1673 – 19415/I 2203
Štatút Ústavu hluchonemých; pozostalosť grófa Jána Pálffyho; stanovy pre výchovu
lekárnických praktikantov; stanovy Bratislavského športového klubu Törekvés; návrh sociálno-
demokratickej strany na výstavbu rodinných domkov; stanovy Spolku na ochranu zvierat; návrh
na postavenie štátnej školy v Schulpeho kolónii; návrh na zriadenie Ústavu pre tuberkulóznych;
zriadenie Psychiatrického ústavu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1913 N. 20655 – 43704/I 2204
Umiestnenie a prevádzka učňovskej školy v Bratislave; výročná správa a trvalá výstava
Bratislavského živnostenského spolku; nariadenie MP o postupe pri nákazlivých chorobách
zvierat.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13960 1914 N. 772 – 16785/I 2205
Súbeh na výstavbu múzea; stanovy abiturientov Obchodnej školy; ponuky na stavbu bitúnka;
návrhy na podporovanie nezamestnaných; zriadenie železničných závor na Krížnej ulici.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1914 N. 17102 – 38673/I 2206
Povolenie „Zlatej nedele“ (otvorenie obchodov v nedeľu); správa komisie sociálnej
starostlivosti o podporovaní nezamestnaných; boj a opatrenia proti infekčným chorobám; štatút
o elektrickej železnici; výročná správa Učňovskej školy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13961 1915 N. 661 – 36642/I 2207
Vyhláška o ochrane domácich zvierat; mestský štatút o premávke; pátranie po nezvestných
rodinných príslušníkoch z Galície a Bukoviny.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13962 1916 N. 7543 – 23208/I 2208
Výročná správa hospodárskeho inšpektorátu; poštové zásielky vojnových zajatcov
a internovaných – špeciálna úprava; smernice o exhumácii a doprave padlých vojakov na
fronte; úprava o návrate utečencov z Galície; stanovy hasičského spolku; zákaz predaja
vojenského výstroja.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1916 N. 24187 – 130686/I 2209
Ochrana proti fyloxére; návrh na zriadenie cintorínov v Bratislave; štatút o živnostenskej
prevádzke automobilov; výroba nitrocelulózy v továrni Dynamit – Nobel; nariadenie
o odovzdávaní vojenského výstroja a výzbroje.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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13963 1917 N. 21 – 38785/I 2210
Založenie Bratislavského spolku katolíckych žien a detí a žiadosť o podporu; obežníky
ministerstiev.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13964 1918 N. 682 – 24028/I 2211
Zákaz porážania mladých baranov; menoslov vojnových zajatcov; zvýšenie hodinového
honoráru učiteľom učňovskej školy; obežníky a nariadenia ministerstiev; štatúty.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1918 N. 24345 – 29778/I 2212
Organizovanie prác pri napájaní spojovacích kanálov; obežníky a nariadenia ministerstiev;
štatúty.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

II. Hospodárske

13965 1905 N. 312 – 24591/II 2213
Rozhodnutie MZZ o obnovení činnosti hospodárskej komisie; peňažné dary pre chudobných;
spojenie radnice s Primaciálnym palácom; rozpočet na opravy dlažieb ulíc; výstavba
železničného mosta na Železnej studničke.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13966 1906 N. 176 – 17249/II 2214
Návrh na výstavbu elektrickej trate Bratislava – Viedeň; zriadenie železnice v Petržalke.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1906 N. 17548 – 30535/II 2215
Prípis mešťanostu a dokumentácia k výstavbe elektrickej železnice Bratislava – Viedeň.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13967 1907 N. 538 – 13320/II 2216
Výstavba mestskej elektrárne; otvorenie ulice spojujúcej Karpatskú a Ľadovú ulicu; 50. výročie
od založenia I. bratislavskej sporivej banky; dotácie na výstavbu detskej nemocnice a darovanie
pozemku na park; opatrenia proti povodniam.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1907 N. 16563 – 33051/II 2217
Stanovy Dostihového klubu a podpora klubu; mesačné výkazy Mestskej elektrárne; výstavba
dezinfekčného ústavu; personálne záležitosti Mestskej vodárne a plynárne.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13968 1908 N. 42 – 3336/II 2218
Kúpnopredajná zmluva na Primaciálny palác, budovu na Leningradskej ulici č. 5 a nájomné
zmluvy na nájom v uvedených budovách.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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1908 N. 4549 – 13982/II 2219
Hasiace prístroje pre budovu mestského divadla; dodávka Dieselových motorov pre Mestskú
elektráreň; poverenie A. Palóczyho, aby vyhotovil regulačný plán pre časť mesta; regulácia
Dunaja.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1908 N. 15701 – 37202/II 2220
Výstavba ľudového kúpeľa na Kollárovom námestí; rozšírenie telefónnej centrály a telefónnej
siete v Bratislave; rozpočty Mestskej elektrárne.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13969 1909 N. 95 – 18724/II 2221
Rozpočet pre kúpele na Železnej studničke; prepisy majetku pre Mestskú elektráreň; položenie
telefónnych káblov v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1909 N. 21242 – 38128/II 2222
Rozpočet Mestskej vodárne; povolenie na výstavbu školy; kúpnopredajné zmluvy; nariadenie
o rozvoji chovu dobytka; zmeny mena.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13970 1910 N. 474 – 15424/II 2223
Úprava o poisťovaní robotníkov proti úrazom; výročná správa židovského starobinca.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1910 N. 17280 – 42352/II 2224
Výstavba koľají spojovacej železničnej trate; úprava námestia pri dóme sv. Martina; rozpočet
Mestskej elektrárne; úprava o poisťovaní robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13971 1911 N. 315 – 42826/II 2225
Hlásenie o študijnej ceste do Bruselu na odhalenie Petöfiho pomníka; oprava veže na
františkánskom kostole; dláždenie ulíc a námestí; výstavba učňovskej školy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13972 1912 N. 2360 – 45829/II 2226
Rozhodnutie o vytvorení komisie pre podporovanie cudzineckého ruchu; správy o stave
ľudového kúpeľa; štatúty o mestských domoch a bytoch; správy a vyúčtovania Mestskej
vodárne, plynárne a elektrárne.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13973 1913 N. 1064 – 22606/II 2227
Kúpnopredajné zmluvy; predaj mestských pozemkov; návrh na výstavbu cesty na Železnú
studničku (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1913 N. 27392 – 22606/II 2228
Výstavba bratislavského Zimného prístavu (plány); výstavba cesty vo Vydrickej doline (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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1913 N. 34120 – 45058/II 2229
Výstavba cesty na Kramároch (plány); správa o továrni Apollo; prevádzkové dáta Mestského
ľudového kúpeľa na Sennom námestí.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13974 1914 N. 5027 – 23313/II 2230
Povolenie výstavby odbočky kanalizácie v továrni Dynamit – Nobel; úprava cesty Bratislava –
Devín; príprava výstavby nákladného nádražia Bratislava – Nové mesto; zriadenie vodometu
v Parku Janka Kráľa.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1914 N. 25286 – 35727/II 2231
Rozšírenie strojového zariadenia Bratislavskej elektrickej pouličnej železnice; výstavba
zábradlia na Hlbokej ceste; výstavby robotníckych priestorov v Klingerovej továrni; zriadenie
telefónnych staníc a prístrojov na hlásenie požiarov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1914 N. 38518 – 42061/II 2232
Sobášne listy; statické výpočty a štatúty pre výstavbu trate Bratislava – Hainburg.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13975 1915 N. 3128 – 18683/II 2233
Parcelácia pozemkov; výkup vinohradov na rozšírenie mestského kameňolomu; návrh
hospodárskeho majera na zvýšenie miezd mestským robotníkom; prekládka úzkokoľajnej
elektrickej železnice.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1915 N. 20725 – 37891/II 2234
Parcelácie pozemkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13976 1916 N. 3409 – 18575/II 2235
Opatrenia proti povodniam; predaj stavebných parciel na Podhradí; stavebné povolenie pre
továreň na čokoládu; stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a iných objektov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1916 N. 19057 – 21803/II 2236
Výstavba letných drevených kúpeľov na Dunaji; výstavba elektrickej železnice Bratislava –
štátna hranica – Viedeň.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1916 N. 22552 – 22621/II 2237
Rozšírenie bratislavskej telefónnej siete; regulácie Podhradského nábrežia; regulácia
Karloveskej cesty.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1916 N. 23528 – 35922/II 2238
Kúpy pozemkov; parcelácie pozemkov; regulácie ulíc.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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13977 1917 N. 4462 – 24011/II 2239
Regulácia ciest; kúpy pozemkov; výstavba rafinérie Apollo; statické údaje o bratislavskom
prístave; pozvánka Krajinského záhradníckeho spolku v Budapešti na výstavbu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1917 N. 24086 – 31141/II 2240
Prenájomné zmluvy; prijímanie zamestnancov do mestských služieb; prenájom mestských
plôch na vojenské účely; rozpočty Mestskej vodárne.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1917 N. 31141 – 38402/II 2241
Rozpočet Mestskej vodárne; výstavba Mestskej vodárne (plány); výstavba Mestskej elektrárne
a bratislavskej elektrickej železnice (plány).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13978 1918 N. 2248 – 16047/II 2242
Kontrola záverečných účtov mesta; správa o činnosti Poistného družstva hospodárov; vypísanie
účastín mestskej elektrickej železnice Bratislava – Rača.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1918 N. 17105 – 23929/II 2243
Výstavba skladov firmy Apollo; zriadenie zeleninárskej záhrady.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1918 N. 25966 – 39629/II 2244
Určenie cien vápna; zriadenie nového cintorína.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

III. Daňové

13979 1905 N. 109 – 24591/III 2245
Zrušenie výročných trhov; úprava o vyberaní cirkevných poplatkov; žiadosť firmy Kablo
o povolenie stavby; žiadosť továrne na patróny (Patrónka) o povolenie stavby.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13980 1906 N. 2046 – 27907/III 2246
Úprava dunajského prístavu; správa o dôležitých udalostiach za mesiac november; nariadenie
MP o rybárstve.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13981 1907 N. 1215 – 29825/III 2247
Výkazy priamych daní; povoľovanie stavieb; zmeny mien; výstavba cesty na Železnú
studničku.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.Arch
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13982 1908 N. 569 – 35467/III 2248
Menoslov voličov židovskej obce; povolenie na výstavbu továrne na Dynamit – Nobel;
povolenie stavby pre gymnázium a modrý kostolík (sv. Alžbety); krstné listy; zmeny mien.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13983 1909 N. 381 – 74359/III 2249
Stavebné povolenia; zákon o zákaze falšovania vína; zmeny mien; rodné a sobášne listy;
smernice pre zdaňovanie pozemkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13984 1910 N. 5978 – 36456/III 2250
Zmeny mien; rodné, sobášne a smrtné listy; stavebné povolenia; vyúčtovanie výdavkov na
výstavbu ciest; výročné správy spolkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13985 1911 N. 696 – 43158/III 2251
Smrtné listy; zmeny mien.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13986 1912 N. 9449 – 10184/III 2252
Zmeny mien; výstavba ciest a ulíc.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13987 1913 N. 472 – 39191/III 2253
Povolenie na výstavbu starobinca židovskej náboženskej obce; stanovy Bratislavského
záhradníckeho spolku; zmeny mien.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13988 1914 N. 9255 – 40467/III 2254
Zmeny mien; nariadenie MNO o umiestnení orientačných tabúľ na verejných cestách.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13989 1915 N. 1725 – 31446/III 2255
Zmeny mien; podporovanie chudobných rodín, ktorých vydržovatelia nastúpili vojenskú
službu; prijímanie nových členov do židovskej náboženskej obce; regulácia ulíc.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13990 1916 N. 14932 – 32350/III 2256
Výkup pozemkov na Jakubovom námestí; pripomienky k novému daňovému zákonu; úprava
o poisťovaní hospodárskych robotníkov; smrtné listy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13991 1917 N. 14534 – 37875/III 2257
Prijímanie nových členov do bratislavskej židovskej náboženskej obce; memorandum
municipálneho výboru mesta Rábu o ponechanie činžovej dane v rozpočtoch obcí a miest za
účelom zlepšenia ich finančnej situácie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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13992 1918 N. 6062 – 39556/III 2258
Memorandum Krajinského školského spolku na Uhorský parlament s požiadavkou, aby sa
pasívne volebné právo viazalo na ovládanie maďarského jazyka slovom i písmom;
memorandum mesta Rábu o návrhu nového daňového zákona a výzva, aby sa k memorandu
pripojilo aj mesto Bratislava; štatút mesta Aradu o mestských dávkach pre sociálnu podporu
a na udržiavanie verejného poriadku.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

IV. Chudobinské

13993 1905 N. 4166 – 93518/IV 2259
Vyúčtovanie pomocného fondu opustených detí; žiadosti o podporu v chudobe.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13994 1906 N. 2917 – 29684/IV 2260
Žiadosti o podporu v chudobe; peňažné dary pre chudobných.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13995 1907 N. 115 – 22939/IV 2261
Žiadosti o podpory v chudobe; výkaz peňažných a iných hmotných potrieb pre mestský
chudobinec; menoslovy umiestnených v chudobinci.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1907 N. 23510 – 33348/IV 2262
Správa o činnosti Krajskej ligy pre ochranu detí; žiadosti o podporu v chudobe; starostlivosť
o chudobné deti.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13996 1908 N. 225 – 17038/IV 2263
Žiadosti o podpory v chudobe; peňažné dary pre chudobných.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1908 N. 18975 – 37039/IV 2264
Žiadosti o podporu v chudobe; peňažné dary pre chudobných.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13997 1909 N. 33 – 26801/IV 2265
Peňažný dar pre Ústav hluchonemých; zákon o usporiadaní školských otázok pre
hluchonemých; žiadosti o podporu v chudobe.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

13998 1910 N. 5087 – 39219/IV 2266
Stanovy spolkov; podporovanie chudobných k Vianociam; inventarizácia hnuteľného majetku
verejných nemocníc; žiadosti o podpory v chudobe; podpora pre Ústav slepcov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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13999 1911 N. 11531 – 26453/IV 2267
Žiadosti o podporu v chudobe; pozvánka pre mestských úradníkov na valné zhromaždenie
E.M.K.E.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14000 1912 N. 2765 – 31571/IV 2268
Dar grófky Szapáryovej pre bratislavských chudobných; podporovanie chudobných.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14001 1913 N. 3094 – 44865/IV 2269
Návrh sociálnej komisie na zriadenie detského útulku; dary pre chudobných; účasť mesta
Bratislavy na medzinárodnej hygienickej výstave v Drážďanoch.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14002 1914 N. 858 – 42167/IV 2270
Testament a záverečné účty Hostinského základiny; určenie hraníc pozemkov firmy Menzel;
výstavba márnice pre detskú nemocnicu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14003 1915 N. 262 – 37267/IV 2271
Dary pre bratislavských chudobných; dary na mestský starobinec; podpory pre slepcov;
pozostalosti; boj proti vysokej úmrtnosti kojencov v dôsledku nedostatočného stravovania.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14004 1916 N. 5785 – 34127/IV 2272
Štatistické výkazy o vojnových subvenciách mesta; základiny; zvýšenie príspevkov na
opustené deti; žiadosti chudobných o podpory.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14005 1917 N. 1267 – 35959/IV 2273
Správa dozorného výboru maloletých žiakov o podporovaní chudobných; návrh stanov
Ľudového domova; dary pre chudobných.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14006 1918 N. 1499 – 40287/IV 2274
Správa a vyúčtovanie mestskej útulne; podporovanie slepcov; dary pre podporovanie
chudobných a hluchonemých; pozostalostné odkazy na mestský lazaret pre chudobných;
podpora na polievkovú akciu pre chudobných; podpory na vojnový fond; základina Jána
Korceho na ošatenie žiakov; určenie sadzieb liečenia v štátnej a verejnej nemocnici.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

V. Kultúrne

14007 1905 N. 739 – 22003/V 2275
Správa o pokladničnom stave mestského starobinca; návrh na vydržiavanie obecných škôl;
organizovanie výročia revolúcie 1848/49 a Lajosa Kossutha.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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14008 1906 N. 2258 – 62295/V 2276
Peňažný dar pre mestskú verejnú knižnicu; zakladajúca listina židovského starobinca; správa
mešťanostu za mesiac marec 1906; prijímanie členov do anglického klubu Eighthy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14009 1907 N. 702 – 33167/V 2277
Voľba hlavného rabína; obežník MV o zákaze prijímať dary z titulu verejnej funkcie; akcia za
zavedenie maďarského jazyka na školách; hnutie proti zrušeniu virilizmu; správa o činnosti
baptistického budapeštianskeho cirkevného zboru.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14010 1908 N. 150 – 3544/V 2278
Mesačná správa mešťanostu za január 1908; menovanie hasičských dôstojníkov; stanovy
a štatúty spolkov; zriadenie väzenského múzea.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1908 N. 4913 – 21273/V 2279
Určenie honorárov za preklady z rozličných jazykov; zbierka na pomník Imricha Tökölyho;
pamätník Umeleckej spoločnosti o vysťahovalectve do Ameriky; založenie poľnohospodárskej
školy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1908 N. 22840 – 25436/V 2280
Dary pre chudobných žiakov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1908 N. 26099 – 37749/V 2281
Stanovy Krajinského spolku mešťanostov so zriadeným magistrátom; Medzinárodný kongres
stredných stavov vo Viedni; obežník MNO o výške výslužného štátnym zamestnancom; úprava
a smernice o preprave na rieke Morave medzi Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14011 1909 N. 535 – 37073/V 2282
Návrh na zákonné ustanovenie o uzatváraní manželstiev; zoznamy občanov platiacich vysoké
dane; prípravy na precestovanie španielskeho kráľa cez Bratislavu; zbierka na pomník Janka
Jesenského.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14012 1910 N. 406 – 15604/V 2283
Výkazy mestskej sirotskej pokladnice za roky 1908 – 1910; stanovy Spolku maďarských
umelcov; založenie Okrášľovacieho spolku mesta Bratislavy (Mestské múzeum); stanovy
Spolku obchodníkov; stanovy židovskej náboženskej obce; stanovy Krajinského detského
sanatória.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1910 N. 15841 – 37312/V 2284
Oznam o postavení domu učiteľov v Prešove; darovanie knižnice dr. Teodora Ortvaya mestu;
otvorenie mestskej knižnice.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.
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14013 1911 N. 1338 – 43536/V 2285
Dodatok k organizačnému štatútu mesta Bratislavy o dovolenkách mestských pragmatických
úradníkov; postavenie pomníka Franz Liszta; správa o platoch mestských zamestnancov; návrh
na realizáciu sociálnej východy mládeže.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14014 1912 N. 488 – 34363/V 2286
Výstava maloplastických výrobkov cechu sv. Juraja; podpora uhorských letcov; VII. kongres
Svetového združenia volebného práva v Budapešti a podpora mesta pre cudzozemských
účastníkov; adoptovanie rakúskeho občana Dr. Kumlíkom.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

1912 N. 34692 – 46260/V 2287
Doplnky k štatútu mesta Bratislavy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14015 1913 N. 377 – 43964/V 2288
Mesačné hlásenie mešťanostu; žiadosti robotníckeho športového klubu Vas o podporu; žiadosť
evanjelickej cirkevnej obce o poskytnutie podpory na zriadenie sirotinca a nemocnice; podpora
MK a pôžička pre mesto na stavbu Mestského múzea; vzor mestského penzijného štatútu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14016 1914 N. 251 – 19409/V 2289
Správa o vyúčtovaní sociálnej komisie; porada o colnej politike so zástupcami Rakúska; štatúty
štátnych a municipálnych podúradníkov a zriadencov; voľba členov do penzijného výboru.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

1914 N. 20910 – 42161/V 2290
Večerné vzdelávacie kurzy pre zamestnancov v obchodoch; bezpečnostné opatrenia vlády
v dôsledku vypuknutia vojny; upísanie vojnovej pôžičky.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14017 1915 N. 1534 – 38511/V 2291
Dar mesta Bratislavy na Invalidný fond; zakladacia listina Leona Mandla na podporovanie
chudobných židovských vdov; podporovanie vojnových zajatcov v nepriateľských štátoch;
prijatie zriadencov do mestských služieb; nariadenie o nemocenskom poistení priemyselných
robotníkov a zamestnancov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14018 1916 N. 46 – 35442/V 2292
Mesačná správa mešťanostu; smernice pre rybárov; zoznam darovaných predmetov pre
Mestské múzeum od archivára Jána Batku; podpora vojnovým invalidom; nariadenie o výrobe
kvasníc na varenie piva.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14019 1917 N. 30 – 24910/V 2293
Mesačná správa mešťanostu; umiestnenie pamätnej tabule Bedricha Oesera; nariadenie
o zamestnaní vojnových zajatcov; dary pre Mestské múzeum; zásielky kníh frontovým
vojakom; zakladacie písomnosti židovskej nemocnice.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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1917 N. 25025 – 39014/V 2294
Úprava MV o odklade výkonu trestu vzhľadom na potrebu pracovných síl počas vojny; výzva
nového kráľa Karola IV. k ľudu pri príležitosti korunovácie; nariadenie MNO o odovzdávaní
zinkových píšťal na vojnové účely.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14020 1918 N. 20 – 12256/V 2295
Podpora chudobným poslucháčom rabínskej školy; správy a zápisnice o skúškach
negramotných v Bratislave; žiadosť Krajinského družstva vidieckych žurnalistov o podporu;
zostavenie novej vlády; memorandum municípia Šarišskej župy na vládu, aby riešila
národnostnú otázku.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1918 N. 12325 – 32625/V 2296
Zákaz vlády porážať mladých baranov; žiadosť obyvateľov Bratislavy o zriadenie sídla
štátnych železníc v Bratislave; výzva komisie pre ošatenie ľudu na hlásenie potrieb látok na
obleky verejných zamestnancov; štatút MP o výučbe záhradníckych učňov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

1918 N. 32841 – 40559/V 2297
Stanovy Župného hospodárskeho spolku v Bratislave; stráženie muzeálnych a knižničných
zbierok ozbrojenými silami; zrušenie Ústredného volebného výboru pre obvod mesta
Bratislavy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

VI. Vojenské

14021 1905 N. 2141/VI 2298
Vyhláška MNO o zriadení vojenskej školy (akadémie) v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14022 1907 N. 2262 – 4228/VI 2299
Prenájom mestského pozemku pre vojenské účely.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14023 1909 N. 5461/VI 2300
Vyhláška MNO o prijímaní detí vojnových invalidov do vojenskej akadémie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14024 1910 N. 3841 – 23000/VI 2301
Vyhlášky MNO o prijímaní detí po invalidoch do vojenskej akadémie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14025 1911 N. 4481/VI 2302
Prijímanie detí po vojnových invalidoch do vojenskej akadémie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.
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14026 1912 N. 4934 – 8082/VI 2303
Návrh na rozšírenie skladov pre vodné kasárne (Wasserkaserne).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14027 1913 N. 7177/VI 2304
Prijímanie detí vojnových invalidov do vojenskej akadémie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14028 1914 N. 6438/VI 2305
Prijímanie detí vojnových invalidov do vojenskej akadémie a podporovanie invalidov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14029 1915 N. 5017 – 38406/VI 2306
Výstavba vojenského skladu (plány); podporovanie vojnových invalidov a zriadenie vojenskej
akadémie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14030 1916 N. 7779/VI 2307
Zriadenie vojenskej akadémie a prijímanie detí vojnových invalidov do akadémie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14031 1917 N. 6870/VI 2308
Zriadenie vojenskej akadémie a prijímanie detí vojnových invalidov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14032 1918 N. 226 – 5776/VI 2309
Starostlivosť o vojnových invalidoch a ich detí a prijímanie do vojenskej akadémie.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

VII. Stavebné

14033 1909 N. 28130 – 45491/VII 2310
Plány detského domov sv. Alžbety; výstavba štátneho gymnázia (reálneho) na Grösslingovej
ulici.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14034 1910 N. 3035 – 42336/VII 2311
Výstavba obytného domu na Klobúčnickej ulici č. 4 (plány); plány továrne na tabak; povolenie
stavby schodov na Hlbokej ceste; povolenie výstavby továrne na cverny.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14035 1911 N. 10512 – 34803/VII 2312
Stavebné povolenia; stavebné plány Ústavu hluchonemých na Sasinkovej ulici; stavebné
povolenie na stavbu domu v Zimnom prístave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.
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14036 1912 N. 4345 – 45318/VII 2313
Stavebné povolenia a plány (Mestská vodáreň, pošta, objekt Leningradská 7); stavebné zmluvy
na jednotlivé objekty (Reduta).
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14037 1913 N. 49 – 13248/VII 2314
Stavebné plány na rozšírenie bratislavskej mestskej pouličnej železnice; žiadosti o vydanie
stavebného povolenia (Carlton, Stollwerck, Dynamit – Nobel a pod.) Kalvínsky kostol1

Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1913 N. 13381 – 23873/VII 2315
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu garáže vo dvore Carltonu; žiadosť
o povolenie výstavby mlyna pre Gottfrieda Ludwiga; žiadosti o vydanie stavebných povolení
na výstavbu rodinných domov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1913 N. 24292 – 37432/VII 2316
Stavebné plány továrne Klinger; mestské štatúty; zápisnica o dočasnom povolení prevádzky
bratislavských električiek na Trhovom námestí; stavba organa v redute; výstavba modrého
kostolíka (Sv. Alžbety); stavebné plány a štatúty továrne Dynamit – Nobel.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1913 N. 37435 – 45491/VII 2317
Plány vnútorného zariadenia reduty; správa o stavebnej činnosti mesta; stavebné plány firmy
Dynamit – Nobel; stavebné plány skladov firmy Stollwerck; plány na renováciu reduty.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14038 1914 N. 247 – 20588/VII 2318
Plány vnútorného zariadenia reduty; stavebné povolenie pre firmu Dynamit – Nobel; výstavba
evanjelickej nemocnice; stavebné plány kúpeľa Grössling.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1914 N. 20789 – 41231/VII 2319
Stavebné plány (Kablo, sirotinec, Dynamit – Nobel – pivnice, Stollwerck, štátna nemocnica);
rozpočet na adaptáciu reduty.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14039 1915 N. 748 – 37101/VII 2320
Stavebné plány obytných domov; stavebné plány továrne na patróny; vyúčtovanie opráv
v redute.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

14040 1916 N. 42 – 32298/VII 2321
Stavebné plány Paroplavebnej spoločnosti dunajskej; stavebné plány obytných budov;
zámočnícke práce v redute; stavebné povolenia pre postavenie drevených barakov v továrni
Dynamit – Nobel.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

1 V origináli je tento údaj dopísaný ceruzkou pracovníkom Archívu mesta Bratislavy.
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14041 1917 N. 169 – 35857/VII 2322
Výstavba mestských domov (plány); oprava reduty; nájomné zmluvy; parcelácia pozemkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

14042 1918 N. 1632 – 17178/VII 2323
Prístavba pôrodnice na Telocvičnej ulici č. 5; rozpočet na výstavbu kliniky; žiadosti
o schválenie projektov a povolenie stavieb obytných domov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

1918 N. 17215 – 40202/VII 2324
Návrh na bytovú výstavbu v Bratislave; výstavba Lekárskej fakulty na Telocvičnej ulici
a Edlovej ulici (plány); výstavba garbiarskych jám v Zimnom prístave; stavebné účty za
rekonštrukciu reduty; príprava výstavby továrne na obuv na Tehelnom poli; riešenie výstavby
bytov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



48

V. M A N I P U L A Č N É   O B D O B I E
1919 – 1923
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a) Mestský zastupiteľský zbor

14043 1919 N. 1 – 243 2325
Mapa ciest mesta Bratislavy; mesačná správa mešťanostu; hlásenie Finančného riaditeľstva
o inkasovaní daní; podávanie správ mestskému zastupiteľstvu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14044 1920 N. 24 – 358 2325
Mesačné hlásenie mešťanostu o dôležitých udalostiach; zvýšenie platov mestským cestným
robotníkom; mesačné správy Finančného riaditeľstva správnemu výboru.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14045 1921 N. 212 – 670 2325
Zákaz vstupu ďalších židovských utečencov z Poľska do Bratislavy a ich vyhostenie za účelom
zamedzenia rozširovania nákazlivých chorôb; mesačná správa mešťanostu o najdôležitejších
udalostiach a prácach v jednotlivých oddeleniach mestskej správy; vyrubovanie a vyberanie
daní Finančným riaditeľstvom; technická správa Štátneho stavebného úradu v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14046 1922 N. 29 – 484 2325
Škôldozorská mesačná správa; hlásenie hlavného mestského lekára o zdravotnom stave
obyvateľstva.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

b) Verejnosprávny výbor

14047 1922 G 217
Podací denník verejnosprávneho výboru.

c) Mestská rada

ca) Prezídium

14048 1919 N. 7 – 74/eln 2326
Žiadosti o udelenie štátneho občianstva; vládne nariadenie o zavedení úradnej reči slovenskej
a zrušenie maďarčiny ako úradnej reči; žiadosti o podporu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1919 N. 77 – 1552/eln 2327
Žiadosti o podporu v chudobe; návrhy na reguláciu potoka Vydrica.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.Arch
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14049 1920 N. 5 – 842/eln 2328
Žiadosti mestských zamestnancov o definitívu; nariadenie župana o dozore nad rozširovaním
protištátnych tlačív a letákov; kontrola nad vyberaním poplatkov na trhu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská a nemecká.

cb) Administratíva

14050 1919
Podací denník administratívny 1 – 5000.

14051 1919
Podací denník administratívny 5001 – 10000.

14052 1919
Podací denník administratívny 10001 – 17000.

14053 1919
Podací denník administratívny 17001 – 24000.

14054 1919
Podací denník administratívny 24001 – 34299.

14055 1920
Podací denník administratívny 1 – 7841.

14056 1920
Podací denník administratívny 7842 – 16601.

14057 1920
Podací denník administratívny 16602 – 25001.

14058 1920
Podací denník administratívny 25002 – 35001.

14059 1920
Podací denník administratívny 35002 – 42000.

14060 1920
Podací denník administratívny 42001 – 48410.

14061 1921
Podací denník administratívny 1 – 8040.

14062 1921
Podací denník administratívny 8041 – 20040.

14063 1921
Podací denník administratívny 20041 – 28800.
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14064 1921
Podací denník administratívny 28801 – 40200.

14065 1921
Podací denník administratívny 40201 – 50280.

14066 1921
Podací denník administratívny 50281 – 62376.

14067 1922
Podací denník administratívny 1 – 12000.

14068 1922
Podací denník administratívny 12001 – 24000.

14069 1922
Podací denník administratívny 24001 – 36000.

14070 1922
Podací denník administratívny 36001 – 48000.

14071 1922
Podací denník administratívny 48001 – 60000.

14072 1922
Podací denník administratívny 60001 – 72000.

14073 1922
Podací denník administratívny 72001 – 84000.

14074 1922
Podací denník administratívny 84001 – 94000.

14075 1922
Podací denník administratívny 94001 – 104000.

14076 1922
Podací denník administratívny 104001 – 114000.

14077 1922
Podací denník administratívny 114001 – 120000.

14078 1922
Podací denník administratívny 120001 – 125830.

14079 1923
Podací denník administratívny 1 – 10000.
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2. Spisy

I. Organizačné

14080 1919 N. 2 – 23146/I 2329
Obežník MV o usídľovaní vojenských zajatcov; vyhláška vojenského veliteľstva v Bratislave
o udržovaní verejného poriadku vojenskými hliadkami; smernice MP o ničení škodcov
v poľnohospodárstve; mestský rozpočet na rok 1919; rozhodnutie o vyslaní komisie na lekársku
prehliadku vojnových invalidov; úprava o vykázaní utečencov zo Slovenska; úprava
mešťanostu o vydržiavaní verejných zhromaždení.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1919 N. 23158 – 34271/I 2330
Nariadenie ŽÚ o súpise cigánov; vyhláška MR o zápise učňov do učňovských škôl; smernice
o kontrole štátnych hraníc; hlásenia o výskyte nákazlivých chorôb u civilného obyvateľstva;
obežník a upozornenie ŽÚ na zamýšľaný návrat členov Janouškovej Červenej gardy
s falošnými dokladmi na územie ČSR; poštátnenie mestskej polície.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14081 1920 N. 562 – 23683/I 2331
Úprava ŽÚ o zákrokoch proti tulákom; zoznam bratislavských zverolekárov; očkovania
mestských zamestnancov proti kiahňam; schválenie stanov Klubu inžinierov na Slovensku;
žiadosti o odškodné za rabovačky a zranenia pri prevrate v r. 1918.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1920 N. 23871 – 47886/I 2332
Schválenie stanov Dobročinného spolku československých žien; stanovy športového klubu
Merkur; úprava o poskytovaní pôžičky vojnou poškodeným živnostníkom.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14082 1921 N. 260 – 59446/I 2333
Pokyny pre vysťahovalcov; rôzne stanovy a obežníky; deportácia negramotných
vysťahovalcov; antimilitaristické letáky; štatistika strojov; zákaz kolportácie komunistických
novín a letákov; lákanie slovenských robotníkov na práce do Francúzska; sťažnosti
vysťahovalcov; revízia veľkostatkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14083 1922 N. 2198 – 119233/I 2334
Vyúčtovanie cestovných dokladov policajných komisárov; zriaďovanie ľudových
poľnohospodárskych škôl; zrušenie stanného práva na podludný vývoz; kolektívne zmluvy
poľnohospodárskeho robotníctva; zákaz najímať robotníkov na práce do Francúzska.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.
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II. Hospodárske a priemyselné

14084 1919 N. 1061 – 10206/II 2335
Vybudovanie a rozšírenie telefónnej siete v Bratislave; uznesenie MR o výplate mzdy
štrajkujúcim; zakreslenie plynového potrubia do mestských máp; ustálenie ceny elektrického
prúdu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1919 N. 10557 – 19672/II 2336
Súpis veľkostatkov v okolí Bratislavy; úprava ulíc; uznesenia MZZ o predaji mestských
pozemkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1919 N. 20880 – 34092/II 2337
Hlásenie potreby paliva v liečebných ústavoch; stavebné povolenia na výstavbu malých
robotníckych bytov na Tehelnom poli; vyhláška MR o šetrení elektrickým prúdom; obežník
MRSS o výmere lesov a ich prideľovaní.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14085 1920 N. 463 – 25527/II 2338
Pôžička mesta od českých bánk pre výstavbu mesta; uznesenie MZZ o zvýšení poplatku za
používanie plynomerov; žiadosť odborovej organizácie o zvýšení miezd; parcelácia mestských
pozemkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1920 N. 25950 – 45629/II 2339
Korešpondencia okolo výstavby objektu YMCA (plány); obežník MRSS o ochrane záujmov
verejných zamestnancov; prenájomné zmluvy; rozpočet Dobrovoľného hasičského zboru.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1920 N. 46119 – 47334/I 2340
Výstavba na Klobučníckej a Hummelovej ulice (plány); žiadosť MR o úver u Slovenskej
banky.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14086 1921 N. 619 – 26527/II 2341
Obežník MRSS o zákaze intervencií; platové zatriedenie úradníkov Mestskej vodárne; náhrady
škôd za záber pôdy vojenskými opevneniami; informácia MP o hospodárení mesta s palivom;
penzijný štatút mestských robotníkov; reorganizácia hospodárskeho oddelenia MR.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1921 N. 29029 – 59827/II 2342
Novostavba vysokoškolského internátu; regulácia dunajského nábrežia; návrh na novostavbu
Mestskej elektrárne; správa o činnosti Mestskej plynárne; oslavy Alojza Jiráska v Bratislave;
správy o činnosti športových spolkov; žiadosť odborových organizácií o príplatky pre
kovorobotníkov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.
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14087 1922 N. 223 – 28250/II 2343
Interpelácia o reorganizácii mestských závodov; hlásenie potrieb mestského hospodárstva; spor
zamestnancov Mestskej vodárne; pracovný poriadok zamestnancov Mestskej plynárne; správa
o čistení ulíc; podporovanie sirôt.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1922 N. 30052/II 2344
Rozpočty mestskej elektrickej pouličnej železnice.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1922 N. 31112 – 111043/II 2345
Projekt obilného skladu v Zimnom prístave; vianočné prídavky pre zamestnancov mestských
podnikov; sťažnosti majstrov Mestskej elektrárne.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14088 1923 N. 602 – 102215/II 2346
Vyúčtovanie Mestskej plynárne, Mestskej vodárne a Mestskej elektrárne; zníženie miezd
robotníkom; kúpnopredajné zmluvy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

III. Finančné

14089 1919 N. 4913 – 28163/III 2347
Vyhlášky o výmene peňazí; vyhláška Štátneho berného úradu o zámene bývalých maďarských
kolkov za československé; zriadenie Najvyššieho správneho súdu v Bratislave; pozvánka na
valné zhromaždenie Rakúsko-Uhorskej banky.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14090 1920 N. 1324 – 44579/III 2348
Správa mešťanostu o finančnej situácii mesta; obežník MRSS o záujmoch evanjelickej cirkvi;
návrh na mestský rozpočet na rok 1920; memorandum mesta o mestských financiách; zoznam
bratislavských akciových spoločností, spolkov a fondov vyhotovený pre Finančné riaditeľstvo.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14091 1921 N. 4014 – 62264/III 2349
Výkazy o platení dávok z majetku; uplatňovanie nárokov na úhradu vojnových škôd voči
Maďarsku; mestský rozpočet na rok 1921.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14092 1922 N. 15820 – 115707/III 2350
Výstavba obytných kuchýň pri továrni Danubius; pôžička mesta na výstavbu núdzových bytov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14093 1923 N. 2138 – 99868/III 2351
Udeľovanie produkčných licencií cudzozemským umelcom; správa o činnosti daňového
oddelenia; vyhláška o daňových priznaniach daní z obratu a prepychu; vyrubovanie zárobkovej
dane II. triedy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.
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IV. Sociálno-chudobinské

14094 1919 N. 1045 – 34154/IV 2352
Zbierka pre Ústav hluchonemých; podporovanie chudobných anglických štátnych príslušníkov;
súpis bratislavských sirotincov; výročná správa Mestskej ľudovej kuchyne.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14095 1920 N. 1010 – 37303/IV 2353
Zriadenie Inšpektorátu sociálnej starostlivosti o mládež v Bratislave; súpis bratislavských
humanitných ústavov; výkaz stravníkov Ľudového domova; štatistický výkaz pohlavne chorých
za roky 1916 – 1918; udeľovanie podpôr chudobnej mládeži, starcom a sirotám; vyhláška
o bezplatnom liečení chudobných reumatikov v Piešťanoch.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14096 1921 N. 10 – 60273/IV 2354
Štatúty Vrchnostenskej sprostredkovateľne práce; zastavenie vyživovacieho príspevku
z dôvodov demobilizácie; vyhláška o stálych voličských zoznamoch; výkaz potrieb mestského
lazaretu; vyúčtovanie mestského chudobinca.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14097 1922 N. 55 – 79862/IV 2355
Prerokovanie článku o starostlivosti o chudobných v Brne; určenie mzdy pre robotníkov
umiestnených v Mestskej útulni; sadzby na ošetrovanie chudobných v liečebných ústavoch.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14098 1923 N. 1899/IV 2355
Príspevok československého vozatajského práporu na ošatenie chudobných detí.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

V. Trestné

14099 1919 N. 42 – 16572/V 2356
Zostavovanie zoznamov voličov; rozdeľovanie zhabaných priemyselných článkov pre verejné
zásobovanie; zoznam denníkov vychádzajúcich v Bratislave; nariadenie MRSS o matrikách;
obežník ŽÚ o núdzových prácach; doplňujúce voľby členov mestských komisií.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1919 N. 16718 – 30026/V 2357
Vypísanie vojnovej pôžičky; smernice ŽÚ o administratíve národných rád; hlásenie potreby
systematizovaných miest v oddeleniach MR; schválenie stanov Spolku včelárov; schválenie
záverečných účtov židovskej náboženskej obce; zájazd Východočeského divadla do Bratislavy.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1919 N. 30390 – 34219/V 2358
Reštauračné práce na Primaciálnom námestí; výstavba železničnej trate Bratislava – Komárno.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.
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14100 1920 N. 585 – 19406/V 2359
Prijímanie úradníkov do služieb mesta; obežník prezídia kancelárie československých légií
o zamestnávaní ruských legionárov; zamietnutie žiadosti MR o zriadenie Najvyššieho
správneho súdu v Bratislave; správa zo zasadnutia komisie pre cudzinecký ruch; systematizácia
mestských úradníckych miest; platová úprava u mestských diurnistov; súpis a menoslov
učiteľov, profesorov a lekárov v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1920 N. 20128 – 45692/V 2360
Oprava poškodenej sochy Jána Batku; vyhlásenie stanného práva na území mesta; obežník
MRSS o neuznaní ukrajinskej misie u československej vlády; zoznam štatútov mesta Bratislavy
pre MV; pripojenie Petržalky a Prievozu k Bratislave (návrhy); poštátnenie mestskej polície;
založenie a stanovy Jednoty konceptného úradníctva verejnej správy na Slovensku.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14101 1921 N. 107 – 40010/V 2361
Mzdové pomery ženských pracovných síl v hostincoch a kaviarňach; súpis fondov v prospech
vojnových poškodencov; stávka pekárskych pomocníkov; zriadenie telefónnej centrály na
radnici; hromadné prepúšťanie obchodných zamestnancov; správa o verejnej bezpečnosti
v Bratislave; správa zo zhromaždenia holičských pomocníkov; upozornenie na komunistické
hnutie na Slovensku; upozornenie na štvanie proti českým úradníkom na Slovensku.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1921 N. 40255 – 61019/V 2362
Interpelácia proti potlačovaniu maďarských stredných škôl; prípravy na privítanie prezidenta
republiky T. G. Masaryka na Slovensko; odovzdanie zlatých mincí pri príležitosti návštevy
prezidenta do Mestského múzea; zriaďovanie živnostenských súdov; náukobehy pre mestských
zamestnancov; honoráre prednášateľom na slovenských kurzoch; zavedenie permanentnej
služby u politických úradov; legalizovanie dokumentov; prihlášky gazdov na prácu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14102 1922 N. 351 – 51026/V 2363
Prepúšťanie robotníkov v Ludwigovom mlyne; smernice o styku československých úradov
s cudzími konzulátmi; doplnenie odborných komisií MZZ; interpelácia o dôchodkoch
strážnikov a ich vdov; prepúšťanie robotníkov u firmy Apollo; vládne nariadenie o názvoch
obcí, osád a ulíc; rozpustenie Slovenskej veľkonákupnej spoločnosti.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1922 N. 52909 – 125670/V 2364
Inštruktáž o starostlivosti o deti; zníženie pracovného času z dôvodov nezamestnanosti;
zníženie kaviarenských a reštauračných cien; nariadenie o sledovaní nezamestnaných;
vyhotovenie evidencie elektrárenských a vodných diel; smernice o podomovom obchode
Bosniakov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14103 1923 N. 591 – 8424/V 2365
Obmedzenie pracovnej doby v továrni Siemens; úprava o vedení pracovných knižiek; zriadenie
verejnej čitárne v Bratislave; prepúšťanie robotníkov u firmy Apollo; smernice o zavedení
župného zriadenia na Slovensku.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.
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VI. Vojenské

14104 1922 N. 2462 – 125599/VI 2366
Úprava o domovskej príslušnosti; smernice o prekračovaní nemeckých hraníc; zákaz vydávať
cestovné pasy brancom; hradenie výdavkov spojených s vojenskými ubikáciami; smernice
o sňatkoch v zmysle branného zákona; výpomoc pri vojnových škodách; úprava o nákupe
zbraní pre štátne úrady.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

VII. Sťažnostné

14105 1919 N. 208 – 31766/VII 2367
Zaplňovanie uprázdnených voľných miest vedúcich pracovníkov; nariadenie ŽÚ o vydávaní
povolení na nákup rôzneho tovaru; hlásenie riaditeľa mestskej tržnice o nedostatku zeleniny pre
verejné zásobovanie; obežník MR o vydávaní potvrdenia o národnosti brancov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14106 1920 N. 558 – 47583/VII 2368
Smernice Ministerstva zásobovania o znížení prídelu múky a chleba; výkaz
poľnohospodárskych majetkov na území mesta; výročná správa Bratislavskej obchodnej
účastinárskej spoločnosti.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14107 1921 N. 431 – 55848/VII 2369
Záverečné účty Obchodnej banky; návrh na zníženie cien chleba a múky pre chudobných;
interpelácia proti dodávkam nekvalitného chleba na trh; zdražovanie tovarov životnej potreby.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14108 1922 N. 9935 – 76056/VII 2370
Žiadosť nezamestnaných čašníkov o uprednostnené zamestnávanie; smernice o vývoze liehu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14109 1923 N. 1507 – 107847/VII 2370
Výkaz o stave vinohradníctva v Bratislave; uznesenie MR o poskytovaní prístrešia vidieckym
predavačkám; žiadosť nemocnice milosrdných bratov o podporu.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

VIII. Stavebné

14110 1919 N. 7116 – 33350/VIII 2371
Návrh na riešenie bytovej krízy; stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov (plány);
prestavba ulíc.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.
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14111 1920 N. 1147 – 9788/VIII 2372
Stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov a iných objektov; úprava o zamestnávaní
murárov pri mestských stavebných prácach.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1920 N. 10010 – 34024/VIII 2373
Prenájom ateliérov pre Spolok umelcov; stavebné povolenia na výstavbu rodinných a iných
domov; zastavenie stavebných prác na mestskej elektrickej železnici pre nedostatok finančných
prostriedkov; úprava fasády domu Slovenskej kníhtlačiarne na Jesenského ulici č. 12.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1920 N. 36852 – 48300/VIII 2374
Stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov a iných objektov (plány); parcelácia
mestských pozemkov; dlažobný program mesta na rok 1920.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14112 1921 N. 80 – 13302/VIII 2375
Stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a iných objektov (plány); zriadenie parku na
Novosvetskej ulici; parcelácia mestských pozemkov; informácia o výstavbe vodnej cesty Rýn
– Mohan – Dunaj; ponuka na výstavbu núdzových bytov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1921 N. 13671 – 48103/VIII 2376
Stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a iných objektov; výstavba rodinných
domov na Lamačskej ceste; vonkajšie úpravy radničnej veže; užívacie povolenie na robotnícke
domy firmy Kablo.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1921 N. 48567 – 62232/VIII 2377
Stavebné povolenie na prístavbu u firmy Danubius; správa o situácii v Mestskej vodárni;
stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a iných objektov; výkaz o stavebnom ruchu
v Bratislave; štatút o stavebných poplatkoch.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14113 1922 N. 244 – 20660/VIII 2378
Stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a iných objektov; smernice o ochrane
pamiatok pri povoľovaní stavieb; deložovanie rodín z dôvodov poškodených striech; výstavba
koľají v Zimnom prístave; prieskum domov v nevyhovujúcom stave; výstavba chladiarne.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1922 N. 2057 – 44444/VIII 2379
Asanácia starých objektov; výstavba paláca Komenského univerzity; výstavba domov pre
robotníkov firmy Stollwerck; stavebné povolenie pre výstavbu budovy Riaditeľstva pôšt.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1922 N. 72350 – 97311/VIII 2381
Stavebné povolenie pre továreň na tabak; povolenie výstavby objektu pre Tatrabanku a firmu
Stollwerck; parcelácie mestských pozemkov pre Stavebné družstvo.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.
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1922 N. 98407 – 119079/VIII 2382
Stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a iných objektov; interpelácia o ochrane
pamiatok a pretváranie ulíc; návrh na zriadenie rádiostanice na Michalskej veži.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

1922 N. 119665 – 124379/VIII 2383
Stavebné povolenie pre židovskú náboženskú obec a firmu Siemens; odpredaj piesku
z mestského štrkoviska; stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov a iných objektov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14114 1923 N. 825 – 8192/VIII 2384
Návrhy na výstavbu úzkokoľajovej železnice k „Záhradnému mestu“; stavebné povolenia na
výstavbu rodinných domov na iných objektov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

IX. Zdravotné

14115 1920 N. 36740 – 46460/IX 2385
Popis činnosti Mestskej vrchnostenskej sprostredkovateľne práce; hlásenie mešťanostovi
o počte verejných domov v Bratislave; obežník MRSS o opatreniach proti nákazlivých
chorobám.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14116 1921 N. 757 – 61686/IX 2386
Zákaz ženskej obsluhy v hostinských živnostiach; hlásenie o rôznych zdravotných
nedostatkoch v reštauráciách; úprava o vojenskej pomoci v prípade výskytu infekčných chorôb;
starostlivosť o vojenských dezertérov; pomocná akcia pre hladujúcich; úprava o organizovaní
zdravotnej služby; upozornenie na hypnotické, špiritistické a telepatické podvody;  oslobodenie
lekárov od nástupu na vojenskú službu; starostlivosť o deti trpiace podvýživou.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14117 1922 N. 608 – 124991/IX 2387
Hygienická starostlivosť o nezamestnaných; vyživovacie príspevky; upozornenie na
nebezpečenstvo epidémie hroziace z Východu; zdravotné opatrenia proti chrípkovej nákaze;
zriadenie lekárskeho miesta pre epidemiologickú nemocnicu; správa o činnosti vyživovacej
komisie; hlásenie úrazov v závodoch; výstavba núdzových bytov.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.

14118 1923 N. 161 – 8992/IX 2388
Výkazy o činnosti Mestského lazaretu; hlásenie pracovného úrazu v továrni Dynamit – Nobel;
úprava o boji proti pohlavným chorobám; poskytovanie podpôr na liečenie; výkaz
o personálnom stave v poradni Našim deťom.
Originály, koncepty a odpisy, maďarská, nemecká a slovenská.Arch
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VI. M A N I P U L A Č N É   O B D O B I E
1923 – 1935
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a) Mestská rada

aa) Prezídium
1. Pomocné knihy

14119 1933 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14120 1933 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 17320.

14121 1934 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14122 1934 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 20000.

14123 1934 prez
Podací denník prezidiálny 20001 – 25420.

14124 1935 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14125 1935 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 20000.

14126 1935 prez
Podací denník prezidiálny 20001 – 28953.

14127 1933 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14128 1933 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14129 1933 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14130 1933 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14131 1934 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14132 1934 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14133 1934 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.
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14134 1934 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14135 1935 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14136 1935 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14137 1935 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14138 1935 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

2. Spisy

14139 1931 N. 67053/prez
Požiadavka mestských zamestnancov všetkých kategórií na riešenie systematizácie služobných
miest, platov a pôžitkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14140 1932 N. 33523 – 160753/prez 2389
Zabezpečenie prednostného práva pre slovenských dobrovoľníkov pri obsadzovaní služobných
miest u mesta; skúšky zmluvných prekladateľov úradných spisov do nemčiny a maďarčiny.
Originály, koncepty a odpisy.

14141 1933 N. 31 – 5301/prez 2389
Vianočné odmeny mestským zamestnancom; sťažnosť na rušenie nočného pokoja na Námestí
republiky; prepožičanie Mestského divadla pre poriadanie žiackej akadémie.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 5613 – 11529/prez 2390
Koncert speváckeho zboru Legionár pre prospech bratislavských nezamestnaných; pozvánka
zboru Slovenskej ligy na manifestáciu proti snahám o revíziu československých štátnych
hraníc; pozvánka spolku Charitas na slávnosť otvorenia a odovzdania nového ženského
domova; povolenie MZZ na prepožičanie Mestského divadla na určitú dobu
Západoslovenskému maďarskému divadlu; pozvánka Československej jazdeckej spoločnosti
na valné zhromaždenie; pozvánka Zväzu československého sokolstva v Amerike na II.
sokolský zlet do Chicaga; sťažnosť bratislavských dlažobných robotníkov na dlažobného
majstra Františka Jirsenského pre nesprávnu mzdovú politiku; výkazy mestských úradníkov
a zriadencov; premenovanie Prístavnej cesty na Rašínovú; požiadavka mestského starostu na
prezídium Policajného riaditeľstva na obmedzovanie demonštračných výstupov; príprava
súpisu nezamestnaných; Organizačný štatút mesta Bratislavy; oslobodenie od platenia poplatku
za dovoz smetí; úprava o vyplácaní nemocenských dávok úradníkom prijatým na príležitostné
práce.
Originály, koncepty a odpisy.
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1933 N. 12383 – 19717/prez 2391
Prepúšťanie žien mestských zamestnancov z mestských služieb; pozvánka na Pribinove oslavy
do Nitry; súhlas MR pre spolok Ahavath-Zion usporiadať v Mestskom divadle matiné pre
prospech pomoci židom z Nemecka; doplnky a zmeny Organizačného štatútu mesta Bratislavy;
povolenie pre Robotnícku akadémiu pre Slovensko usporiadať v Mestskom divadle matiné pri
príležitosti 50. výročia smrti Karola Marxa a na oslavu Maxima Gorkého; zásobovanie
nezamestnaných zemiakmi; hlásenie Slovenského národného divadla o počte predstavení;
zriadenie knižnice pre nezamestnaných a bezplatné vypožičiavanie kníh; pozvanie zástupcov
mesta na odhalenie pamätnej tabule bývalému bratislavskému kanonikovi Jozefovi Ignácovi
Bajzovi v dóme sv. Martina; honorovanie zamestnancov Ústrednej úradovne mesta Bratislavy
pre podporu nezamestnaných za mimoriadne práce; ošacovacia akcia na školách; kanalizačný
štatút mesta Bratislavy; zisťovanie a previerka príjmov mestských zamestnancov;
odstraňovanie maďarských nápisov z uličných tabúľ a ich výmena.
Originály, koncepty a odpisy.

14142 1934 N. 71 – 9373/prez 2392
Uznesenie MR o preplácaní mimoriadnych hodín pri súpise nezamestnaných; žiadosť
Československého klubu fotografov amatérov v Bratislave o prevzatie protektorátu nad
výstavou; výkaz o činnosti poradne Našim deťom.
Originály, koncepty a odpisy.

1934 N. 9488 – 14573/prez 2393
Zmluva so SND o divadelnej sezóne; starostlivosť o nezamestnaných; podpora zájazdu
Hudobného spolku Dvořák do Viedne.
Originály, koncepty a odpisy.

1934 N. 16585 – 25257/prez 2394
Úprava o vydávaní cedovaných úpisov pôžičky práce mestských zamestnancov cessionárom;
vyrovnávacie prídavky zmluvných zamestnancov mesta; úprava platov mestských zmluvných
úradníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14143 1935 N. 58 – 6559/prez 2395
Návrh na zakúpenie bryndze pre nezamestnaných; úprava dôchodkov pre mestských penzistov;
vyúčtovanie podpory poskytnutej Štúrovej štátnej ľudovej škole na Trnavskej ceste na nákup
učebných pomôcok chudobným žiakom.
Originály, koncepty a odpisy.

1935 N. 6609 – 24644/prez 2396
Hlásenie hudobného a dramatického spolku v Bratislave o zmenách v menoslove funkcionárov
spolku; žiadosť spolku Starostlivosť o nezamestnaných o poskytnutie subvencie na
administratívne výdavky.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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b) Administratíva

1. Pomocné knihy

14144 1923
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14145 1923
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14146 1923
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14147 1923
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14148 1923
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14149 1923
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14150 1923
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14151 1923
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14152 1923
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14153 1923
Podací denník administratívny 100001 – 104590.

14154 1924
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14155 1924
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14156 1924
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14157 1924
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14158 1924
Podací denník administratívny 40001 – 50000.
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14159 1924
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14160 1924
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14161 1924
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14162 1924
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14163 1924
Podací denník administratívny 90001 – 94866.

14164 1925
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14165 1925
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14166 1925
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14167 1925
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14168 1925
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14169 1925
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14170 1925
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14171 1925
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14172 1925
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14173 1925
Podací denník administratívny 90001 – 92779.

14174 1926
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14175 1926
Podací denník administratívny 10001 – 20000.
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14176 1926
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14177 1926
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14178 1926
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14179 1926
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14180 1926
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14181 1926
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14182 1926
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14183 1926
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14184 1926
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14185 1926
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14186 1926
Podací denník administratívny 120001 – 130000.

14187 1926
Podací denník administratívny 130001 – 140000.

14188 1926
Podací denník administratívny 140001 – 146728.

14189 1927
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14190 1927
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14191 1927
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14192 1927
Podací denník administratívny 30001 – 40000.
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14193 1927
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14194 1927
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14195 1927
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14196 1927
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14197 1927
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14198 1927
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14199 1927
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14200 1927
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14201 1927
Podací denník administratívny 120001 – 131447.

14202 1928
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14203 1928
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14204 1928
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14205 1928
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14206 1928
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14207 1928
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14208 1928
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14209 1928
Podací denník administratívny 70001 – 80000.
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14210 1928
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14211 1928
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14212 1928
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14213 1928
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14214 1928
Podací denník administratívny 120001 – 130000.

14215 1928
Podací denník administratívny 130001 – 137911.

14216 1929
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14217 1929
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14218 1929
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14219 1929
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14220 1929
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14221 1929
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14222 1929
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14223 1929
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14224 1929
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14225 1929
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14226 1929
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



69

14227 1929
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14228 1929
Podací denník administratívny 120001 – 130000.

14229 1929
Podací denník administratívny 130001 – 137129.

14230 1930
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14231 1930
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14232 1930
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14233 1930
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14234 1930
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14235 1930
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14236 1930
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14237 1930
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14238 1930
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14239 1930
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14240 1930
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14241 1930
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14242 1930
Podací denník administratívny 120001 – 130000.

14243 1930
Podací denník administratívny 130001 – 140000.
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14244 1930
Podací denník administratívny 140001 – 150000.

14245 1930
Podací denník administratívny 150001 – 160000.

14246 1931
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14247 1931
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14248 1931
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14249 1931
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14250 1931
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14251 1931
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14252 1931
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14253 1931
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14254 1931
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14255 1931
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14256 1931
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14257 1931
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14258 1931
Podací denník administratívny 120001 – 130000.

14259 1931
Podací denník administratívny 130001 – 140000.

14260 1931
Podací denník administratívny 140001 – 150000.
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14261 1931
Podací denník administratívny 150001 – 162521.

14262 1932
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14263 1932
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14264 1932
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14265 1932
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14266 1932
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14267 1932
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14268 1932
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14269 1932
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14270 1932
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14271 1932
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14272 1932
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14273 1932
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14274 1932
Podací denník administratívny 120001 – 130000.

14275 1932
Podací denník administratívny 130001 – 140000.

14276 1932
Podací denník administratívny 140001 – 150000.

14277 1932
Podací denník administratívny 150001 – 160000.
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14278 1932
Podací denník administratívny 160001 – 170000.

14279 1932
Podací denník administratívny 170001 – 179560.

14280 1933
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14281 1933
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14282 1933
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14283 1933
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14284 1933
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14285 1933
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14286 1933
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14287 1933
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14288 1933
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14289 1933
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14290 1933
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14291 1933
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14292 1933
Podací denník administratívny 120001 – 130000.

14293 1933
Podací denník administratívny 130001 – 140000.

14294 1933
Podací denník administratívny 140001 – 150000.
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14295 1933
Podací denník administratívny 150001 – 154800.

14296 1934
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14297 1934
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14298 1934
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14299 1934
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14300 1934
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14301 1934
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14302 1934
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14303 1934
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14304 1934
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14305 1934
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14306 1934
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14307 1934
Podací denník administratívny 110001 – 120000.

14308 1934
Podací denník administratívny 120001 – 130000.

14309 1934
Podací denník administratívny 130001 – 140000.

14310 1934
Podací denník administratívny 140001 – 150000.

14311 1934
Podací denník administratívny 150001 – 156514.
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14312 1935
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14313 1935
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14314 1935
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14315 1935
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14316 1935
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14317 1935
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14318 1935
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14319 1935
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14320 1935
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14321 1935
Podací denník administratívny 90001 – 100000.

14322 1935
Podací denník administratívny 100001 – 110000.

14323 1935
Podací denník administratívny 110001 – 122042.

14324 1925
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – D.

14325 1925
Index k podaciemu denníku administratívnemu E – H.

14326 1925
Index k podaciemu denníku administratívnemu J – L.

14327 1925
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – P.

14328 1925
Index k podaciemu denníku administratívnemu Q – Š.
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14329 1925
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – Ž.

14330 1926
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – D.

14331 1926
Index k podaciemu denníku administratívnemu E – H.

14332 1926
Index k podaciemu denníku administratívnemu J – L.

14333 1926
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – P.

14334 1926
Index k podaciemu denníku administratívnemu Q – Š.

14335 1926
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – Ž.

14336 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14337 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14338 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – J.

14339 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu K – L.

14340 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14341 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14342 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14343 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š – U.

14344 1927
Index k podaciemu denníku administratívnemu V – Ž.

14345 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.
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14346 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14347 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – J.

14348 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu K – L.

14349 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14350 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14351 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14352 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š – U.

14353 1928
Index k podaciemu denníku administratívnemu V – Ž.

14354 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14355 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14356 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – J.

14357 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu K – L.

14358 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14359 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14360 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14361 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š – U.

14362 1929
Index k podaciemu denníku administratívnemu V – Ž.
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14363 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – B.

14364 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu C – E.

14365 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu F – G.

14366 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu H – J.

14367 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14368 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu M.

14369 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu N.

14370 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu L – N.

14371 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14372 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu S.

14373 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14374 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – T.

14375 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu U – V.

14376 1930
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14377 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – B.

14378 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu C – E.

14379 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu F – G.
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14380 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu H – J.

14381 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu L – N.

14382 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu M.

14383 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – P.

14384 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – T.

14385 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu S.

14386 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14387 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu U – V.

14388 1931
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14389 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – B.

14390 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu C – E.

14391 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu F – G.

14392 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu H – J.

14393 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14394 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu L – N.

14395 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu M.

14396 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.
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14397 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – T.

14398 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu S.

14399 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14400 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu U – V.

14401 1932
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14402 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14403 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu B.

14404 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – E.

14405 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu F – G.

14406 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu H.

14407 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14408 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14409 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu M.

14410 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu N – O.

14411 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu P – Q.

14412 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu R.

14413 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu S.
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14414 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14415 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – U.

14416 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu V.

14417 1933
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14418 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu A, C.

14419 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu B.

14420 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – E.

14421 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu F – G.

14422 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu H.

14423 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14424 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14425 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu M.

14426 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu N – O.

14427 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu P – Q.

14428 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu R.

14429 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu S.

14430 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.
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14431 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – U.

14432 1934
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14433 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu A, C.

14434 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu B.

14435 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – E.

14436 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu F – G.

14437 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu H.

14438 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14439 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14440 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu M.

14441 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu N – O.

14442 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu P – Q.

14443 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu R.

14444 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu S – Š.

14445 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – U.

14446 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu V.

14447 1935
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.
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2. Spisy

I. Organizačné

14448 1923 N. 1327 – 29034/1 2397
Pozemková reforma; zmena municípia mesta Bratislavy na mesto so zriadeným magistrátom;
určenie členov do MR a MZZ; návrh na zostavenie jednotlivých výrobkov a odborných
komisií; súpis poberateľov dôchodkov z milosti; výpomoc učiteľom neštátnych škôl; dôchodky
lekárov a dozorkýň pri Starostlivosti o deti a matky; novoročná podpora mestským sluhom.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.

1923 N. 29620 – 104121/1 2398
Tábory ľudu pri príležitosti osláv 1. mája; interpelácie v sociálnych otázkach; subvencie pre
štátne školy; doplňujúce voľby do MZZ; úprava o zlúčení obcí; voličské zoznamy, organizácia
štatistickej agendy, začlenenie záchrannej stanice do ČSČK.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.

14449 1924 N. 1040 – 86480/1 2399
Interpelácia za podporovanie vojnových poškodencov a invalidov; organizovanie úradu pre
podporovanie nezamestnaných; plán práce ŽÚ v Bratislave; modifikácia štatútu hotelových
živností; zmluva o povinnostiach mestského fiškusa; manifestačný zjazd legionárov; jazyková
úprava Úradných vestníkov; služobné prídavky mestským hasičom.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.

14450 1925 N. 8891 – 42765/1 2400
Bytová kríza v Bratislave; referát v MR o prednostnom vybavovaní personálnych záležitostí;
dôchodky cudzozemských príslušníkov; poisťovanie mestských zamestnancov; podporná akcia
pre slepých vojakov; skartácia spisov MR; zoznam mestských štatútov; premenovanie ulíc;
nedostatky pri úradnej korešpondencii; drahotný prídavok robotníkom mestských podnikov.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.

14451 1926 N. 657 – 47871/1 2401
Zápisnice komisie MR; sťažnosti na pomery na radnici; obežníky; mestské štatúty; interpelácia
za uznanie ZSSR; úprava o kolkovej povinnosti pri vystavovaní viacjazykových dokumentov;
reštrikcia mestských zamestnancov.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.

1926 N. 50162 – 142722/1 2402
Prípravy na Medzinárodný dunajský veľtrh; zvolanie valného zhromaždenia MZZ; smernice
o skartácii spisov; zápisnice z komisií MR; drahotné prídavky mestským zamestnancom;
nemocenské poistenie učiteľov; vydržiavanie štátnej polície.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.

14452 1927 N. 798 – 28000/1 2403
Založenie Penzijného fondu mestských zamestnancov; návrh MZZ na autonómnu samosprávu
miest na Slovensku; smernice pre udeľovanie naturálnych bytov mestským zamestnancom;
zápisnice zo zasadnutí komisií MR; evidencia súkromných učiteľov.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.
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1927 N. 31959 – 128683/1 2404
Liečebné pomery mestských zamestnancov; mestský rozpočet; organizovanie súpisovej akcie;
povolenie vydávať noviny Pressburger Zeitung; zákaz intervencií u štátnych úradníkov;
systematizácia služobných miest.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.

14453 1928 N. 96 – 62119/1 2405
Zápisnice z komisií mestskej rady; podpora Hudobnej a dramatickej akadémii; defraudácia
podpôr pre nezamestnaných; správa o podporách vysokoškolákom; správa o športových
podujatiach; obežníky; akcie Robotníckej akadémie.
Originály, koncepty a odpisy, slovenská, nemecká a maďarská.

1928 N. 63416 – 135956/1 2406
Výkazy o absencii mestských zamestnancov; zavádzanie zákona o organizácii politickej
správy; príprava Organizačného štatútu mesta Bratislavy; rokovací poriadok poradného zboru
mesta; rokovací poriadok odboru pre nové zameriavanie mesta; návrh na novú zákonnú úpravu
o československom štátnom občianstve; študijné podpory; návrh na priznanie remunerácie
mestským zamestnancom.
Originály, koncepty a odpisy.

14454 1929 N. 61683 – 133059/1 2407
Zápisnice z rokovaní komisií MR; drahotná výpomoc mestským robotníkom; zoštátnenie
mestskej ľudovej a meštianskej školy; podpora pre učňovský útulok; zákaz agitácie politickým
stranám medzi mestskými úradníkmi; správa o požiarnej bezpečnosti mesta.
Originály, koncepty a odpisy.

1929 N. 61683 – 133059/1 2408
Mzdy mestských robotníkov a úradníkov; štatistika miest; prijatie výpomocných trhových
strážnikov do mestských služieb; reprezentačné záležitosti; výstavba Mestskej sporiteľne.
Originály, koncepty a odpisy.

14455 1930 N. 664 – 29032/1 2409
Správa o verejnej schôdzi štátnych zamestnancov; rozpočet na učňovské a odborné školy;
úprava o vyhotovovaní tabuliek na označovanie miest a obcí na Slovensku; zápisnice
z rokovaní komisií MR; oslavy narodenín prezidenta republiky.
Originály, koncepty a odpisy.

1930 N. 32722 – 159330/1 2410
Úprava o spôsobe vybavovania žiadostí chudobných rodín; poskytnutie podpory nemajetným
žiakom na exkurziu; výstavba železničnej trate Bratislava – Praha; správa o hospodárení
hasičského zboru; sčítanie ľudu; katalóg obrazárne Mestského múzea; doplnenie členov MR.
Originály, koncepty a odpisy.

14456 1931 N. 5895 – 160927/1 2411
Určenie platov z milosti pre vdovy a siroty; vyšetrovanie sociálnych pomerov žiakov
zanedbávajúcich školskú dochádzku; školské priestupky; bezplatné lieky pre detskú poradňu;
manifestácia proti utláčaniu Slovákov v Maďarsku; zriadenie Pedagogickej akadémie; zbierka
pre pohorelcov obce Važec; voľby do obecného zastupiteľstva; služobné pomery zamestnancov
Mestskej elektrárne.
Originály, koncepty a odpisy.
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14457 1932 N. 2592 – 17640/1 2412
Zavádzanie vodovodu na úžitkovú vodu pre hlavnú stanicu; návrhy a pripomienky
k mestskému rozpočtu; subvencia pre Zväz slovenského študentstva; I. zjazd právnikov
v Bratislave; zápisnice z rokovaní komisií MR; úprava o vyvesení zoznamov voličov; pozvanie
starostu mesta Chicaga na návštevu Bratislavy; smernice pre poriadanie večerných
vzdelávacích kurzov; zápisnica zo zasadnutia štatistickej komisie; I. zjazd Zväzu verejných
zamestnancov.
Originály, koncepty a odpisy.

II. Sociálne

14458 1923 N. 4983 – 103995/2 2413
Žiadosti o byty; pomoc postihnutých povodňou; zriadenie ozdravovne pre deti choré na tbc;
vyživovacia výpomoc pre deti nezamestnaných; otvorenie detského ihriska; štatistika
nezamestnaných; hradenie liečebných trovov pre mestských zamestnancov; bytová kríza
v Bratislave; výkazy o činnosti poradní pre matky a kojencov; liečenie vojnových invalidov.
Originály, koncepty a odpisy.

14459 1924 N. 1027 – 94418/2 2414
Hlásenie o priebehu núdzových stavieb; podporovanie stavebného ruchu; byty pre mestských
lekárov; správa o nezdravých bytových pomeroch v meste; úprava na vystavovanie pasov do
Kanady; štatistické výkazy o podporách v nezamestnanosti; bytová kríza; demolácia starých
domov; rekviračný zákon; úprava o prideľovaní bytov chorým na tbc; smernice o umiestňovaní
v útulni pre bezprístrešných.
Originály, koncepty a odpisy.

14460 1925 N. 2716 – 91775/2 2415
Správa o stavebnom ruchu v Bratislave; úprava pieskových ihrísk; výkazy podpôr
v nezamestnanosti; subvencia pre zotavovňu pre tuberkulózne deti; žiadosti o podpory pre
športové spolky; zápisnice z rokovaní komisií MR.
Originály, koncepty a odpisy.

14461 1926 N. 14 – 43413/2 2416
Subvencie organizáciám; stavebná akcia na zmierenie bytovej krízy; subvencia pre Zväz
ruských študentov; úprava o sťahovaní žien a dievčeniec do Argentíny; rozhodnutie MZZ
o vyslaní deputácie k ministrovi financií za účelom získania subvencie na zmierenie
nezamestnanosti.
Originály, koncepty a odpisy.

1926 N. 44875 – 154404/2 2417
Interpelácia o ochrane nájomníkov; výstavba 48 malých bytov; založenie detských jaslí;
zriadenie poradne pre rôzne choroby; príprava Medzinárodného dunajského veľtrhu.
Originály, koncepty a odpisy.

14462 1927 N. 44875 – 128632/2 2418
Zriadenie nemocnice pre liečenie pohlavných chorôb; ochrana proti záplavám; príprava
vydania monografie o meste; výstraha robotníkom pred vysťahovaním sa do Argentíny;
zriadenie povodňovej služby; subvencia kultúrnym spolkom; subvencia na výstavbu mestskej
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plavárne; správa o bytových pomeroch mestských zamestnancov; zjazd sociálnych
pracovníkov na Slovensku; zriadenie pomocnej triedy pre úchylnú mládež.
Originály, koncepty a odpisy.

14463 1928 N. 333 – 46532/2 2419
Správa o úmrtnosti kojencov; návrh komunistickej frakcie MZZ na úradné vybavenie opatrení
proti povodniam; podpory chudobným deťom; správa poradne pre tuberkulóznych; podpory na
kultúrne podujatia; výkazy Mestskej vrchnostenskej sprostredkovateľne práce.
Originály, koncepty a odpisy.

1928 N. 48139 – 136469/2 2420
Zápisnice z rokovaní komisií MR; pridelenie bytov pre zamestnancov sociálnej starostlivosti;
evidencia hluchonemých školopovinných detí; návrh na riešenie nezamestnanosti; študijná
cesta zástupcov sociálnodemokratickej strany robotníckej do Viedne; bezplatná mliečna akcia
pre deti nezamestnaných; zriadenie detských jaslí; bytová kríza u mestských robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14464 1929 N. 491 – 42421/2 2421
Štatistický výkaz o novorodeniatkach; zápisnice z rokovaní komisií MR; zimná akcia pre
chudobných; zriadenie dievčenskej útulne; povolenie pouličnej zbierky pre podporu ruskej
školy; výkaz o činnosti ČSČK.
Originály, koncepty a odpisy.

1929 N. 42122 – 105530/2 2422
Návrh na zriadenie poradne trachomatických; subvencia starostlivosti o slepcov; zriadenie
dobročinných spolkov; riešenie bytovej krízy mestského robotníctva; pasové predpisy; správa
starostu k investičnému programu; rozšírenie agendy v hospodárskom a technickom odbore.
Originály, koncepty a odpisy.

1929 N. 106636 – 136150/2 2423
Starostlivosť o nevidomých; obežník MZZ o zisťovaní bytových pomerov; úprava o poskytnutí
pomoci najchudobnejším obyvateľom; likvidácia subvencie pre Dobročinný ženský spolok;
propagačná akcia Masarykovej ligy proti tuberkulóze.
Originály, koncepty a odpisy.

14465 1930 N. 299 – 52082/2 2424
Podpory chudobným žiakom; návrhy na zmierenie nezamestnanosti; žiadosť Rudých odborov
o subvenciu; štatistika o detskej úmrtnosti; polievková akcia Okresnej starostlivosti o mládež;
prideľovanie bytov na Miletičovej ulici; ochrana proti povodniam; návrh na zriadenie útulku
pre slabomyseľných.
Originály, koncepty a odpisy.

1930 N. 52086 – 131196/2 2425
Sťažnosti nezamestnaných; starostlivosť o mrzáčkov; správy o činnosti ČSČK; podporná akcia
pre pohorelcov obce Ždiar; štátna stravovacia akcia pre nezamestnaných; sťažnosť Únie
československých hudobníkov v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy.
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1930 N. 131527 – 152572/2 2426
Žiadosti spolkov a inštitúcií o poskytnutie subvencie; postavenie barakov pre deložované
chudobné rodiny; úprava o liečení úradníkov a zamestnancov mesta v kúpeľoch a sanatóriách;
akcia na zmiernenie nezamestnanosti.
Originály, koncepty a odpisy.

14466 1931 N. 1629 – 42850/2 2427
Zoznam rodín ubytovaných na Sennom námestí; opatrenia na zmiernenie nezamestnanosti;
mliečna a ošacovacia akcia pre nezamestnaných; obmedzenie premávky pre odpratávanie
snehu; zriadenie útulkov pre robotníckych učňov; komunálna pôžička na výstavbu malých
bytov pre chudobných.
Originály, koncepty a odpisy.

1931 N. 42968 – 162493/2 2428
Organizačný štatút mesta Bratislavy; zjazd dorastu ČSČK v Bratislave; postavenie slobodárne
pre ženy; zneužívanie štátnej stravovacej akcie pre nezamestnaných; mliečna akcia na školách;
subvencie spolkom a inštitúciám.
Originály, koncepty a odpisy.

14467 1932 N. 345 – 53110/2 2429
Podporovanie nezamestnaných; opatrenia proti povodniam; štátna a mestská stravovacia akcia
pre nezamestnaných; správa o otvorení mestských ihrísk; správa o činnosti spolku Starostlivosť
o mládež na Slovensku; podpora chudobným umelcom; smernice na vykonanie revízie
stravných poukazov; návrh na poriadanie núdzových prác pre nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 53201 – 83724/2 2430
Opatrenia na zamedzenie žobrania detí; výročná správa o činnosti Organizácie sociálnych
pracovísk; hlásenie o činnosti stavebného družstva; pripomienky mesta k osnove nového
bytového zákona; žiadosť Československého zväzu abstinentov o podporu.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 84485 – 178814/2 2431
Prešetrenie bytových pomerov mnohočlenných rodín; poukazovanie subvencií organizáciám;
návrh na vyslanie detí do prázdninových osád; zriadenie škôl pre vzdelávanie hluchonemých;
mestské štatúty; vyúčtovanie mliečnej akcie pre deti nezamestnaných; zoznam školopovinných
detí na Trnávke, ktorým sa má poskytnúť pomoc.
Originály, koncepty a odpisy.

14468 1933 N. 150 – 40399/2 2432
Zriadenie detských ihrísk; mestská stravovacia akcia pre nezamestnaných; žiadosti
o poskytnutie podpory v nezamestnanosti; memorandum mesta Bratislavy o uvoľňovaní
väčších bytov; stavba detského ihriska pri Legiodomoch; prepúšťanie robotníkov štátnych
železiarní v Podbrezovej.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 40415 – 154535/2 2433
Štatistický výkaz o sociálnych ústavoch; správa o bytových pomeroch v Bratislave; uznesenia
MR o zriadení nových detských ihrísk; organizovanie štátnej stravovacej akcie pre
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nezamestnaných; otvorenie detského ihriska v Zátiší; určenie maximálnych cien chleba
v Bratislave; vyúčtovanie podpôr jednotlivých spolkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14469 1934 N. 6559 – 156128/2 2434
Protidrahotná akcia; zriadenie pracovných kolón pre nezamestnaných; subvencia pre Spolok
nedoslýchavých; hygienická starostlivosť o nezamestnaných; správa o činnosti YMCA (hnutie
mladých žien); správa o činnosti Mestskej vrchnostenskej sprostredkovateľne práce; správy
vysťahovaleckej poradne.
Originály, koncepty a odpisy.

14470 1935 N. 4185 – 46242/2 2435
Vianočná nádielka pre chudobné deti; zemiaková akcia pre nezamestnaných; žiadosť Združenia
slovenských dobrovoľníkov o subvenciu; žiadosť detského domova sv. Alžbety o povolenie
poriadať Deň ruského dieťaťa; bytová starostlivosť; údržba univerzitných internátov; smernice
o zabezpečovaní prepustených vojnových zajatcov; správy o činnosti Okresnej starostlivosti
o mládež.
Originály, koncepty a odpisy.

1935 N. 46438 – 61942/2 2436
Správa o činnosti ČSČK; správa o činnosti Starostlivosti o nevidomých; podporovanie
tuberkulóznych detí; palivová akcia pre nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

1935 N. 62168 – 106128/2 2437
Podporovanie vinohradníckych robotníkov; podporovanie detí; prázdninová akcia pre deti
chudobných a nezamestnaných; výstavba ľudového kúpeľa.
Originály, koncepty a odpisy.

III. Hospodárske

14471 1923 N. 11511 – 104193/3 2438
Dlažobné práce na Dostojevského rade; uzákonenie zmlúv so sezónnymi robotníkmi; výkaz
o príslušníkoch cudzích štátov v mestských službách; správa o výsledkoch Mestskej plynárne;
revízia hospodárenia mesta; regulácia v podnikoch.
Originály, koncepty a odpisy.

14472 1924 N. 537 – 93260/3 2439
Zbierka na výstavbu učňovských škôl; trestné pokračovanie pre zásobovacie priestupky;
rozšírenie siete telefónnych káblov; novostavba četníckych kasární; výstavba obrazov a plánov
starého mesta; zriadenie nového plážového kúpeľa; úprava barakov v prístave; poistenie
mestských budov.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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14473 1925 N. 3934 – 47330/3 2440
Mzdy cestných robotníkov; zakúpenie pozemkov v časti Bratislava-Západ; zjazd plynárskeho
a vodárenského združenia; kúpnopredajné zmluvy; protest proti zrušeniu dovoleniek mestských
robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

1925 N. 47337 – 92678/3 2441
Návrhy a projekty mestských objektov; oslobodenie miest Bratislavy a Košíc od platenia
župnej prirážky; zavedenie vodovodu v Legiodomoch; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy;
stavebné povolenie pre firmu Dynamit – Nobel; určenie platov z milosti.
Originály, koncepty a odpisy.

14474 1926 N. 657 – 26957/3 2442
Dodanie nákladných motorových vozidiel pre Mestskú vodáreň; regulačné úpravy Šulekovej,
Zrínskeho a Holubyho ulice; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy; výtvarná úprava reduty;
nové zameranie mesta pre definitívny regulačný plán.
Originály, koncepty a odpisy.

1926 N. 26966 – 69254/3 2443
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy; vyvlastnenie pozemku družstva Zátišie; výplata mzdy
mestským robotníkom za sviatočné dni; návšteva zástupcov ZSSR v Bratislave; pôžička na
adaptačné práce v Mestskej elektrárni.
Originály, koncepty a odpisy.

1926 N. 69460 – 146708/3 2444
Stavebné povolenie pre Apollo; revízia pouličných predajných stánkov; dláždenie ulíc na
Mlynských nivách; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy; služobná pragmatika zamestnancov
mestských podnikov na vodovod a osvetlenie; príprava a rozpočty na diaľkový telefónny kábel
Bratislava – Budapešť.
Originály, koncepty a odpisy.

14475 1927 N. 1022 – 61745/3 2445
Schválenie parcelačných povolení; regulačná úprava v okolí Krížnej ulice; kúpnopredajné a
prenájomné zmluvy; rezolúcia slovenského robotníctva proti prijímaniu cudzích robotníkov;
mzdy mestských robotníkov; zníženie cestovného na električkách.
Originály, koncepty a odpisy.

1927 N. 62294 – 99330/3 2446
Štatút o zákaze otvárať a poškodzovať dlažbu; organizovanie starostlivosti o mládež;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy; stavebné povolenia pre továreň Dynamit – Nobel;
výstavba vodovodu.
Originály, koncepty a odpisy.

1927 N. 99724 – 131169/3 2447
Výstavba školy na Tehelnom poli; oprava krovu v starej radnici pre potreby archívu; výstavba
14 malých domov na Dobytčom trhu; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy; zmluvy
s dozorcami detských ihrísk; zriadenie disciplinárnej komisie mestských závodov.
Originály, koncepty a odpisy.
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14476 1928 N. 113 – 15592/3 2448
Prepúšťanie robotníkov v mestských závodoch; určenie platov z milosti; mestský rozpočet na
rok 1928; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy; interpelácia o úsporných opatreniach mesta.
Originály, koncepty a odpisy.

1928 N. 15992 – 48795/3 2449
Rozdeľovanie chleba medzi chudobnými na veľkonočné sviatky; uskladnenie pouličného
potrubia pre Mestskú vodáreň; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy; penzijné príspevky
mestským zamestnancom.
Originály, koncepty a odpisy.

1928 N. 49041 – 78674/3 2450
Zásobovanie Ružinova pitnou vodou; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy; schválenie
rozpočtu Mestskej vodárne; smernice o podmienkach udeľovania subvencií; mzdová úprava
pre mestských zamestnancov; valné zhromaždenie hasičského zboru.
Originály, koncepty a odpisy.

1928 N. 79317 – 114007/3 2451
Prednostné poskytovanie pracovnej príležitosti bratislavským robotníkom a remeselníkom;
prenájomné a kúpnopredajné zmluvy; bytová kríza mestských robotníkov; žiadosti
o subvencie; voľby do krajinského zastupiteľstva.
Originály, koncepty a odpisy.

1928 N. 114538 – 137359/3 2452
Zavádzanie vodovodu na Púčkovej ceste; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy; štatúty; určenie
platov z milosti; žiadosť robotníkov mestského kameňolomu o poskytnutie vianočnej
remunerácie.
Originály, koncepty a odpisy.

14477 1929 N. 482 – 10139/3 2453
Zriadenie trhu na Dobytčom trhu pre poľnohospodárske výrobky a rôzne potraviny; vypísanie
súťaže na mestský regulačný plán; rozpočet obecnej základiny; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské pozemky a domy; určenie parciel pre mestských úradníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

1929 N. 10462 – 26506/3 2454
Mzdy robotníkov za odpratávanie snehu; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské
pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

1929 N. 26770 – 55496/3 2455
Regulačná úprava na Trnávke; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy; úprava námestia na
križovatke Trnavskej a Vajnorskej cesty; úprava predmestia na pravom brehu Dunaja.
Originály, koncepty a odpisy.

1929 N. 55872 – 90899/3 2456
Návrh na zriadenie správnej rady pre Mestskú plynáreň, vodáreň a elektráreň; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské pozemky a domy; nariadenie o povinnosti povozníkov
odvážať sneh; dodávka maďarského uhlia pre Mestskú elektráreň.
Originály, koncepty a odpisy.
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1929 N. 91161 – 136787/3 2457
Pridelenie pracovných plášťov mestským robotníkom; návrh na poskytnutia vianočnej
remunerácie mestským robotníkom; žiadosti o zavedenie elektrickej energie a o úpravu ulíc
v okolí Emmyháza; kladenie telefónnych káblov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

14478 1930 N. 145 – 21266/3 2458
Parcelácia pozemkov na Legionárskej ulici; vyvlastňovanie pozemkov pre stavbu Krajského
súdu; výstavba nového bitúnka; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy.
Originály, koncepty a odpisy.

1930 N. 21931 – 63968/3 2459
Žiadosť obyvateľov kolónie Bratislava-Západ (Westend) o zavedenie elektrického osvetlenia;
regulačný plán mesta; výkaz o činnosti Slovenskej robotníckej školy; výstavba nových
elektrických sietí Západoslovenskými elektrárňami; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1930 N. 64075 – 102368/3 2460
Núdzové práce za účelom zmiernenia nezamestnanosti; asanácia starých domov;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy.
Originály, koncepty a odpisy.

1930 N. 102746 – 149500/3 2461
Výstavba kanalizácie; kúpa mestských pozemkov pre Mestskú elektráreň; oznam o rozšírení
čísla Robotníckych novín; výstavba vodojemov na odstavnej železničnej stanici;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

1930 N. 154805 – 159585/3 2462
Žiadosť mestských úradníkov o vyplatenie vianočnej remunerácie; stanovy športového klubu
mestských závodov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

14479 1931 N. 476 – 14154/3 2463
Prídel dreva pre nezamestnaných; regulačná úprava ulíc; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy
na mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

1931 N. 14236 – 56290/3 2464
Parcelácia mestských pozemkov; rozšírenie dopravnej siete a vodovodu; kolektívna zmluva pre
mestských robotníkov; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské domy a pozemky;
úhrada stavebných nákladov na mestskú detskú opatrovňu.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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1931 N. 57520 – 79388/3 2465
Rozširovanie elektrickej siete; príprava generálneho regulačného plánu; povolenie vianočnej
remunerácie robotníkom Mestskej vodárne; kladenie diaľkových káblov na trase Bratislava –
Břeclav; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

1931 N. 79396 – 117048/3 2466
Výstavba 136 bytov na Vajnorskej ceste; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské
pozemky a domy; rozšírenie dunajských kúpeľov; zriadenie detského ihriska na Tehelnom poli;
výstavba nových tratí elektrickej pouličnej železnice.
Originály, koncepty a odpisy.

1931 N. 117969 – 161494/3 2467
Určenie cien elektrického prúdu a plynu; žiadosť Zväzu robotníctva kameňokeramického
priemyslu o zastavanie prepúšťania mestských sezónnych robotníkov; správa zo zasadnutia
rozpočtového výboru; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

14480 1932 N. 231 – 64315/3 2468
Úprava pravého brehu Dunaja; výstavba družstevných domov Unitas; regulačná úprava ulice
Vydrica; projekt kabelizačného plánu; správa o činnosti finančnej komisie; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 67373 – 93557/3 2469
Chlebová a mliečna akcia pre nezamestnaných; štatúty; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy
na mestské domy a pozemky; úver na výstavbu ciest; parcelácia pozemkov.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 97125 – 107751/3 2470
Úprava chodníkov a kanalizácie pre stavebné družstvo Unitas; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 110897 – 127988/3 2471
Zápisnica z rokovania o dopravných možnostiach československého exportu po Dunaji;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; výstavba telefónnej siete.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 128810 – 157649 2472
Rozšírenie elektrickej siete na Trnávke; parcelácia mestských pozemkov; návrh na
reorganizáciu dezinfekčnej služby; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 158203 – 177696/3 2473
Podporovanie nezamestnaných; súpis cenných stromov v mestských sadoch; osvetľovanie ulíc;
vyplatenie vianočnej remunerácie mestským definitívnym robotníkom; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.
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14481 1933 N. 207 – 5327/3 2474
Mestské štatúty; správa o hospodárskej situácii na Slovensku; výstavba rodinných domov;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 5330 – 56835/3 2475
Vyvlastňovanie domov; mzdy lampárov v Mestskej plynárni; zriadenie parku na pravom brehu
Dunaja; adaptácia radničnej povaly; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 31091 – 61770/3 2476
Výstavba elektrárne; pracovný poriadok robotníkov Mestskej vodárne a plynárne; regulačné
úpravy na pravom brehu Dunaja; mestské štatúty; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 62427 – 78816/3 2477
Interpelácia v záujme stavebných prác; hospodárenie verejnej správy; udeľovanie definitívy
robotníkom Mestskej elektrárne; parcelačné povolenia; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy
na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 79551 – 86122/3 2478
XIV. zjazd plynárenského a vodárenského združenia; úprava pracovných pomerov na
Slovensku; výkaz robotníckych miezd u mesta; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 89843 – 120477/3 2479
Pomocná akcia pre pohorelcov; zavedenie 48 hodinovej pracovnej doby u zametačov; adaptácia
radničnej pivnice; mestský rozpočet; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 120978 – 152321/3 2480
Otvorenie kameňolomu na Železnej studničke; hlavný mestský rozpočet; správa zo zasadnutia
MZZ o riešení hospodárskej krízy; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky; subvencia starostlivosti o Detský domov.
Originály, koncepty a odpisy.

14482 1934 N. 93 – 27255/3 2481
Žiadosti nezamestnaných o prácu; ošacovacia akcia pre chudobné deti; zdraženie cestovných
poplatkov na mestskej elektrickej železnici; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
pozemky a domy; vyprázdnenie Hummelovho domu za účelom zriadenia múzea; vianočná
nádielka chudobným deťom; požiadavky nezamestnaných na zahájenie komunikačných prác.
Originály, koncepty a odpisy.
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1934 N. 28517 – 62539/3 2482
Zoznam mestských robotníkov; otvorenie trhu na Kamennom námestí; regulačné práce na
vrchu Kalvária; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1934 N. 63504 – 97702/3 2483
Správa o výsledkoch geologických prieskumov v okolí Bratislavy; stavebné povolenia; žiadosti
o prácu; ponuky na kúpu parciel; povolenie mzdy mestským sezónnym robotníkom na dobu
vojenského cvičenia; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské pozemky a domy.
Originály, koncepty a odpisy.

1934 N. 97906 – 132438/3 2484
Superkolaudácia nových stavieb; odkúpenie parcely pre výstavbu školy na predmestí
Bratislava-Západ; osvetľovanie ulíc; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1934 N. 132442 – 155006/3 2485
Úprava o zavedení 40 hodinového pracovného týždňa; žiadosti nezamestnaných o prácu; kúpy
a nájmy pozemkov; štátny príspevok na realizáciu núdzových prác; geologický prieskum na
Železnej studničke.
Originály, koncepty a odpisy.

14483 1935 N. 223 – 14799/3 2486
Voľba členov kontrolnej komisie v Mestskej elektrárni; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy
na mestské domy a pozemky; regulačné práce.
Originály, koncepty a odpisy.

1935 N. 15633 – 48537/3 2487
Mestský rozpočet; dražba nehnuteľnosti; osvetľovanie ulíc; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské domy a pozemky; prepustenie pozemkov na rozšírenie ulíc.
Originály, koncepty a odpisy.

1935 N. 48771 – 58698/3 2488
Mestský rozpočet; výstavba novej plynárne; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky; výstavba vodovodného potrubia.
Originály, koncepty a odpisy.

1935 N. 59088 – 75469/3 2489
Dražobná vyhláška; zriadenie slnečného kúpeľa na Železnej studničke; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; elektrifikácia Petržalky.
Originály, koncepty a odpisy.

1935 N. 75182 – 89016/3 2490
Uznesenie MR o výsledkoch sčítania ľudu; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.
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1935 N. 89355 – 105137/3 2491
Žiadosti o stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov; investičná pôžička na dláždenie
ulíc; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; výstavba štátnej
hradskej na trase Bratislava – Stupava.
Originály, koncepty a odpisy.

IV. Dôchodkové

14484 1923 N. 11508 – 100607/4 2492
Dávky zo športových podujatí a zábav; decentralizácia bratislavských trhov; výkazy
o vyvezených liehovinách; koncerty Hudobnej školy; zoznanie dôchodkovej a činžovej dane.
Originály, koncepty a odpisy.

14485 1924 N. 2331 – 93259/4 2493
Oslobodenie od zaplatenia dávky zo zábav za vystúpenie Ruského balalajkového symfonického
orchestra; kontrola účtov Reduty; určenie cien chleba; dávky za koncerty Robotníckej
akadémie; revízia mestských poistiek.
Originály, koncepty a odpisy.

14486 1925 N. 11038 – 90697/4 2494
Protidrahotná akcia; smernice o vývoze liehovín; žiadosť Slováckeho krúžku o odpustenie
dávky zo zábav; vyúčtovanie dôchodkového oddelenia; predpísanie dávky za vylepenie
plagátov KSČ.
Originály, koncepty a odpisy.

14487 1926 N. 141 – 144259/4 2495
Žiadosti o odpustenie dávky zo zábav a koncertov; večierky; divadelné predstavenia; vyrubenie
dávky zo zábav Slováckemu krúžku; vyrubenie dávky zo zábav za večierok usporiadaný
združením YMCA; vyrubenie dávky zo zábav za koncert Speváckeho združenia moravských
učiteľov; maximovanie cien hrozna.
Originály, koncepty a odpisy.

14488 1927 N. 349 – 124374/4 2496
Vyrubenie dávok zo zábav za koncerty Bratislavského symfonického orchestra; vyrubenie
dávok za prednášky; nákup školských potrieb pre chudobné deti.
Originály, koncepty a odpisy.

14489 1928 N. 7083 – 135836/4 2497
Dávky za usporiadanie literárnych večierkov a koncertov; zákaz podomového obchodu vo
vinárňach a pod viechami; vyrubenia dávky za vyvesenie neokolkovaných plagátov stavebných
robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14490 1929 N. 1774 – 133682/4 2498
Organizácia ciachovej služby podľa ciachového zákona; vyrubenie dávok zo zábav za
usporiadanie vzdelávacích krúžkov, koncertov a prednášok; vyberanie mýta; zákaz
protekcionárstva v trhovom úrade; zlepšenie zásobovania mäsom.
Originály, koncepty a odpisy.
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14491 1930 N. 6518 – 155977/4 2499
Správa o priebehu výročného jarmoku v Bratislave; zavedenie nedeľného pokoja; povolenie na
predaj vína pre Spolok vinohradníkov; určenie výšky dávok zo zábav.
Originály, koncepty a odpisy.

14492 1931 N. 623 – 161963/4 2500
Vyrubenie dávok zo zábav za usporiadanie koncertu Bratislavského symfonického orchestra;
vyberanie dávky z hry v karty; rezolúcia trhových obchodníkov; správa o činnosti Starostlivosti
o zmrzačené deti; podporovanie kovorobotníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14493 1932 N. 941 – 159853/4 2501
Dávky za prednášky, koncerty a divadelné predstavenia; dávky z nepoužívateľných bytov;
dávka za volebný plagát KSČ; zmena štatútov o vyberaní dlažobných poplatkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14494 1933 N. 358 – 141620/4 2502
Kontrola pasterizácie mlieka; hlásenie o zhadzovaní letákov nad Bratislavou; určenie cien
chleba a pečiva; vyrubenie dávok za spoločenské večierky.
Originály, koncepty a odpisy.

14495 1934 N. 36 – 147781/4 2503
Vyrubenie dávok za kultúrne večery, koncerty, prednášky a výstavy; vyrubenie dávky za
večierok usporiadaný Robotníckou akadémiou.
Originály, koncepty a odpisy.

14496 1935 N. 1657 – 53202/4 2504
Pravidlá o vyberaní obecnej dávky; výkaz o kanalizačných poplatkoch; vyrubovanie dávok zo
zábav za usporiadanie akadémií a večierkov.
Originály, koncepty a odpisy.

1935 N. 54059 – 113505/4 2505
Vyrubenie dávok zo zábav za koncert Matice slovenskej, Robotníckej akadémie,
mandolínového orchestra a iných spolkov.
Originály, koncepty a odpisy.

V. Stavebné

14497 1923 N. 14179 – 103744/5 2506
Výstavba vodocestného zjazdu; zabezpečenie pozemkov pre Univerzitu Komenského;
meračské práce v katastri Bratislavy; stavebné povolenia; dláždenie ulíc; platy úradníkov
mestského kameňolomu; parcelácia pozemkov; výstavba Justičného paláca.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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14498 1924 N. 706 – 84995/5 2507
Zadávanie kanalizačných a vodovodných prác; plány na rozšírenie elektrickej siete; adaptácia
Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca; smernice pre ochranu parkov a sadov; zakladanie
stavebných družstiev; štátna subvencia na výstavbu.
Originály, koncepty a odpisy.

14499 1925 N. 2478 – 88675/5 2508
Regulačný plán Ružinova; výstavba obytných domov Stavebného družstva štátnych
zamestnancov; novostavba učňovskej školy; stavebné povolenia; regulačné plány mesta.
Originály, koncepty a odpisy.

14500 1926 N. 172 – 144524/5 2509
Stavebné povolenia; výkaz mestských verejných studní; prevzatie bývalých municipálnych
ciest do župnej správy; plán dlažobných prác na rok 1926; oprava mosta.
Originály, koncepty a odpisy.

14501 1927 N. 176 – 123063/5 2510
Prenájom mestských kameňolomov; výstavba štátnej ľudovej školy na Tehelnom poli; výstavba
novinových stánkov; premenovanie ulíc; katastrálne mapy; reambulácie chotárnych hraníc.
Originály, koncepty a odpisy.

14502 1928 N. 103 – 135955/5 2511
Výstavba kanalizačného potrubia; prestavba hotela Carlton; rozšírenie ústredného kúrenia na
Radnici; parcelácia mestských pozemkov; regulačné plány mesta.
Originály, koncepty a odpisy.

14503 1929 N. 656 – 135491/5 2512
Zriadenie Veterinárneho bakteriologického laboratória; výstavba kanalizácie; stavebné
povolenia; návrh na postavenie paláca pre Mestskú sporiteľňu; nedostatky signalizačného
a núdzového osvetlenia v Slovenskom národnom divadle.
Originály, koncepty a odpisy.

14504 1930 N. 539 – 157932/5 2513
Úprava ulíc; plány na výstavbu Mestskej epidemiologickej nemocnice; kolaudácie nových
domov; asanácia starých objektov.
Originály, koncepty a odpisy.

14505 1931 N. 1450 – 131801/5 2514
Parcelačné povolenie pre stavebné družstvo štátnych zamestnancov; pokrývačské práce na
mestských budovách; zriadenie benzínovej čerpacej stanice na Krížnej ulici; adaptácia
radničnej budovy (povala); smernice o ochrane pamiatok na Slovensku.
Originály, koncepty a odpisy.

1931 N. 133948/5 2515
Výstavba školy na Kolibe.
Originály, koncepty a odpisy.

1931 N. 133948 – 149996/5 2516
Výstavba školy na Kolibe a vyúčtovanie akcie.
Originály, koncepty a odpisy.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



97

14506 1932 N. 905 – 159708/5 2517
Žiadosť SND o zavedenie nových osvetľovacích telies; regulácia okolia Sokolskej ulice;
regulačné úpravy ulíc; úprava chodníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 161799/5 2518
Výstavba Mestského bitúnka.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 161799/5 2519
Výstavba Mestského bitúnka.
Originály, koncepty a odpisy.

1932 N. 162004 – 165758/5 2520
Úprava dunajského nábrežia; zavedenie nových orientačných tabúľ a domových čísiel;
nadstavba hasičského skladu; odhad Mirbachovho paláca.
Originály, koncepty a odpisy.

14507 1933 N. 27 – 81217/5 2521
Regulačná úprava ulíc a ciest; prístavba k Primaciálnemu palácu; zavedenie nových
orientačných čísiel domov.
Originály, koncepty a odpisy.

1933 N. 81571 – 153182/5 2522
Prestavba štátnej cesty Bratislava – Stupava; regulačné úpravy ulíc; stavebné povolenia.
Originály, koncepty a odpisy.

14508 1934 N. 6739 – 76232/5 2523
Kontrola mestských sezónnych zamestnancov na stavbách; smernice o výstavbe a prácach
realizovaných samosprávnymi zväzkami.
Originály, koncepty a odpisy.

1934 N. 79074 – 82032/5 2524
Úprava Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca; stavebné povolenia.
Originály, koncepty a odpisy.

1934 N. 83848 – 138286/5 2525
Podpora na výstavbu splavov na potoku Vydrica; výstavba bytov a mestských domov; výstavba
kanalizačnej siete.
Originály, koncepty a odpisy.

14509 1935 N. 268 – 97737/5 2526
Prestavba hlavnej železničnej stanice; rekonštrukcia javiska SND; výstavba Rastislavovej ulice;
parcelácia pozemkov na Zochovej ulici.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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VI. Daňové

14510 1923 N. 867 – 104547/6 2527
Správa o finančnej situácii mesta; vyberanie progresívnej obecnej prirážky; daň z obratu;
zaistenie neuhradeného mestského dlhu; dlžobné úpisy mesta.
Originály, koncepty a odpisy.

14511 1924 N. 5266 – 89683/6 2528
Uvoľnenie vkladných knižiek mesta; správa o činnosti daňového oddelenia; zahraničné
pôžičky; správa o činnosti centrálnej správy veľkostatkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14512 1925 N. 18054 – 92548/6 2529
Poverenie mestského správneho zástupcu zastupovaním v licitačných otázkach; zahraničné
pôžičky; zdanenie koncertu pre prospech vojnových slepcov; založenie Mestského úverového
ústavu.
Originály, koncepty a odpisy.

14513 1926 N. 2163 – 130262/6 2530
Dlžobné úpisy na Univerzitnú základinu; priznania k zárobkovej dani.
Originály, koncepty a odpisy.

14514 1927 N. 650 – 130287/6 2531
Správa o činnosti daňového oddelenia; správa o mestských peňažných vkladoch; zvýšenie
poistného v nových domoch; zmenky na pôžičku mesta od Slovenskej banky.
Originály, koncepty a odpisy.

14515 1928 N. 22280 – 135774/6 2532
Štatistické výkazy o stavebnom ruchu v meste; uznesenie o intabuláciách pre prospech mesta;
vyrubovanie zárobkovej dane spolkom; zápisnice finančnej komisie.
Originály, koncepty a odpisy.

14516 1929 N. 1223 – 136752/6 2533
Vyhláška o platnosti priamych daní; zápisnice štatistickej a finančnej komisie; označovanie
námestí a ulíc a číslovanie domov.
Originály, koncepty a odpisy.

14517 1930 N. 5258 – 157391/6 2534
Vymedzovanie kompetencie a právomoci starostu; zápisnice finančnej komisie MR.
Originály, koncepty a odpisy.

14518 1931 N. 1451 – 111644/6 2535
Dôvodová správa k mestskému rozpočtu; prečíslovanie všetkých štátnych budov; vyhlášky
o verejných dražbách.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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14519 1932 N. 4803 – 178291/6 2536
Evidenčný plán Zimného prístavu; vydanie nových bankoviek; likvidácia investičnej pôžičky
v Zemskej banke; zápisnice finančnej komisie MR.
Originály, koncepty a odpisy.

14520 1933 N. 475 – 152026/6 2537
Mestský rozpočet; štatistické dáta o obyvateľstve; správa o výsledkoch starostlivosti
o chudobných a mládež; zápisnice finančnej komisie MR.
Originály, koncepty a odpisy.

14521 1934 N. 14571 – 141586/6 2538
Vyzdvihnutie pôžičky u Zemskej banky na mestské investície; príprava mestského rozpočtu;
vyúčtovanie podpôr úchylnej mládeži; vyúčtovanie subvencie na štátnu stravovaciu akciu pre
nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

14522 1935 N. 405 – 134149/6 2539
Smernice o minimálnych hodinových mzdách; vyúčtovanie subvencie na štátnu stravovaciu
akciu pre nezamestnaných; mestský rozpočet; poskytnutie komunálnej pôžičky; rozpočet na
CPO.
Originály, koncepty a odpisy.

VII. Chudobinské

14523 1923 N. 2736 – 103999/7 2540
Hradenie liečebných výdavkov za nezamestnaných a chudobných; podporovanie
nezamestnaných; rôzne akcie pre nezamestnaných; vyúčtovanie Mestského chudobinca.
Originály, koncepty a odpisy.

14524 1924 N. 219 – 54292/7 2541
Súpis hluchonemých; vyúčtovanie Mestského chudobinca; interpelácie za odstránenie bytovej
krízy; subvencie na ošatenie nezamestnaných a bezprístrešných.
Originály, koncepty a odpisy.

14525 1925 N. 10538 – 91709/7 2542
Mestské organizačné štatúty; vyúčtovanie subvencií pre Mestský chudobinec; vyúčtovanie
podpôr pre nezamestnaných a chudobných; ošacovacia akcia pre deti nezamestnaných
a chudobných.
Originály, koncepty a odpisy.

14526 1926 N. 632 – 122490/7 2543
Rozdeľovanie palivového dreva medzi chudobných a nezamestnaných; zájazd slovinských
a bulharských učiteľov do Bratislavy; repatriácia poľských štátnych príslušníkov z ČSR;
zadanie dodávky šatstva pre chudobných.
Originály, koncepty a odpisy.
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14527 1927 N. 7570 – 117978/7 2544
Vyúčtovanie chudobinských podpôr; odpredaj almuženiek pre žobrákov; ošacovacia akcia pre
deti chudobných a nezamestnaných; výkaz opatrovníkov v Mestskom lazarete.
Originály, koncepty a odpisy.

14528 1928 N. 30120 – 117789/7 2545
Štatút o žobraní na území mesta; určenie miezd za práce pre osoby umiestnené v Mestskej
útulni.
Originály, koncepty a odpisy.

14529 1929 N. 4299 – 104763/7 2546
Prideľovanie stavebných pozemkov na Trnávke chudobným na postavenie rodinných domkov
so záhradami; návrh člena dozornej komisie MR na zriadenie chudobinca a rozšírenie
nemocnice pre starých chudobných.
Originály, koncepty a odpisy.

14530 1929 N. 9640 – 135917/7 2547
Rozdeľovanie vianočných darčekov pre chudobných; výkaz o činnosti útulne pre
bezprístrešných; ošacovacia akcia pre deti chudobných a nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

14531 1931 N. 116184/7 2547
Zákaz vstupu do mesta osobám cigánskeho pôvodu.
Originály, koncepty a odpisy.

14532 1932 N. 11963 – 163794/7 2547
Zvýšenie subvencie pre Mestský polievkový ústav na zlepšenie stravy; návrh na rozpočet
Mestského chudobinca; ošacovacia akcia pre chudobných a nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

14533 1933 N. 6342 – 136925/7 2547
Stanovy spolku Starostlivosť o chudobných mesta; vyúčtovanie ošacovacej akcie pre
chudobných žiakov.
Originály, koncepty a odpisy.

14534 1934 N. 3062 – 142617/7 2548
Smernice na obmedzenie a úpravu žobrania; rozdeľovanie uhlia pre chudobných
a nezamestnaných; rôzne akcie pre nezamestnaných; podporovanie prestarlých čašníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14535 1935 N. 27959 – 76919/7 2549
Uznesenie MR o povinnostiach zdravotných sestier; vyúčtovanie Mestského polievkového
ústavu; vyúčtovanie ošacovacej akcie pre chudobných a nezamestnaných; výkaz o činnosti
Starostlivosti o matky a kojencov.
Originály, koncepty a odpisy.Arch

ív 
mes

ta 
Brat

isla
vy



101

VIII. Zdravotné

14536 1923 N. 12188 – 103998/8 2550
Umiestnenie epidemiologickej autokolóny; reorganizácia zdravotného oddelenia MR;
štatistické výkazy o nemocniciach; výkazy infekčne chorých.
Originály, koncepty a odpisy.

14537 1924 N. 46311 – 67868/8 2550
Študijné cesty pracovníkov v zdravotníctve; zisťovanie čistoty vody.
Originály, koncepty a odpisy.

14538 1925 N. 13874 – 88908/8 2551
Potieranie infekčných chorôb; zriadenie trachomovej stanice.
Originály, koncepty a odpisy.

14539 1926 N. 30302 – 93260/8 2551
Zverolekárska výstava; stavebné povolenie pre výstavbu roľníckeho pivovaru.
Originály, koncepty a odpisy.

14540 1927 N. 130283/8 2551
Výkaz o činnosti epidemiologickej nemocnice.
Originály, koncepty a odpisy.

14541 1928 N. 31897 – 99880/8 2552
Subvencie na športové podujatia; stavebné povolenie na výstavbu židovskej nemocnice;
vyúčtovanie epidemiologickej nemocnice.
Originály, koncepty a odpisy.

14542 1929 N. 2752 – 134073/8 2553
Správa o činnosti mestských hasičov; reorganizácia hasičských zborov; zariadenie Mestskej
epidemiologickej nemocnice.
Originály, koncepty a odpisy.

14543 1930 N. 5603 – 138740/8 2554
Výkaz požiarov v Bratislave; povolenie účasti príslušníkov bratislavských hasičov na zjazde
slovenského hasičstva v Ľubľani; zákaz politických agitácií medzi požiarnikmi z povolania;
dodávka nových hasičských prístrojov.
Originály, koncepty a odpisy.

14544 1931 N. 4559 – 162058/8 2555
Pozvánka na zjazd zdravotnej techniky a hygieny v Miláne; subvencie spolkom, inštitúciám
a športovým organizáciám.
Originály, koncepty a odpisy.

14545 1932 N. 17116 – 170566/8 2556
Prehliadka Mestskej epidemiologickej nemocnice; organizácia kuratória pre školskú zdravotnú
službu; mestské subvencie športovým a telovýchovným spolkom.
Originály, koncepty a odpisy.
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14546 1933 N. 2604 – 153197/8 2557
Úrazové poistenie hasičov z povolania; týždeň čistoty; výkazy o ošetrovateľskej a zdravotnej
službe; reorganizácia školskej lekárskej služby.
Originály, koncepty a odpisy.

14547 1934 N. 22329 – 152380/8 2558
Úprava o kominárskej živnosti; výkaz o ošetrovateľskej a zdravotníckej službe; zriadenie ihrísk
pre školskú mládež; požiarno-policajné hlásenia.
Originály, koncepty a odpisy.

14548 1935 N. 2084 – 104490/8 2559
Požiadavky nezamestnaných na nemocnice; kúpele a športové ihriská; protipovodňové
cvičenie; správy Poradne pre matky a kojencov; cvičenie požiarnych zborov.
Originály, koncepty a odpisy.

IX. Regulačné

14549 1924 N. 85148 – 89197/9 2560
Vyslanie zástupcov mesta na študijnú cestu do Brna za účelom štúdia organizácie regulačnej
kancelárie; návrh na zvolanie regulačnej komisie; správy zo zasadnutí regulačnej komisie.
Originály, koncepty a odpisy.

14550 1925 N. 4530 – 88895/9 2560
Návrh na reguláciu dunajského brehu; stavebné práce na Hurbanovom námestí; projekt
odstavnej železničnej stanice; plány ústavu architektoniky; projekt na kolóniu rodinných
domkov na Emmyháze.
Originály, koncepty a odpisy.

14551 1926 N. 1187 – 139071/9 2560
Stavebné povolenie pre továreň Stollwerck; parcelačné povolenia na pozemky na Mlynských
nivách a Slovanoch; povolenie na výstavbu transformačnej stanice pri Patrónke; projekt na
rozšírenie tretieho pásma mestského vodovodu; návrh asanačného zákona pre mesto.
Originály, koncepty a odpisy.

14552 1927 N. 1104 – 114855/9 2561
Určenie regulačnej čiary na Vazovovej ulici; smernice o ochrane pamiatok pri regulácii mesta;
zriadenie štatistického oddelenia MR; stavebné povolenie pre bratislavskú továreň na ocot;
určenie parkoviska pre taxislužbu.
Originály, koncepty a odpisy.

14553 1928 N. 20266 – 49144/9 2561
Žiadosť o povolenie nadstavby poštovej budovy na Námestí republiky; výstavba školy na
Jelenej a Karpatskej ulici; parcelačné povolenia.
Originály, koncepty a odpisy.

14554 1929 N. 117261/9 2561
Pomenovanie nových ulíc.
Originály, koncepty a odpisy.
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X. Kultúrne

14555 1923 N. 35870 – 53453/10 2562
Smernice ŽÚ o povinnosti hlásiť kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v Maďarsku za účelom
ich prevozu do ČSR; správa o inventarizácii pamiatok v Mestskom múzeu; prevzatie
pozostalosti po Štefánii Wurmbrandovej pre Mestské múzeum.
Originály, koncepty a odpisy.

14556 1924 N. 49637/10 2562
Interpelácia k pozostalosti Jána Pálffyho.
Originály, koncepty a odpisy.

14557 1925 N. 50776/10 2562
Správa k článku v novinách Pressburger Zeitung o stredoeurópskej sieti vodných ciest.
Originál a koncept.

14558 1926 N. 30689 – 105907/10 2562
Sprístupnenie vonkajšej chodby na Michalskej veži a Radničnej veži verejnosti; zapožičanie
korešpondencie Ľudovíta Štúra od Národného múzea v Prahe pre historickú výstavu mesta
Bratislavy; prieskum verejnej mienky o najčítanejších novinách v okolí Bratislavy a v meste.
Originály, koncepty a odpisy.

14559 1927 N. 22156 – 68718/10 2562
Zriadenie konzervačnej dielne pri Archíve hlavného mesta Prahy; výstava Zemského zväzu
grémia majiteľov kníhtlačiarní a Spolku grafických robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14560 1928 N. 13103 – 108623/10 2562
Postavenie sochy sv. Juraja na Primaciálnom námestí; vypracovanie vývoja mesta v rokoch
1918 – 1928 pre Ottov náučný slovník; subvencia pre maliarsku školu; žiadosť odboru Sokola
Bratislava I. o podporu.
Originály, koncepty a odpisy.

14561 1929 N. 11719 – 29713/10 2562
Odmena akademickému maliarovi Kováčikovi za model M. R. Štefánika; žiadosť o pridelenie
odevov z chudobinského oddelenia pre útulňu bezprístrešných.
Originály, koncepty a odpisy.

14562 1931 N. 14106 – 104007/10 2562
Návrh na premenovanie ulíc; umiestnenie Hviezdoslavovho pomníka v Hviezdoslavovom
parku (Palackého park); odovzdanie štandardy mesta miestnym plukom.
Originály, koncepty a odpisy.

14563 1932 N. 2480 – 93002/10 2562
Protest pracovníkov oddelenia kultúry proti prideleniu oddelenia kultúry k inému odboru;
pomenovanie a premenovanie ulíc a sadov; pozvánka na výstavu o hygiene do Poznane.
Originály, koncepty a odpisy.
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14564 1935 N. 68437 – 105723/10 2562
Usporiadanie koncertu SND pre prospech Združenia policajných penzistov a vdov;
usporiadanie robotníckej akadémie v rámci osláv sviatku československej samostatnosti;
kongres Slovenskej ligy v Trnave; usporiadanie literárneho večera Spolku slovenských
spisovateľov; usporiadanie slávnostnej akadémie Štúrovou štátnou ľudovou školou k 120.
výročiu narodenia Ľudovíta Štúra.
Originály, koncepty a odpisy.
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VII. M A N I P U L A Č N É   O B D O B I E
1935 – 1945
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a) Mestská rada

I. Skupina prezidiálna

I. Pomocné knihy

14565 1936 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14566 1936 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 20000.

14567 1936 prez
Podací denník prezidiálny 20001 – 30000.

14568 1936 prez
Podací denník prezidiálny 30001 – 34436.

14569 1937 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14570 1937 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 20000.

14571 1937 prez
Podací denník prezidiálny 20001 – 31775.

14572 1938 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14573 1938 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 20000.

14574 1938 prez
Podací denník prezidiálny 20001 – 24953.

14575 1939 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14576 1939 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 21157.

14577 1940 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14578 1940 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 21552.

14579 1941 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.
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14580 1941 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 20907.

14581 1942 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14582 1942 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 23176.

14583 1943 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14584 1943 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 19172.

14585 1944 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 10000.

14586 1944 prez
Podací denník prezidiálny 10001 – 19756.

14587 1945 prez
Podací denník prezidiálny 1 – 5156.

14588 1936 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14589 1936 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14590 1936 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14591 1936 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14592 1937 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14593 1937 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14594 1937 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14595 1937 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14596 1938 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.
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14597 1938 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14598 1938 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14599 1938 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14600 1939 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14601 1939 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14602 1939 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14603 1939 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14604 1940 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14605 1940 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14606 1940 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14607 1940 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14608 1941 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14609 1941 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14610 1941 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14611 1941 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14612 1942 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14613 1942 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.
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14614 1942 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14615 1942 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14616 1943 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14617 1943 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14618 1943 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14619 1943 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14620 1944 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14621 1944 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14622 1944 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14623 1944 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14624 1945 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu A – F.

14625 1945 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu G – L.

14626 1945 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu M – S.

14627 1945 prez
Index k podaciemu denníku prezidiálnemu Š – Ž.

14627.1 1942 – 1944
Výkaz práce referenta

14627.2 1942 – 1945
Výkaz práce referenta2

2 Dodatky v kurzíve sú v origináli dopísané rukou zamestnancami Archívu mesta Bratislavy.
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2. Spisy

I/1. Oddelenie prezidiálne a osobné

14628 1935 N. 25151 – 28178/I/1 2563
Reorganizácia mestskej správy podľa nového organizačného štatútu; povolenie presunov
položiek v mestskom rozpočte; smernice na začatie uhoľnej akcie pre nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

14629 1936 N. 1107 – 30751/I/1 2563
Žiadosť o poskytnutie podpory na tamburašský zjazd do Juhoslávie; pozvánka na začatie
výstavy dopravnej bezpečnosti na Vazovovej ulici; návrh na zaradenie mestských
zamestnancov do vyšších platových stupníc služobnej triedy; pozvánka na Medzinárodný
hasičský kongres vo Viedni; jazykové skúšky mestských zamestnancov.
Originály, koncepty a odpisy.

14630 1937 N. 97 – 23556/I/1 2564
Štatúty o vyberaní poplatkov za úradné výkony; pozvánka na I. odborový zjazd
československých právnikov v Prahe; žiadosť Národného zemského divadla Podkarpatskej
Rusi o prevzatie protektorátu nad jubilejným zájazdom do Bratislavy; pozvánka na celoštátny
zjazd Spolku československých inžinierov.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 23979/I/1 2565
Organizačný štatút mesta Bratislavy.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 23979/I/1 2566
Organizačný štatút mesta Bratislavy.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 23979/I/1 2567
Organizačný štatút mesta Bratislavy.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 23979 – 28980/I/1 2568
Organizačný štatút mesta Bratislavy; povolenie vedľajšieho zamestnania mestským technickým
úradníkom; zbierka mestských zamestnancov na akciu Vianočný strom republiky.
Originály, koncepty a odpisy.

14631 1938 N. 323 – 11368/I/1 2569
Návšteva rumunského ministra zahraničných vecí v ČSR; prideľovanie naturálnych bytov
mestským zamestnancom; návrh finančného oddelenia na zákaz poskytovať preddavky
mestským úradníkom; nemocenské poistenie zmluvných zamestnancov.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 13904 – 24577/I/1 2570
Odporúčanie prijímať nezamestnaných záložných dôstojníkov do mestských služieb; subvencia
na 10 ročné jubileum od založenia kolónie chudobných na Trnávke; pozvánka na oslavy
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národného oslobodenia, ktoré pripravuje Osvetový zväz pre Slovensko; smernice o manipulácii
s osobnými spismi mestských zamestnancov.
Originály, koncepty a odpisy.

14632 1939 N. 605 – 20500/I/1 2571
Schválenie mestského rozpočtu; skladanie služobnej prísahy obecných a štátnych
zamestnancov; zvýšenie služobných pôžitkov a penzijné poistenie lesných zamestnancov
pracujúcich u mesta a bývajúcich v Nemecku.
Originály, koncepty a odpisy.

14633 1940 N. 4045 – 20530/I/1 2571
Výročná správa obecného úradu; povolenie pouličnej zbierky pre hlavné veliteľstvo CPO;
zahájenie leteckej dopravy.
Originály, koncepty a odpisy.

14634 1941 N. 623 – 20718/I/1 2571
Návrh na obsadenie systematizovaných miest mestských zamestnancov; úprava na likvidáciu
robotníckych miezd; vyslanie úradníkov sociálno-humanitného oddelenia na informačnú cestu
do Viedne; vypísanie pôžičky na Hospodársku obrodu Slovenska.
Originály, koncepty a odpisy.

14635 1942 N. 117 – 23125/I/1 2572
Zbierka HG a FS pre vojakov na fronte; úprava na zamedzenie ohrozenia riadneho chodu
úradovania v prípade študijných dovoleniek mestských úradníkov; platy a odmeny profesorom
Mestskej obchodnej školy; mestský rozpočet; príprava na civilnú evakuáciu mesta;
premenovanie Triedy kráľa Alexandra I. na Ulicu rodobrany.
Originály, koncepty a odpisy.

14636 1943 N. 167 – 18448/I/1 2573
Usporiadanie kurzu techniky a praxe účtovníkov, kontrolórov a revízorov; premenovanie
Jelenej ulice na Ulicu Hlinkovej mládeže; úsporné opatrenia v personálnych otázkach;
poskytnutie úhrady na akciu Radosť z práce.
Originály, koncepty a odpisy.

14637 1944 N. 208 – 12854/I/1 2574
Výkaz mestských zamestnancov bývajúcich mimo Bratislavy; kvalifikačný popis mestských
definitívnych a zmluvných zamestnancov v roku 1943; návrhy na evakuáciu mesta; smernice
o korešpondencii s cudzinou; smernice pre úradovanie v štátnych a verejných úradov.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 13217 – 19698/I/1 2575
Zimná pomoc pre mestských zamestnancov; detská opatrovňa na Radlinského ulici; školské
budovy v Bratislave; zaberanie ubytovacích priestorov.
Originály, koncepty a odpisy.

14638 1945 N. 312 – 4820/I/1 2575
Náhrada škody za ubytovanie vojska; odovzdanie úradu hlavného mešťanostu do rúk
predsedníctva Národného výboru v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy.
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I/2. Oddelenie pre veci právne a správne

14639 1935 N. 27049 – 27868/I/2 2576
Štatút o označovaní ulíc, verejných priestorov a o číslovaní domov; voľba členov MZZ.
Originály, koncepty a odpisy.

14640 1936 N. 761 – 32661/I/2 2577
Výstavba hrádze na ľavom a pravom brehu Dunaja; obsadenie miesta člena mestskej kultúrnej
komisie; mestské štatúty; zostavenie komisie pre spravovanie mestských budov.
Originály, koncepty a odpisy.

14641 1937 N. 939 – 29360/I/2 2578
Parcelačné povolenia a zápisnice z rokovania s firmou Dynamit – Nobel o zrušení nadjazdu nad
Hlavnou železničnou stanicou; založenie základiny Dr. Dohnányho; žiadosť Klubu
československých filatelistov o povolenie použiť znak mesta na odznaky; rezignácia z členstva
v mestských komisiách.
Originály, koncepty a odpisy.

14642 1938 N. 202 – 20804/I/2 2579
Návrh na zníženie mzdy mestským výpomocným robotníkom; voľby do obecného
zastupiteľstva; voľby do dôverníckeho zboru stálych mestských robotníkov; návrh na pracovný
poriadok stálych mestských robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14643 1939 N. 2346 – 20742/I/2 2580
Výkaz korporácií, v ktorých má mesto členstvo; výroba odznakov pre členov MR a MZZ;
prijatie mesta Bratislavy za zakladajúceho člena Spoločnosti dunajsko-oderského prieplavu;
osamostatnenie obce Karlova Ves; rokovací poriadok Kuratória pre bitúnkové záležitosti.
Originály, koncepty a odpisy.

14644 1940 N. 353 – 20264/I/2 2580
Zmena regulácie na Jaskovom rade; zmena štatútu o vykladaní tovaru pred obchodmi na
Kapucínskej ulici; vyvlastňovanie pozemkov v predĺženej Poštovej ulici.
Originály, koncepty a odpisy.

14645 1941 N. 2687 – 20792/I/2 2580
Úprava detského ihriska v Bratislave-Západ (na Eckhardtových pozemkoch); zmena
regulačných predpisov na Kornhuberovej a Zrínskeho ulici; návrh na odstúpenie pobrežného
pásma na pravom brehu Dunaja.
Originály, koncepty a odpisy.

14646 1942 N. 744 – 22821/I/2 2581
Regulačná úprava medzi Mýtnou a Radlinského ulicou a Kollárovým námestím; zoznam
referentov poverených predpisovaním platobných príkazov; premenovanie Kadlecovho
námestia na Námestie cára Borisa; prevod židovského podniku Róberta Plaznera.
Originály, koncepty a odpisy.
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14647 1943 N. 1093 – 18203/I/2 2581
Regulačná a zastavovacia úprava v hone Motzengrund; prevody židovských podnikov;
výstavba vládnej štvrti okolo Námestia slobody; doplnenie organizačného štatútu mesta
Bratislavy; premenovanie a pomenovanie ulíc.
Originály, koncepty a odpisy.

14648 1944 N. 3252 – 18234/I/2 2581
Regulačné a zastavovacie úpravy ulíc; štatút mesta o používaní mestského znaku a zástavby;
žiadosť o poskytnutie zálohy na stravovanie bombardovaním poškodených občanov; výstavba
cestného tunela pod Bratislavských hradom.
Originály, koncepty a odpisy.

14649 1945 N. 79 – 1796/I/2 2581
Vyvlastňovanie nehnuteľnosti Jozefa Poppera; vyšetrovanie spoľahlivosti štátnych a verejných
zamestnancov.
Originály, koncepty a odpisy.

I/3. Oddelenie pre kontrolu a revíziu

14650 1935 N. 25081 – 28892/I/3 2582
Kontrola prídelu chleba pre nezamestnaných; správa o zahájení činnosti Mestského
polievkového ústavu; správa kontrolného oddelenia o výsledku revízie v Ústrednej úradovni
mesta pre podporovanie nezamestnaných; stanovy spolkov podporovaných mestom; správa
o rozdelení vianočného príspevku nezamestnaným.
Originály, koncepty a odpisy.

14651 1936 N. 159 – 20707/I/3 2583
Kontrola prídelu chleba pre nezamestnaných; správa o priebehu mliečnej akcie pre deti
chudobných; povolenie úveru pre mestskú stravovaciu akciu pre nezamestnaných; vianočný
príspevok na chudobné deti; žiadosť Zemskej prázdninovej starostlivosti o chudobné deti
o príspevok na činnosť.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 20800 – 32905/I/3 2584
Výkaz o priebehu štátnej chlebovej akcie pre nezamestnaných; vyslanie 300 chudobných detí
na prázdninové zotavenie; hlásenie o vyberaní 10 halierov v kinách pre prospech
nezamestnaných; povolenie mimoriadnych peňažných podpôr pre nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

14652 1937 N. 2 – 31513/I/3 2585
Štátne a mestské akcie pre nezamestnaných; sprenevera finančných prostriedkov určených na
podporovanie nezamestnaných; zriadenie dozorného výboru pri Mestskej vrchnostenskej
sprostredkovateľni práce.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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14653 1938 N. 5 – 24595/I/3 2586
Zoznamy nezamestnaných; štátne a mestské akcie pre prospech nezamestnaných; rozpustenie
MZZ.
Originály, koncepty a odpisy.

14654 1939 N. 200 – 20778/I/3 2587
Návrh na vyplatenie príspevku židovskej náboženskej obci na podporovanie chudobných
žiakov; dodávky potravín pre Mestský chudobinec; štátne a mestské akcie pre nezamestnaných;
rozdeľovanie podpôr zo základiny Alžbety Sporerovej.
Originály, koncepty a odpisy.

14655 1940 N. 358 – 19898/I/3 2587
Zadanie dodávok mlieka pre sociálne inštitúcie; mestský rozpočet; zmena ošetrovateľskej taxy
v Mestskej nemocnici; štátne a mestské akcie pre nezamestnaných; zriadenie zubného
ambulatória pre nezamestnaných; povolenie pouličnej zbierky pre CPO.
Originály, koncepty a odpisy.

14656 1941 N. 1263 – 18538/I/3 2587
Mestský rozpočet; schválenie záverečných účtov mesta; vyúčtovanie podpôr poskytnutých
chudobným židom; schválenie zvýšenia bitúnkových poplatkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14657 1942 N. 3528 – 22662/I/3 2588
Poukázanie podpory rodičovských združení na zakúpenie učebných pomôcok pre chudobných
žiakov; schválenie mestských záverečných účtov; trhové cenové správy; návrh na upísanie
štátnej pôžičky pre mesto.
Originály, koncepty a odpisy.

14658 1943 N. 918 – 18382/I/3 2589
Rozdelenie štipendií poslucháčom Slovenskej univerzity; zápisnice o prevzatí nehnuteľností
a hnuteľností bývalých rímskokatolíckych ľudových škôl v Bratislave; trhové ceny správy;
zriadenie nemeckej detskej opatrovane na Podhradí.
Originály, koncepty a odpisy.

14659 1944 N. 493 – 18595/I/3 2590
Rozdelenie štipendií poslucháčom Slovenskej univerzity; trhové cenové správy; správy
o činnosti Produktívnej starostlivosti o nezamestnaných; prevzatie inventára Štátneho
konzervatória; schválenie mestských záverečných účtov; vyúčtovanie subvencie mestskej
vrchnostenskej sprostredkovateľni práce; rozhodnutie hlavného mešťanostu o rešpektovaní
kolektívnej zmluvy a príprave nového pracovného poriadku na základe memoranda Ústrednej
správy združenia štátnych a verejných zamestnancov a advokátov pre mestských stálych
robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14660 1945 N. 20041/I/3 2590
Výročná správa o stave a činnosti slovenskej verejnej knižnice mesta Bratislavy.
Originál, koncept a odpisy.
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I/4. Oddelenie úradu práce

14661 1938 N. 322 – 2266/I/4 2591
Zbierky pre nezamestnaných, nezamestnanosť cudzincov v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy.

14662 1943 N. 204 – 17826/I/4 2592
Podpory v nezamestnanosti.
Originály, koncepty a odpisy.

14663 1944 N. 17496/I/4 2593
Podpory v nezamestnanosti.
Originály, koncepty a odpisy.

b) Administratíva

1. Pomocné knihy

14664 1936
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14665 1936
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14666 1936
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14667 1936
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14668 1936
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14669 1936
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14670 1936
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14671 1936
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14672 1936
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14673 1936
Podací denník administratívny 90001 – 99728.
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14674 1937
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14675 1937
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14676 1937
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14677 1937
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14678 1937
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14679 1937
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14680 1937
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14681 1937
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14682 1937
Podací denník administratívny 80001 – 90000.

14683 1937
Podací denník administratívny 90001 – 96460.

14684 1938
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14685 1938
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14686 1938
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14687 1938
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14688 1938
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14689 1938
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14690 1938
Podací denník administratívny 60001 – 70000.
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14691 1938
Podací denník administratívny 70001 – 80000.

14692 1938
Podací denník administratívny 80001 – 93922.

14693 1939
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14694 1939
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14695 1939
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14696 1939
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14697 1939
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14698 1939
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14699 1939
Podací denník administratívny 60001 – 70000.

14700 1939
Podací denník administratívny 70001 – 81138.

14701 1940
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14702 1940
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14703 1940
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14704 1940
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14705 1940
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14706 1940
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14707 1940
Podací denník administratívny 60001 – 70000.
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14708 1940
Podací denník administratívny 70001 – 74905.

14709 1941
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14710 1941
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14711 1941
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14712 1941
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14713 1941
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14714 1941
Podací denník administratívny 50001 – 60000.

14715 1941
Podací denník administratívny 60001 – 65213.

14716 1942
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14717 1942
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14718 1942
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14719 1942
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14720 1942
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14721 1942
Podací denník administratívny 50001 – 63351.

14722 1943
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14723 1943
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14724 1943
Podací denník administratívny 20001 – 30000.
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14725 1943
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14726 1943
Podací denník administratívny 40001 – 50000.

14727 1943
Podací denník administratívny 50001 – 57826.

14728 1944
Podací denník administratívny 1 – 10000.

14729 1944
Podací denník administratívny 10001 – 20000.

14730 1944
Podací denník administratívny 20001 – 30000.

14731 1944
Podací denník administratívny 30001 – 40000.

14732 1944
Podací denník administratívny 40001 – 51904.

14733 1945
Podací denník administratívny 1 – 11039.

14734 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu A, C.

14735 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu B.

14736 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – E.

14737 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu F – G.

14738 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu H.

14739 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14740 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14741 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu M.
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14742 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu N – O.

14743 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu P – Q.

14744 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu R.

14745 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu S.

14746 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14747 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – U.

14748 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu V.

14749 1936
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14750 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu A, C.

14751 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu B.

14752 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – E.

14753 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu F – G.

14754 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu H.

14755 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14756 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14757 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu M.

14758 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu N – O.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



121

14759 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu P – Q.

14760 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu (omylom vynechané inventárne číslo).

14761 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu S.

14762 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14763 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – U.

14764 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu V.

14765 1937
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14766 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14767 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14768 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – H.

14769 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14770 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14771 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14772 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14773 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14774 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14775 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – V.
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14776 1938
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14777 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14778 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14779 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – H.

14780 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14781 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14782 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14783 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14784 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14785 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14786 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – V.

14787 1939
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14788 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14789 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14790 (omylom vynechané číslo inventárnej jednotky).

14791 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – H.

14792 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.
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14793 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14794 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14795 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14796 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14797 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14798 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – V.

14799 1940
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14800 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14801 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14802 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – H.

14803 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14804 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14805 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14806 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14807 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14808 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14809 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – V.
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14810 1941
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14811 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14812 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14813 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – H.

14814 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14815 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14816 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14817 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14818 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14819 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14820 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – V.

14821 1942
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14822 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14823 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14824 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – H.

14825 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14826 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.
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14827 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu L – N.

14828 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14829 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14830 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14831 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – V.

14832 1943
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14833 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.

14834 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14835 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – H.

14836 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14837 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14838 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14839 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14840 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – Š.

14841 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – V.

14842 1944
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

14843 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu A – C.
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14844 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu D – F.

14845 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu G – H.

14846 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu J, L.

14847 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu K.

14848 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu M – N.

14849 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu O – Q.

14850 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu R – S.

14851 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu Š.

14852 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu T – V.

14853 1945
Index k podaciemu denníku administratívnemu Z – Ž.

2. Spisy

II. Skupina kultúrna

II/1 Oddelenie pre Vedecké ústavy mesta Bratislavy, pre povznesenie cudzineckého ruchu a
divadlo

14854 1935 N. 111806/II/1 2594
Žiadosť TJ Sokol o bezplatné zapožičanie budovy SND na usporiadanie akadémie.
Originály, koncepty a odpisy.

14855 1936 N. 748 – 97163/II/1 2594
Prepožičanie budovy SND na rôzne kultúrne podujatia; ideová koncepcia prejavov pri zájazde
sokolov do Bratislavy; zapožičanie sály Reduty na manifestačné prejavy.
Originály, koncepty a odpisy.

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



127

14856 1937 N. 510 – 94955/II/1 2595
Prepožičanie budovy SND na usporiadanie akadémií; koncert hudobného odboru Slovenskej
umeleckej besedy; prepožičanie sály Reduty na usporiadanie vojenskej revue; zriadenie
Hummelovho múzea.
Originály, koncepty a odpisy.

14857 1938 N. 1906 – 76330/II/1 2596
Jubilejný dar mestských zamestnancov na obranu štátu; interpelácia o maďarskej divadelnej
sezóne.
Originály, koncepty a odpisy.

14858 1939 N. 6990 – 47792/II/1 2597
Úprava služobných pôžitkov mestských zamestnancov; uvoľnenie budovy Štátneho
slovenského učiteľského ústavu pre Policajné riaditeľstvo.
Originály, koncepty a odpisy.

14859 1940 N. 5893 – 67642/II/1 2597
Dobročinné divadelné predstavenie pre podporu chudobných; koncert Bulharskej filharmónie;
koncert spolku Usmievavé Slovensko.
Originály, koncepty a odpisy.

14860 1941 N. 11691 – 53769/II/1 2598
Usporiadanie večierkov spolku Toldy-kör.
Originály, koncepty a odpisy.

14861 1942 N. 60640/II/1 2598
Nález keltských mincí pri výstavbe budovy na Pöllnskej ceste.
Originály, koncepty a odpisy.

14862 1943 N. 7509 – 51128/II/1 2599
Výstavba nového divadla; uvoľnenie skladu pre potreby SND na uskladňovanie dekoračného
materiálu.
Originály, koncepty a odpisy.

14863 1944 N. 1838 – 17852/II/1 2599
Vyúčtovanie za zhotovenie pomníka M. R. Štefánika; výstavba hlavnej mestskej fary.
Originály, koncepty a odpisy.

II/2. Oddelenie pre záležitosti školské, osvetové a cirkevné

14864 1935 N. 110194 – 111269/II/2 2600
Žiadosť Sokolskej župy o prepožičanie budovy SND na usporiadanie akadémie; prepožičanie
budovy SND na poriadanie koncertov.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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14865 1936 N. 6596 – 89794/II/2 2600
Žiadosť riaditeľstva štátnej reálky o podporu pre spevácky zbor školy; pozvánka na valné
zhromaždenie Zväzu slovenského učiteľstva v Bratislave; žiadosť Zväzu židovských skautov
o podporu.
Originály, koncepty a odpisy.

14866 1937 N. 3419 – 90170/II/2 2601
Úprava na zavedenie jednotnej úradníckej terminológie; subvencie kultúrnym spolkom;
pozvánka na schôdzu Zväzu učiteľstva odborných škôl pre ženské povolania.
Originály, koncepty a odpisy.

14867 1938 N. 21167 – 204347/II/2 2602
Výstavba učňovských škôl; zahájenie leteckej dopravy Viedeň-Bratislava; zrušenie Školskej
stolice v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy.

14868 1939 N. 3433 – 9767/II/2 2602
Pričlenenie obce Karlova Ves k mestu Bratislava; výmena lustra v SND.
Originály, koncepty a odpisy.

14869 1940 N. 11522 – 47175/II/2 2603
Usporiadanie telocvičnej akadémie; výstavba školy v Ružinove; rozpočty škôl.
Originály, koncepty a odpisy.

14870 1941 N. 6645 – 41136/II/2 2604
Umiestnenie nemeckej štátnej školy; usporiadanie akadémie hluchonemých; podpory
cirkevným a náboženským obciam.
Originály, koncepty a odpisy.

14871 1942 N. 5484 – 6676/II/2 2605
Hlásenie o nedostatkoch na školách Zväzom rodičovského združenia; požiadavky študentstva
na dobudovanie slovenských jazykových škôl; správa o neudržateľných pomeroch na mestskej
materskej škole v Bratislave-Západ.
Originály, koncepty a odpisy.

III. Skupina hospodárska

III/1. Oddelenie pre mestské podniky a ústavy

14872 1936 N. 10497 – 30426/III/1 2606
Superkolaudácia budov; voľba členov penzijného výboru; rozpočet Mestskej vodárne.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 30426/III/1 2607
Rozpočet Mestskej vodárne a správa o činnosti.
Originály, koncepty a odpisy.
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1936 N. 30426 – 109092/III/1 2608
Rozpočet a správa o činnosti Mestskej vodárne; elektrifikácia Zimného prístavu; pôžička na
investície pre Mestskú elektráreň; rezolúcia o úprave vodohospodárskych otázok; rekonštrukcia
ľudového kúpeľa na Kollárovom námestí.
Originály, koncepty a odpisy.

14873 1937 N. 1413 – 88113/III/1 2609
Prepúšťanie prestarlých robotníkov v Mestskej vodárni; pravidlá o vyberaní vodných
poplatkov; rekonštrukcia vodného zariadenia na Mestskom bitúnku; žiadosti o zlepšenie
osvetlenia na uliciach; rozširovanie elektrickej siete.
Originály, koncepty a odpisy.

14874 1938 N. 571 – 61223/III/1 2610
Udelenie definitívy robotníkom mestských podnikov; správa o činnosti Penzijného fondu
robotníkov mestských podnikov; záverečné účty Mestskej elektrárne a Mestskej plynárne.
Originály, koncepty a odpisy.

14875 1940 N. 15036 – 73008/III/1 2611
Penzijný štatút stálych mestských podnikových robotníkov; zriadenie elektrotechnického
odboru na Slovenskej vysokej škole technickej; žiadosti mestských robotníkov o vyplatenie
zákonitej dovolenky.
Originály, koncepty a odpisy.

14876 1941 N. 888 – 49047/III/1 2612
Penzijný štatút podnikových robotníkov mesta Bratislavy; žiadosti mestských výpomocných
robotníkov o zvýšenie miezd.
Originály, koncepty a odpisy.

14877 1942 N. 22923 – 55364/III/1 2613
Výstavba nového plynojemu; výstavba novej pece v Mestskej plynárni; záverečné účty
zárobkových podnikov mesta.
Originály, koncepty a odpisy.

14878 1943 N. 27957 – 45764/III/1 2614
Záverečné účty Mestskej elektrárne, plynárne a vodárne; novostavba mestského záhradníctva;
výstavba garáží pre mestský hospodársky dvor.
Originály, koncepty a odpisy.

14879 1944 N. 21676 – 46723/III/1 2615
Záverečné účty Mestskej elektrárne, plynárne a vodárne; odhad škôd spôsobených
bombardovaním v Mestskej elektrárni.
Originály, koncepty a odpisy.

14880 1945 N. 6209 – 7410/III/1 2615
Menoslov robotníkov Mestskej elektrárne; úprava miezd robotníkov mestských podnikov.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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III/2 Oddelenie hospodárske a lesohospodárske

14881 1935 N. 11869 – 118460/III/2 2616
Ochranná akcia pre nezamestnaný dorast; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky; evidencia nerozdelených pasienkov.
Originály, koncepty a odpisy.

14882 1936 N. 480 – 11691/III/2 2617
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; osnova pracovného
poriadku pre mestských sezónnych robotníkov; regulácia horskej oblasti okolia Bratislavy.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 12867 – 24591/III/2 2618
Dodávky zemiakov pre nezamestnaných; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky; zabezpečenie úhrady na vnútornú a vonkajšiu úpravu Primaciálneho paláca;
určenie priestorov pre Mestský polievkový ústav.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 24853 – 44572/III/2 2619
Prídel paliva pre nezamestnaných v Petržalke; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky; zápisnice o kolaudácii adaptácie radničnej pivnice.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 44899 – 54540/III/2 2620
Preúčtovanie depozitov a hlásenie o presunoch v mestskom rozpočte; rozpočet autodielne
mestského hospodárskeho dvora; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky; výročná správa a záverečné účty mestskej pouličnej elektrickej železnice.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 55444 – 57822/III/2 2621
Žiadosť mestských robotníkov o povolenie zadržiavať dôvernícke schôdze; zmena pravidiel
o vyberaní obecných poplatkov; rezolúcia v záujme riešenie otázok sezónnych robotníkov;
návrh na kanalizačný plány; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 58447 – 77403/III/2 2622
Návrh na znemožnenie úžery; úprava okolia potoka Vydrice; žiadosti mestských robotníkov
o poskytnutie drahotnej výpomoci; darovanie mestského pozemku na výstavbu II. štátneho
reálneho gymnázia; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 77404 – 109936/III/2 2623
Zmeny v návrhu mestského rozpočtu; založenie družstva nezamestnaných Irus; vyplácanie
dovoleniek mestským sezónnym robotníkom; žiadosti mestských sezónnych robotníkov
o drahotnú výpomoc; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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14883 1937 N. 74 – 11043/III/2 2624
Povolenie stavby tribún pre ŠK Bratislavu; kontrola zimných útulkov pre mladoletých
nezamestnaných; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; dopravná
úprava na Námestí republiky.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 11413 – 19333/III/2 2625
Zmena katastrálnej hranice medzi obcami Bratislava a Prievoz; organizácia podnikovej komisie
v Mestskej elektrárni; súpisy nezamestnaných; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 19372 – 31271/III/2 2626
Voľba predsedníctva organizácie mestských robotníkov; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy
na mestské domy a pozemky; úprava Mýtnej ulice.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 32476 – 40845/III/2 2627
Návrh na úpravy ciest a vodovodu v Emmyháze; výstavba sokolského štadióna; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 41013 – 41374/III/2 2628
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 41557 – 46033/III/2 2629
Zabezpečovanie pracovnej príležitosti pre bratislavských mladoletých nezamestnaných;
vymedzenie rozsahu pôsobnosti mestských komisií; kolonizačná akcia pre nezamestnaných
grafických robotníkov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 47149 – 56189/III/2 2630
Adaptácia radničnej pivnice; uverejnenie regulačných úprav; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 56565 – 82351/III/2 2631
Nadstavba školy na Karpatskej ulici; interpelácia v záujme prijímania mestských sezónnych
robotníkov; návrh na nový premávkový a pouličný poriadok; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské domy a pozemky; regulačné úpravy.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 84024 – 91225/III/2 2632
Premávková úprava na Krížnej ulici; umiestnenie francúzskej školy; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; regulačné úpravy ulíc.
Originály, koncepty a odpisy.
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1937 N. 92539 – 105328/III/2 2633
Určenie pracovnej doby robotníkom pri dláždení ulíc; vyúčtovanie subvencie na núdzové práce;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

14884 1938 N. 536 – 4487/III/2 2634
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; regulačné úpravy ulíc.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 4862 – 22878/III/2 2635
Žiadosti o povolenie parcelácie pozemkov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky; výstavba predĺženej Poštovej ulice; výstavba malých bytov.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 22879 – 35762/III/2 2636
Výstavba novej staničnej budovy osobného prístavu; zalesňovanie okolia Devínskeho hradu;
náklady na úpravu ulíc; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 38791 – 47557/III/2 2637
Predĺženie Langsfeldovej ulice; regulačné úpravy ulíc; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 43966/III/2 2638
Kúpa domov na Uršulínskej ulici a Odborárskom námestí pre potreby mesta.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 48215 – 56365/III/2 2639
Nový premávkový poriadok pre Bratislavu a Petržalku.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 56838 – 69902/III/2 2640
Návrh na zriadenie kanalizačného fondu; pôžička Penzijného ústavu na výstavbu ulíc, ciest
a chodníkov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; výstavba
telefónnych káblov.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 70015 – 71482/III/2 2641
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; dlažobné práce na
Hviezdoslavovom námestí.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 71617 – 81437/III/2 2642
Prenájom lesného pozemku športovému klubu Testvériség; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.
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1938 N. 82162 – 89938/III/2 2643
Výstavba transformačnej stanice Mestskej elektrárne; parcelácie pozemkov; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy; darovanie mestského pozemku na výstavbu detského domova.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 90005 – 96309/III/2 2644
Vytýčenie hraníc československo-nemeckých v katastri obce Devín; žiadosti a odvolania
Stavebného družstva; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky;
jubilejné odmeny mestským zamestnancom.
Originály, koncepty a odpisy.

14885 1939 N. 499 – 6416/III/2 2645
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; žiadosti Stavebného
družstva štátnych zamestnancov o pozemok.
Originály, koncepty a odpisy.

1939 N. 8005 – 18203/III/2 2646
Informácia povodňovej ochrannej služby; výstavba ciest; návrh na výrobu stlačeného plynu;
určenie cien paliva; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1939 N. 19531 – 29582/III/2 2647
Predpisy na vybavovanie obecných poplatkov; povolenie pouličnej zbierky na Deň matiek;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; určenie miezd robotníkom
a zamestnaným na núdzových prácach.
Originály, koncepty a odpisy.

1939 N. 30064 – 41122/III/2 2648
Evidencia mestských pozemkov; uverejnenie regulačných úprav; vyúčtovanie štátneho
príspevku na produktívnu starostlivosť o nezamestnaných; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1939 N. 41348 – 43549/III/2 2649
Návrh štatútu na prideľovanie služobného odevu mestským zamestnancom; súpis
poľnohospodárskych nehnuteľností; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky; povolenie vjazdu autobusov nemeckých pôšt na Hlinkovo námestie.
Originály, koncepty a odpisy.

1939 N. 45384 – 49537/III/2 2650
Návrh na súpis nájomných poplatkov; výstavba ulíc na Trnávke; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské domy a pozemky; úprava námestia pred hlavnou železničnou stanicou
a rozšírenie Šancovej ulice.
Originály, koncepty a odpisy.

1939 N. 51160 – 64138/III/2 2651
Schválenie mestského rozpočtu; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky; ustálenie regulačnej úpravy mesta.
Originály, koncepty a odpisy.
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1939 N. 64538 – 69006/III/2 2652
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1939 N. 69323 – 79297/III/2 2653
Záverečné účty Mestskej elektrárne; výstavba II. etapy letného kúpaliska na Tehelnom poli;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; odhady lesných výnosov;
osnova zákona o elektrárenských podnikoch.
Originály, koncepty a odpisy.

14886 1940 N. 570 – 11084/III/2 2654
Regulácia vnútorného mesta; parcelačné povolenia; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky; žiadosti mestských robotníkov o vyplatenie drahotnej výpomoci;
výstavba Slovenskej vysokej školy technickej; vyhotovenie geometrických plánov pre výstavbu
školy na Zámockej ceste.
Originály, koncepty a odpisy.

1940 N. 11085 – 25323/III/2 2655
Žiadosti o povolenie novostavieb; pravidlá pre vyberanie obecných poplatkov; odpredaj
mestských parciel; regulácia okolia dómu sv. Martina; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1940 N. 25410 – 34707/III/2 2656
Umiestnenie štátnych úradov v Bratislave; návrhy na novostavbu Nemeckej obchodnej školy;
žiadosti robotníkov v mestskom záhradníctve o zvýšenie miezd; prenájomné zmluvy na
mestské domy.
Originály, koncepty a odpisy.

1940 N. 35142 – 54807/III/2 2657
Úprava pracovného postupu v mestskom drevosklade; novostavba infekčného pavilóna pre
detskú kliniku; úprava hradskej pri továrni Dynamit – Nobel; kúpnopredajné a prenájomné
zmluvy na mestské domy a pozemky; premiestnenie učňovského útulku.
Originály, koncepty a odpisy.

1940 N. 56471 – 58568/III/2 2658
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1940 N. 61382 – 62459/III/2 2659
Nákup vyradených autobusov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1940 N. 62838 – 74189/III/2 2660
Vyhlásenie mestského štatútu o zachovávaní čistoty mesta; určenie výročných trhov;
vyvlastňovacie dohody; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.
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14887 1941 N. 359 – 5525/III/2 2661
Kolaudácia mestských domov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky; odpredaj domu na Sienkiewiczovej ulici.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 5980 – 7174/III/2 2662
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; informácia o stave
Mestskej plynárne.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 7176 – 13631/III/2 2663
Žiadosti o vydanie živnostenských oprávnení; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 14259 – 23977/III/2 2664
Prestavba na Lamačskej ceste; výstavba trolejbusových tratí; generálna a regulačná úprava
okolia Bratislavského hradu; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 24694 – 31078/III/2 2665
Kolaudácia automatizácie radničnej telefónnej ústredne; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy
na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 313838 – 40757/III/2 2666
Žiadosť firmy Apollo – Nafta o povolenie na postavenie benzínovej stanice; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; úprava Hviezdoslavovho námestia.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 41009 – 45397/III/2 2667
Výstavba skladu na surové kože; prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 47836 – 55418/III/2 2668
Zriadenie dostihovej dráhy; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 56050 – 64275/III/2 2669
Povolenie na úpravu lyžiarskeho terénu; úprava cesty Mlynské nivy; pôžička na výstavbu
umelého klziska; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

14888 1942 N. 824 – 9102/III/2 2670
Informačný list k situácii na drevárskom trhu; cenník ihličnatého reziva; ceny zeleniny
a ovocia; kúpy a nájmy nehnuteľností.
Originály, koncepty a odpisy.
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1942 N. 9999 – 13780/III/2 2671
Asanácia starého Mestského lazaretu; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 13782 – 22887/III/2 2672
Zlúčenie obce Karlova Ves s Bratislavou; žiadosť Priemyselnej banky o parcelačné povolenie;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 23131 – 29060/III/2 2673
Zákaz vyvlastňovať židovské nehnuteľnosti; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 29924 – 35423/III/2 2674
Komunálne pôžičky na investičné mestské práce; parcelácia pozemkov; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 36542 – 44421/III/2 2675
Výstavba kanalizácie na Lamačskej ceste; pôžička na výstavbu Mestskej plynárne; parcelácia
pozemkov na Račišdorfskej ceste; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 45016 – 53462/III/2 2676
Výstavba ciest a ulíc; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 53664 – 60620/III/2 2677
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; obežník o dobrovoľnom
hlásení sa Nemcov na Slovensku do zbraní SS; plány na úpravu pravého brehu Dunaja.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 60757/III/2 2678
Kúpnopredajná zmluva s Jakubom Kochom.
Originál a odpis.

1942 N. 61023 – 97281/III/2 2679
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

14889 1943 N. 113 – 8276/III/2 2680
Zemná regulačná úprava na Holečkovej ulici; určenie miesta na výstavbu mestského
drevoskladu; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.
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1943 N. 8290 – 14854/III/2 2681
Žiadosti o odpredaj mestských pozemkov; žiadosti o oslobodenie od platenia daní;
kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; územné rozhodnutie
o umiestnení Slovenskej vysokej školy technickej; zriadenie telefónneho automatu pred
budovou pošty.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 15067 – 18664/III/2 2682
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 18901 – 20666/III/2 2683
Prehlásenie mestských elektrických podnikov na všeužitočné podniky; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 21336 – 28759/III/2 2684
Parcelácia pozemkov v mestskej časti Emmyháza; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 28766 – 32064/III/2 2685
Rozhodnutie o otváracích a zatváracích hodinách v obchodných miestnostiach; oprava
vodovodného potrubia v Mlynskej doline; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 32463 – 36558/III/2 2686
Vyvlastnenie nehnuteľností na Žiškovej ulici (plány); kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 36606 – 37422/III/2 2687
Polohopisné plány k pozemnoknižnému prevodu na pozemky pre výstavbu novej plynárne;
kúpa nehnuteľností bývalej starej vozatajskej kasárne na rohu Radlinského a Legionárskej ulice
od Prvej sporivej banky v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 37783 – 41426/III/2 2688
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 41632 – 47794/III/2 2689
Výstavba protileteckých krytov; úprava chodníkov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1943 N. 47809 – 52907/III/2 2690
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.
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1943 N. 53011 – 63975/III/2 2691
Žiadosti o predĺženie prenájomných zmlúv; likvidácia Zdravotného ústavu; výstavba tunela
pod Bratislavským hradom; rozšírenie skleníka v mestskom záhradníctve.
Originály, koncepty a odpisy.

14890 1944 N. 551 – 4472/III/2 2692
Stavby vodovodného družstva; výstavba horskej cesty za Železnou studničkou; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky; výstavba Masarykovho ústavu pre telesne
chybných.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 4813 – 7103/III/2 2693
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 7320 – 10402/III/2 2694
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 10416 – 14314/III/2 2695
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 14565 – 15936/III/2 2696
Zavádzanie vodovodného potrubia na odber vody z Dunaja pre továreň Kablo; návrh na
premiestnenie Štefánikovho pomníka pred Slovenské národné múzeum; vyvlastnenie
pozemkov na výstavbu odstavného nádražia; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské
domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 16175 – 18958/III/2 2697
Nariadenie hlavného mešťanostu o povinnej účasti mestských zamestnancov na oslavách 1.
mája; rekonštrukcia hlavnej kanalizačnej prečerpávacej stanice a výstavba transformačnej
stanice v Zimnom prístave; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 19088 – 22034/III/2 2698
Odpredaj pozemkov Stavebnému družstvu Nová doba; výstavba epidemickej nemocnice
v Dolnom Krámeri; návrh na výstavbu dostihovej dráhy za továrňou Dynamit; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 22091 – 26043/III/2 2699
Darovanie pozemku na výstavbu učňovského domova; predaj pozemku rafinérii minerálnych
olejov Apollo; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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1944 N. 26045 – 26191/III/2 2700
Vyvlastňovanie nehnuteľností firmy Suchý mlyn; poľnohospodárska a obchodná účastinná
spoločnosť; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 26194 – 30368/III/2 2701
Predĺženie trate električiek; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 30847 – 36443/III/2 2702
Výstavba verejných spoločných protileteckých krytov; technicko-policajná skúška
trolejbusovej trate; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 36599 – 41394/III/2 2703
Záverečné účty Mestskej vodárne; žiadosti o povolenie prípojky novej kanalizácie
k novostavbám; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 41795 – 42992/III/2 2704
Návrh na zavedenie dávky z mäsa; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 43277 – 44425/III/2 2705
Inštrukcia MV o spolupráci civilných bezpečnostných, strážnych a kontrolných zborov; úprava
bitúnkových poplatkov; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 44513 – 45220/III/2 2706
Prenájom pozemku pre Československú poštu na Legionárskej ulici; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 45294 – 46440/III/2 2707
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 46523 – 48950/III/2 2708
Mestský rozpočet; žiadosť o stavebné povolenie pre Mestskú vodáreň; kúpnopredajné
a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 49142 – 49757/III/2 2709
Prenájom mestského pozemku A. Pavlovskej na výstavbu hydinárne; nadstavba budovy
Západoslovenských elektrární na Lamačskej ceste; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.
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1944 N. 50087 – 51853/III/2 2710
Parcelácie pozemkov; výstavba transformačnej stanice v budove Manderlu; návrh na zvýšenie
ceny plynu a koksu; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

14891 1945 N. 171 – 1122/III/2 2711
Výstavba vodovodného potrubia do kolónie Stavebného družstva štátnych zamestnancov
a železničiarov v Dolnom Krémeri; kúpnopredajné a prenájomný zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1945 N. 1417 – 3743/III/2 2712
Prídel pracovných odevov mestským robotníkom; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na
mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1945 N. 4150 – 5435/III/2 2713
Prenájomné a kúpnopredajné zmluvy na mestské domy a pozemky; príprava výstavby Teslovej
kolónie.
Originály, koncepty a odpisy.

1945 N. 5409 – 6499/III/2 2714
Výstavba vozovky na Teslovej ulici; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy
a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1945 N. 6514 – 10651/III/2 2715
Parcelácie pozemkov; kolaudačný elaborát výstavby vodovodu v Ľudovej štvrti (Tehelné pole);
úprava Námestia Slobody; kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

1945 N. 10762 – 10997/III/2 2716
Kúpnopredajné a prenájomné zmluvy na mestské domy a pozemky.
Originály, koncepty a odpisy.

III/3. Oddelenie trhové

14892 1936 N. 50054 – 89923/III/3 2717
Uznesenie o poriadaní výročných trhov v Bratislave; správy zo zasadnutia cenovej komisie;
trhové cenové správy.
Originály, koncepty a odpisy.

14893 1937 N. 804 – 72170/III/3 2717
Návrh na určenie termínov výročných trhov v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy.
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14894 1938 N. 1910/III/3 2717
Návrh na určenie termínov výročných trhov v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy.

14895 1939 N. 29584 – 76959/III/3 2718
Správy zo zasadnutí cenovej komisie; trhové cenové správy.
Originály, koncepty a odpisy.

14896 1940 N. 14696 – 44566/III/3 2719
Určenie cien ovocia a zeleniny trhovým oddelením mesta; cenník potravín; úprava cien múky.
Originály, koncepty a odpisy.

14897 1941 N. 62411/III/3 2719
Správy zo zasadnutí mestskej cenovej komisie; určenie cien zeleniny.
Originály, koncepty a odpisy.

14898 1942 N. 886 – 43199/III/3 2719
Správy zo zasadnutí mestskej cenovej komisie; určenie cien zeleniny; mestský rozpočet;
smernice o zásobovaní mesta zemiakmi.
Originály, koncepty a odpisy.

14899 1944 N. 32910/III/3 2720
Správy o situácii na trhu pred kláštorom milosrdných bratov; úprava o zasypávaní jám
spôsobených bombardovaním.
Originály, koncepty a odpisy.

14900 1945 N. 6208 – 20421/III/3 2720
Trhové cenové správy; výstavba transformačnej stanice pre Mestskú elektráreň.
Originály, koncepty a odpisy.

III./4. Oddelenie zverozdravotné a veterinárne ústavy

14901 1935 N. 114167/III/4 2721
Správa o výsledku kolaudácie stavby Trhová hala na Dobytčom trhu.
Originály, koncepty a odpisy.

14902 1936 N. 14108 – 93971/III/4 2721
Sústredenie mestských laboratórií; výkaz o vykonaných vyšetreniach a výskumoch
v laboratóriách mestského bitúnka; zájazd československých veterinárov do ZSSR;
usporiadanie kurzov pre veterinárov; ceny mäsa.
Originály, koncepty a odpisy.

14903 1937 N. 3616 – 83529/III/4 2722
Štatút mesta Bratislavy o kontrole potravín; zmena trhového poriadku; reorganizácia mestského
bitúnka; usporiadanie kurzov CPO pre veterinárov.
Originály, koncepty a odpisy.
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14904 1938 N. 13767 – 52717/III/4 2723
Výročná správa zverozdravotného oddelenia; výstavba dobytčieho trhu na Miletičovej ulici.
Originály, koncepty a odpisy.

14905 1939 N. 14177 – 70595/III/4 2723
Očkovanie ošípaných proti červienke a moru; určenie cien mäsa.
Originály, koncepty a odpisy.

14906 1940 N. 238 – 34534/III/4 2724
Výkaz príjmov mestského bitúnka; bitúnkový poriadok.
Originály, koncepty a odpisy.

14907 1941 N. 50495 – 57405/III/4 2724
Kontrola dodávok potravín pre mäso; kontrola dodávok mlieka pre mestskú mliečnu akciu pre
deti nezamestnaných, chudobných a obmedzene pracujúcich.
Originály, koncepty a odpisy.

14908 1942 N. 1163 – 51048/III/4 2725
Správa o činnosti Ústavu mesta Bratislavy pre skúmanie potravín; výkaz o činnosti
zverozdravotného oddelenia mesta.
Originály, koncepty a odpisy.

14909 1943 N. 47111/III/4 2725
Výkaz o činnosti zverozdravotného oddelenia MR.
Originály, koncepty a odpisy.

14910 1944 N. 27465/III/4 2725
Výkazy o činnosti zverozdravotného oddelenia MR.
Originály, koncepty a odpisy.

IV. Skupina finančná

IV/1. Oddelenie finančné a daňové

14911 1935 N. 107672 – 121276/IV/1 2726
Zvýšenie obecných prirážok; žiadosti stálych mestských robotníkov o zvýšenie miezd;
vyúčtovanie ošacovacej akcie pre chudobných žiakov.
Originály, koncepty a odpisy.

14912 1936 N. 1492 – 64795/IV/1 2727
Návrhy na mestský rozpočet; vyberanie dávky zo psov; výmeny dlhopisov; návrh na vyslanie
deputácie na vládu ČSR vo finančných otázkach mesta; vypísanie pôžičky na obranu štátu.
Originály, koncepty a odpisy.

1936 N. 11122 – 93592/IV/1 2728
Rozšírenie pôsobnosti Mestskej vrchnostenskej sprostredkovateľne práce; úprava
rozpočtového návrhu mesta; usporiadanie depozitov; podporovanie nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.
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14913 1937 N. 5521 – 91486/IV/1 2729
Rozpočet na investície na dlažobný program mesta; správa o pokladničnom stave; zápisnice zo
zasadnutí finančnej komisie; predĺženie termínu núdzovej podpory; cenové výkazy; výkazy
o čerpaní rozpočtu.
Originály, koncepty a odpisy.

14914 1938 N. 56 – 74023/IV/1 2730
Splatnosť pôžičky 50 miliónov Kčs na mestské investičné práce; hlavný mestský rozpočet;
schválenie záverečných účtov; smernice o brannej pohotovosti okresov a obcí.
Originály, koncepty a odpisy.

14915 1939 N. 1002 – 79550/IV/1 2731
Schválenie pôžičky na investičné práce mesta; výkaz sporných personálnych opatrení; pôžičky
na ukončenie stavieb.
Originály, koncepty a odpisy.

14916 1940 N. 2938 – 69332/IV/1 2732
Zriadenie a rozpočet na zubné ambulatórium pre nezamestnaných; splatnosti pôžičiek;
schválenie mestského rozpočtu; dlžobný úpis z Roykovej základiny.
Originály, koncepty a odpisy.

14917 1941 N. 3816 – 28025/IV/1 2733
Schválenie mestského rozpočtu; výročná správa o činnosti Spolku grafických robotníkov.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 32268 – 61563/IV/1 2734
Úprava úrokových sadzieb z pôžičky u Robotníckej sociálnej poisťovni.
Originály, koncepty a odpisy.

14918 1942 N. 8499 – 24811/IV/1 2735
Zvýšenie pôžičky na stavbu umelého klziska; premenovanie Kadlecovho námestia na Námestie
cára Borisa III.; pripomienky a odvolania k mestskému rozpočtu.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 30463/IV/1 2736
Vyúčtovanie poskytovaných subvencií a iných podpôr z Roykovej základiny.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 30463/IV/1 2737
Správy o hospodárení s Roykovou základinou.
Originály, koncepty a odpisy.

1942 N. 39033 – 61176/IV/1 2738
Plán mestského rozpočtu; žiadosť Spolku ruských študentov Dobrjanskij o poskytnutie
subvencie.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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14919 1943 N. 999 – 134136/IV/1 2739
Vyhláška o verejnej dražbe; výročná správa Ústavu pre zmrzačených; smernice o zriaďovaní
krytov v mestských domoch; správa o stave chudobinskej rezervnej základiny.
Originály, koncepty a odpisy.

14920 1944 N. 3534 – 15490/IV/1 2740
Pripojenie obce Karlova Ves v Bratislave; návrhy na rozšírenie Mestskej plynárne a vodárne;
správa o stave základiny Anny Stoupovej.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 28113 – 50744/IV/1 2741
Výročná správa o činnosti Spolku grafických robotníkov; výkazy Berného úradu o hospodárení
s obecnými prirážkami.
Originály, koncepty a odpisy.

14921 1945 N. 4810 – 19997/IV/1 2742
Smernice o zabezpečení zásob potravín pre civilné obyvateľstvo v Bratislave; pripojenie obcí
Vajnory, Rača, Prievoz, Lamač a Dúbravka k Bratislave; poskytovanie daňových úľav pri
obecných zrážkach.
Originály, koncepty a odpisy.

IV/2. Oddelenie dôchodkové

14922 1935 N. 109247 – 109384/IV/2 2743
Usporiadanie autorského rukopisného večera; vyúčtovanie ošacovacej akcie pre chudobné
školské deti.
Originály, koncepty a odpisy.

14923 1936 N. 5397 – 99522/VI/2 2744
Vyrubovanie dávok za rôzne predstavenia spevokolov; dávky z koncertov v Redute; dávky
z akadémií; dávky zo športových podujatí, prednášok a filmov.
Originály, koncepty a odpisy.

14924 1937 N. 1804 – 94530/IV/2 2745
Vyrubovanie dávok za koncerty, hokejové a futbalové zápasy; dávky z filmových predstavení,
prednášok, akadémií, vystúpení tanečných súborov, žiackych koncertov a pod.
Originály, koncepty a odpisy.

14925 1938 N. 303 – 93341/IV/2 2746
Vyrubovanie dávok zo zábav za usporiadanie koncertov, prednášok, umeleckých besied,
filmových predstavení, akadémií a pod.; prípravy na XVIII. Medzinárodný dunajský veľtrh;
vyúčtovanie akcií pre nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

14926 1939 N. 3039 – 53410/IV/2 2747
Vyrubovanie dávok zo zábav za koncerty, divadelné predstavenia, filmové predstavenia
a akadémie.
Originály, koncepty a odpisy.
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1939 N. 53411 – 72447/IV/2 2748
Vyrubovanie dávok zo zábav za koncerty, predstavenia a pod.
Originály, koncepty a odpisy.

14927 1940 N. 4648 – 73822/IV/2 2749
Vyrubovanie dávok zo zábav za matiné usporiadané nemeckými električkármi; vyrúbenie
dávok za koncerty, predstavenia a kultúrne podujatia rôznych spolkov; kolkovanie plagátov.
Originály, koncepty a odpisy.

14928 1941 N. 1143 – 62852/IV/2 2750
Vyrubovanie dávok zo zábav za koncerty, predstavenia a zábavy; vyrubenie kolkového
poplatku za vylepovanie plagátov.
Originály, koncepty a odpisy.

14929 1942 N. 75 – 57083/IV/2 2751
Vyrubovanie dávok zo zábav za koncerty, prednášky, predstavenia, športové hry, za prednášky
pre ruských emigrantov, za usporiadanie športových hier nemeckej mládeže (HJ), za koncert
Slovenského rozhlasu.
Originály, koncepty a odpisy.

14930 1943 N. 2403 – 53936/IV/2 2752
Vyrubovanie dávok za koncerty, predstavenia, prednášky a akadémie; povolenie usporiadať
hudobný sprievod nemeckej brannej moci.
Originály, koncepty a odpisy.

14931 1944 N. 1968 – 46847/IV/2 2753
Vyrubovanie dávok zo zábav za koncerty, predstavenia, baletné vystúpenia a žiacke koncerty.
Originály, koncepty a odpisy.

14932 1945 N. 4014 – 7031/IV/2 2753
Vyrubovanie dávok zo zábav za koncerty a predstavenia; koncert pre prospech ČSČK.
Originály, koncepty a odpisy.

V. Skupina pre veci sociálne, humanitné a zdravotné

V/1. Oddelenie sociálne

14933 1935 N. 106280 – 119187/V/1 2754
Výkaz o činnosti Mestskej starostlivosti o matky a kojencov; vyúčtovanie chlebovej, uhoľnej,
stravovacej a ošacovacej akcie pre nezamestnaných; upozornenie na zdražovanie životných
potrieb.
Originály, koncepty a odpisy.

14934 1936 N. 3904 – 85514/V/1 2755
Vyúčtovanie stravovacej akcie pre chudobné deti; vyplácanie miezd mestským stálym
robotníkom; smernice o sociálnej ochrane detí; zemiaková akcia pre nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.
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1936 N. 85598 – 99495/V/1 2756
Starostlivosť o bezprístrešných a mrzáčkov; požiadavky pomocníc v domácnostiach na
zabezpečenie pracovnej príležitosti; evidencia podpôr; podporovanie nezamestnanej
inteligencie; starostlivosť o slepcov; výkaz o činnosti združenia YMCA; správy
vysťahovaleckej poradne.
Originály, koncepty a odpisy.

14935 1937 N. 844 – 76218/V/1 2757
Zriadenie detských ihrísk a výkaz nákladov na ich údržbu; založenie Spoločnosti pre právnu
ochranu mládeže; prepúšťanie zo služieb mesta pre nedostatok pracovných príležitostí;
deložovanie nezamestnaných pre neplatenie nájomného; zákaz žobrania mládeže;
podporovanie nezamestnaných živnostníkov; výkaz o činnosti a vyúčtovanie subvencie Spolku
pre starostlivosť o nevidomých.
Originály, koncepty a odpisy.

1937 N. 76764 – 95720/V/1 2758
Liečebné podpory pre chudobných; subvencia pre poradňu Našim deťom; vyúčtovanie
vianočnej akcie pre chudobných a nezamestnaných; vyúčtovanie uhoľnej, chlebovej
a zemiakovej akcie pre nezamestnaných; štatistiky a výkazy nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

14936 1938 N. 4415 – 92568/V/1 2759
Podpory nezamestnaným a chudobným; starostlivosť o slabomyseľných; výkaz o činnosti
Mestskej vrchnostenskej sprostredkovateľne práce; výkazy o činnosti slobodárne a nocľahárne;
správy vysťahovaleckej poradne.
Originály, koncepty a odpisy.

14937 1939 N. 1902 – 78851/V/1 2760
Vyúčtovanie subvencie spolkom Starostlivosť o nevidomých a hluchonemých; zriadenie
pracovných útvarov pre nezamestnaných; podporovanie prepustených trestancov;
podporovanie utečencov; vyúčtovanie štátnej a mestskej stravovacej akcie pre
nezamestnaných; výkazy o stave židovského majetku v Šarišskej župe.
Originály, koncepty a odpisy.

14938 1940 N. 3819 – 62737/V/1 2761
Vyúčtovanie subvencie Nemeckej poradne pre matky; premiestnenie učňovského útulku;
uhoľná a vianočná akcia pre nezamestnaných a jej vyúčtovanie.
Originály, koncepty a odpisy.

14939 1941 N. 694 – 63490/V/1 2762
Výstavba detských jaslí; úprava cien uhlia a koksu; návrhy na adaptáciu domu pri Mestskom
chudobinci.
Originály, koncepty a odpisy.

14940 1942 N. 6647 – 55615/V/1 2763
Zriadenie nemeckého učňovského domova; rozpočet Ústrednej charity; smernice o vydaní
stravných lístkov pre nezamestnaných; vyúčtovanie subvencií zo základiny Jána Batku.
Originály, koncepty a odpisy.
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14941 1943 N. 4338 – 57529/V/1 2764
Prístavba školy na Kolibe; evidencia sociálnych a dobročinných spolkov a inštitúcií
v Bratislave; vyúčtovanie subvencie pre Ústav mrzáčkov; vyúčtovanie uhoľnej akcie pre
nezamestnaných.
Originály, koncepty a odpisy.

14942 1944 N. 1012 – 46662/V/1 2765
Výkazy o správe majetku základiny Teodora Otrvaya a Juraja Hartela; vyúčtovanie subvencií
spolkom zo základín; správa o činnosti Mestského chudobinca.
Originály, koncepty a odpisy.

14943 1945 N. 1306 – 11023/V/1 2766
Správa o činnosti Ženského výchovného ústavu; správy o spravovaní základín.
Originály, koncepty a odpisy.

V/2. Oddelenie sociálno-humanitné

14944 1935 N. 107403 – 117551/V/2 2767
Výstavba Mestského polievkového ústavu; výkaz podpôr v nezamestnanosti.
Originály, koncepty a odpisy.

14945 1936 N. 5521 – 98442/V/2 2767
Vyúčtovanie chudobinských podpôr; správa o stave Roykovej a Schiffbeckovej základiny;
výkaz o činnosti Detského domova.
Originály, koncepty a odpisy.

14946 1937 N. 10178 – 82170/V/2 2768
Zriadenie organizácie židovských žien; výstavba Mestského chudobinca; kontrola dodávok pre
Mestský polievkový ústav.
Originály, koncepty a odpisy.

14947 1938 N. 8934 – 66311/V/2 2769
Správy o stave Jiringerovej a Schlosserovej základiny; výstavba Mestského chudobinca.
Originály, koncepty a odpisy.

14948 1939 N. 4405 – 80992/V/2 2770
Správa o činnosti Ústrednej charity; výstavba bazéna na letnom kúpalisku; organizovanie CPO.
Originály, koncepty a odpisy.

14949 1940 N. 1084 – 71915/V/2 2771
Otvorenie provizórnej školy na Kalinčiakovej ulici; výkaz o činnosti Spolku ČSČK;
vyúčtovanie subvencie na výstavbu evanjelickej nemocnice.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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14950 1941 N. 2590 – 58832/V/2 2772
Výkazy o činnosti Ústrednej charity a Spolku slovenského červeného kríža; zriadenie služby
CPO na Radnici; kontrola hygieny v mestských dunajských kúpeľoch; výkaz o činnosti
Výchovnej poradne.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 59651/V/2 2773
Výstavba letného kúpaliska.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 58651 – 63720/V/2 2774
Výstavba letného kúpaliska; subvencia Maďarskému športovému spolku MTE na činnosť.
Originály, koncepty a odpisy.

14951 1942 N. 588 – 45731/V/2 2775
Správy o činnosti Ústrednej charity, Spolku slovenského červeného kríža, Poradne pre matky
a kojencov, Požiarnej a záchrannej služby; výstavba epidemiologickej nemocnice.
Originály, koncepty a odpisy.

14952 1943 N. 974 – 54955/V/2 2776
Správy o činnosti Požiarnej a záchrannej služby, Ústrednej charity a poradní; zriadenie úkrytov
CPO; výstavba infekčných pavilónov na Miletičovej ulici.
Originály, koncepty a odpisy.

14953 1944 N. 363 – 14200/V/2 2777
Výkazy o činnosti Ústrednej charity, Požiarnej a záchrannej služby a poradní.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 17823 – 37076/V/2 2778
Správa z valného zhromaždenia turistov; novostavba hasičského skladu; ubytovanie utečencov
Maďarmi obsadeného územia; superkolaudácia prác na výstavbe letného kúpaliska.
Originály, koncepty a odpisy.

1944 N. 37369 – 43168/V/2 2779
Správa o nedostatkoch na mestskom kúpalisku Lido pri Dunaji; výstavba verejných úkrytov
CPO; kolaudácia vodných nádrží.
Originály, koncepty a odpisy.

14954 1945 N. 145 – 10963/V/2 2780
Výstavba verejných zákopových úkrytov; zriadenie ústrednej výstražnej služby; nariadenie
o poplachových sirénach; dobudovanie mestského letného kúpaliska na Tehelnom poli;
zriadenie strážneho oddielu brigády na Radnici.
Originály, koncepty a odpisy.Arch

ív 
mes

ta 
Brat

isla
vy



149

V/3. Oddelenie zdravotno-hospodárske

14955 1936 N. 10887 – 95800/V/3 2781
Štatút o verejnej čistote mesta; smernice o organizovaní CPO v Bratislave; kontrola dávok
potravín pre mesto; výkazy o činnosti Požiarnej a záchrannej služby a Poradne pre školské deti.
Originály, koncepty a odpisy.

14956 1937 N. 1074 – 93195/V/3 2782
Správy o činnosti Ústrednej charity a ČSČK; organizovanie CPO; výstavba letného kúpaliska;
mestské štatúty.
Originály, koncepty a odpisy.

14957 1938 N. 607 – 28642/V/3 2783
Výstavba umelého klziska; uznesenie o poskytovaní rovnošaty pre členov zboru hasičov
z povolania; organizovanie CPO v meste.
Originály, koncepty a odpisy.

1938 N. 40849 – 72342/V/3 2784
Správa o činnosti Masarykovej ligy proti tuberkulóze; prípravy na X. všesokolský zlet v Prahe;
správa z valného zhromaždenia hasičského zboru; subvencia pre športové kluby.
Originály, koncepty a odpisy.

VI. Skupina technická

VI/1. Oddelenie pre pozemné stavby

14958 1935 N. 5848 – 10842/VI/1 2785
Premenovanie ulíc; výstavba garáží; stavebné povolenia.
Originály, koncepty a odpisy.

14959 1936 N. 25753 – 85249/VI/1 2786
Zosilovacie zriadenie pre Zrkadlovú sieň Primaciálneho paláca; úprava Tyršovej ulice;
povolenie prestavby na Hodžovom námestí; regulačné úpravy; úprava Marschnerovej ulice.
Originály, koncepty a odpisy.

14960 1937 N. 4679 – 81580/VI/1 2787
Výstavba cesty pri Devínskom hrade; prípravy na výstavbu 115 obytných kuchýň.
Originály, koncepty a odpisy.

14961 1938 N. 1439 – 92639/VI/1 2788
Asanácia starej Mestskej plynárne; výstavba letného kúpaliska; kúpa zametacieho stroja na
čistenie ulíc; smernice CPO.
Originály, koncepty a odpisy.

14962 1939 N. 10501 – 22639/VI/1 2789
Zriadenie civilného letiska v Bratislave; adaptácia radničnej povaly; výstavba malých bytov.
Originály, koncepty a odpisy.
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14963 1940 N. 8203 – 69130/VI/1 2790
Výstavba Slovenskej vysokej školy technickej; zadanie automatizácie radničnej telefónnej
ústredne; stavebné povolenia; klimatické údaje o meste; asanácia starých objektov.
Originály, koncepty a odpisy.

14964 1941 N. 2448 – 4157/VI/1 2791
Výstavba školy v Bratislave-Západ; asanácia starých továrenských objektov fy Dynamit –
Nobel; výstavba štátnej ľudovej školy na Trnavskej ceste.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 4158/VI/1 2792
Výstavba štátnej ľudovej školy na Trnavskej ceste.
Originály, koncepty a odpisy.

1941 N. 4159 – 24177/VI/1 2793
Stavebné povolenia; povolenie na výstavbu kotolne a skladu v továrni Apollo; výstavba
verejných komunikácií.
Originály, koncepty a odpisy.

14965 1942 N. 25586 – 32018/VI/1 2794
Oprava veže a priečelia Starej radnice; návrhy na Univerzitné mesto v Bratislave.
Originály, koncepty a odpisy.

14966 1943 N. 10515 – 43858/VI/1 2795
Program protileteckých stavebných opatrení.
Originály, koncepty a odpisy.

14967 1944 N. 3958 – 43279/VI/1 2795
Zriadenie núdzových východov v protileteckých úkrytoch CPO; projekt výstavby umelého
klziska; parcelácia pozemkov na Trnávke.
Originály, koncepty a odpisy.

14968 1945 N. 4461 – 5228/VI/1 2796
Výstavba vodovodných nádrží na Lamačskej ceste; stavebné povolenia.
Originály, koncepty a odpisy.

VI/2. Oddelenie pre reguláciu a zameriavanie

14969 1936 N. 6518 – 94107/VI/2 2797
Parcelačné povolenia; návrh na vykonanie maliarskych prác na Radnici; rozšírenie
Masarykovej školy na Kolibe.
Originály, koncepty a odpisy.

14970 1937 N. 4836/VI/2 2798
Komplexný rozbor a návrh na výstavbu mesta.
Originály, koncepty a odpisy.
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14971 1938 N. 377 – 10254/VI/2 2798
Parcelačné povolenia na Kalinčiakovej ulici; demolácia starých domov.
Originály, koncepty a odpisy.

14972 1939 N. 435 – 54723/VI/2 2799
Parcelačné povolenie na pozemky a záhrady na Mlynských nivách.
Originály, koncepty a odpisy.

14973 1940 N. 5129 – 54891/VI/2 2800
Premávková úprava na Hodžovom námestí; poskytnutie pozemku na výstavbu Slovenskej
vysokej školy technickej; poskytnutie pozemkov na výstavbu športových ihrísk.
Originály, koncepty a odpisy.

14974 1941 N. 10205 – 86224/VI/2 2801
Úprava okolia na Židovskej ulici; parcelačné povolenia.
Originály, koncepty a odpisy.

14975 1942 N. 1404 – 41402/VI/2 2802
Úprava Námestia slobody a jeho okolia; parcelačné povolenia na Hroboňovej ulici.
Originály, koncepty a odpisy.

14976 1943 N. 20599 – 54851/VI/2 2803
Povolenie stavby na Kuchajde pre MNO; parcelačné povolenie na Sendleinovej ulici.
Originály, koncepty a odpisy.

14977 1944 N. 9110 – 45316/VI/2 2804
Žiadosť Mestskej elektrárne o povolenie prístavby; klauzulovanie rozdeľovacích plánov.
Originály, koncepty a odpisy.

VI/3. Oddelenie pre stavbu a údržbu verejných ciest a ulíc

14978 1936 N. 2009 – 93556/VI/3 2805
Smernice o poskytnutí pracovnej príležitosti mestským sezónnym robotníkom pri výstavbe
ciest; úpravy ciest.
Originály, koncepty a odpisy.

14979 1937 N. 34627/VI/3 2805
Výstavba cesty pri Devínskom hrade.
Originály, koncepty a odpisy.

14980 1938 N. 1633 – 45365/VI/3 2806
Úprava ciest; výstavba ambulatória Nemocenskej poisťovne.
Originály, koncepty a odpisy.

14982 1940 N. 39692 – 67112/VI/3 2807
Kúpa nákladných motorových vozidiel pre mesto; výstavba ciest; úprava cesty pred továrňou
Dynamit – Nobel.
Originály, koncepty a odpisy.
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14983 1941 N. 2544 – 54173/VI/3 2807
Regulačné úpravy; výstavba verejných komunikácií.
Originály, koncepty a odpisy.

14984 1942 N. 2808 – 3660/VI/3 2807
Výstavba ciest v mestskej časti Emmyháza.
Originály, koncepty a odpisy.

14985 1943 N. 13463 – 14017/VI/3 2808
Zavedenie verejného rozhlasu v meste; regulačná úprava potoka Vydrica.
Originály, koncepty a odpisy.

14986 1944 N. 44940/VI/3 2808
Kolaudácia príjazdovej cesty k Hlavnej železničnej stanici.
Originály, koncepty a odpisy.

14987 1945 N. 597/VI/3 2808
Stavby a objekty CPO; značenie dôležitých križovatiek.
Originály, koncepty a odpisy.

VI/4. Oddelenie pre stavby kanalizačné

14988 1936 N. 62569/VI/4 2809
Správa o zistení zvýšenej rádioaktivity vody pri zemskom vrte na Tehelnom poli za účelom
zistenia minerálnych vôd.
Originály, koncepty a odpisy.

14989 1937 N. 5034 – 42349/VI/4 2809
Budovanie kanalizačnej siete; rozšírenie telefónnej siete.
Originály, koncepty a odpisy.

14990 1938 N. 501 – 30050/VI/4 2809
Výstavba infekčných pavilónov štátnej nemocnice; zisťovanie podzemných vôd sondami.
Originály, koncepty a odpisy.

14991 1941 N. 8348/VI/4 2809
Vybudovanie elektrického vedenia do Zimného prístavu.
Originály, koncepty a odpisy.

14992 1943 N. 38439/VI/4 2809
Úprava Mlynského ramena na Dunaji na trase Bratislava-Prievoz a rozšírenie projektu.
Originály, koncepty a odpisy.Arch
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Zoznam skratiek použitých v registri

m. n. - miestny názov

p. - pozri (odkaz na heslo)

p. aj - pozri aj (porovnaj heslo)

ďalšie skratky za heslom znamenajú skratku hlavného hesla
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A

abstinenti p. zväzy
adoptovanie 14014/2286
advokáti p. združenia – Ústredná správa
Afrika Južná 13951
agitácie politické p. politické agitácie
Aich dr., lekár 13958
akademickí maliari p. výtvarníci
akadémie p. aj školy, vojsko-školy 14923

- podpory 14453/2405
- robotnícke 14453/2405, 14485, 14495, 14496/2505, 14564
- slávnostné 14564, 14854, 14870
- telovýchovné 14869
- žiacke p. školy

akcie p. aj nezamestnaní
- protidrahotné 14469, 14486
- Radosť z práce 14636
- súpisové 14452/2404
- zimné 14464/2421

akciové spoločnosti p. spoločnosti
alimenty 13804, 13837/2184, 14096, 14116
almužny p. aj mesto-kostoly 14527
Amerika

- vysťahovalectvo 13955/2198, 14010/2279
- Zväz československého sokolstva 14141/2390

anarchisti 13827
Angličania 14094
Anglický klub Eighty p. kluby
Apollo p. továrne
Arad (Rumunsko) 13992
Argentína, vysťahovalectvo 14461/2416, 14462
architektonika p. ústavy
archivári 14018
archívy

- hlavného mesta Prahy p. Praha
- konzervačné dielne 14559
- mestské 14475/2447

asanácie 14888/2671
asanačný zákon p. zákony
ateliéry p. umelci
atentáty 13837/2184
Aukaffe, kaviareň p. mesto
autá 13736/2145, 13962/2209, 14474/2442, 14982
autobusy 14885/2649, 14886/2659
autodielne 14882/2620
autokolóny p. zdravontníctvo-epidemiologické
autonómna samospráva p. mestá
Avabath-Zion p. spolky
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B

Bajza Jozef Ignác, kanonik 14141/2391
bakteriológia, p. zdravotníctvo
banky

- I. Bratislavská sporivá banka 14889/2687
- české 14085/2338
- obchodné 14107
- pôžičky 13955/2199, 14514, 14519, 14521
- priemyselná 14888/2672
- Rakúsko-Uhorská 14089
- Slovenská 14085/2340, 14514
- Štátna 13955/2199
- Tatra 14113/2381
- úvery 14085/2340, 14480/2469
- výročné správy 13955/2199
- záverečné účty 14107
- Zemská 14519, 14521
- zhromaždenia valné 14089

bankovky p. peniaze
Batka Ján, archivár p. aj sochy

- základina 14018
Bäumler J. A. 13722
benzín, čerpadlá 14505, 14887/2666
Belehrad (Juhoslávia) 13833/2174
Berný úrad p. úrady
Beseda umelecká p. Umelecká beseda
bezpečnostné p. zbory civilné b.
bezprístrešní p. mesto-chudoba
bombardovanie 14648, 14879, 14899
Bosniaci, podomový obchod 14102/2364
Bothová Anna 13804
Bouzalkov Juraj, lesný inšpektor 13716
Bratislava p. spolky
Bratislava-okolie 14084/2336

- geologický prieskum 14482/2483
- regulácia 14882/2617

Bratislavské účastinné spoločnosti p. spoločnosti, spolky
Bratislavská župa, p. župy
Bratislavský symfonický orchester p. hudba
Brno 14097, 14549
Brussel (Belgicko) 13971
bryndza p. potraviny
Budapešť 13713, 14014/2286

- spolky-uhorský lodný 13786
- výstavy 13977/2239

budovy p. mesto
Bulharská filharmónia 14859
Bulhari, učitelia 14526
Bukovina (ZSSR, Rumunsko) 13961
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Buschbaum Mikuláš, obchodník 13799
bytový zákon p. zákony
byty p. mesto

C

cári 14918/2735
Carlton p. mesto-hotely
Casino p. spolky
Cech sv. Juraja 14014/2286
centrálna správa p. správy
ceny p. aj elektrika

- cestovného v električkách 14482/2481
- dreva, reziva 14888/2670
- ovocia 14487, 14888/2670, 14896
- paliva 14885/2646, 14890/2710, 14939
- plynu 14890/2710
- potravín 14107, 14467/2431, 14468/2433, 14485, 14494, 14896, 14902, 14905, 14933
- trhové 14467/2431, 14657, 14658, 14659, 14895, 14900
- určovanie 14485, 14487, 14896, 14897, 14898
- ustálenie 13978/2244, 14468/2433, 14479/2467, 14494, 14885/2646
- vápna 13978/2244
- výkazy a správy 14892, 14895, 14900, 14913
- zeleniny 14888/2670, 14896, 14897, 14898
- zníženie 14102/2364, 14107
- zvýšenie 14107, 14890/2710, 14933

cestní majstri 13819
cestovné-pasy p. pasy

- poplatky p. poplatky
- účty p. účty

cesty p. aj mesto-ulice, doprava 13984, 13988, 14500, 14987
- Bratislava-Stupava 14483/2491, 14507/2522
- dane p. poplatky-dane, mýto
- plány 13973/2227, 13973/2228, 13973/2229, 14043
- štátne 14483/2491
- tunely, výstavba 14648, 14889/2691
- vodné p. doprava
- výstavba a údržba 13728/2137, 13974/2230, 13974/2231, 13984, 13986, 14084/2336,
14480/2469, 14482/2481, 14483/2491, 14497, 14507/2521, 14507/2522, 14883/2627,
14884/2640, 14885/2646, 14886/2657, 14887/2664, 14887/2669, 14888/2676,
14891/2714, 14960, 14964/2793, 14978, 14979, 14981, 14982, 14983, 14984

ciachová služba 14490
ciachový zákon p. zákony
cigáni 14080/2330, 14531
cintoríny p. mesto
cirkev p. aj evanjelici mesto-fary, mesto-kostoly, mesto-kláštory, poplatky, spolky, školy

- kanonici 14141/2391
Civilná protiletecká obrana (CPO) 14522, 14633, 14655, 14903, 14948, 14950, 14955, 14956,
14957/2783, 14961, 14966, 14987

- kryty 14889/2689, 14890/2702, 14919/2739, 14953/2779, 14954, 14966, 14967
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- poplachové sirény 14954
clá p. poplatky
cudzinci p. mesto

Č

časopisy p. tlač
čašníci 14108, 14534
Červené gardy, p. vojsko
Červený kríž p. Československý červený kríž
červienka p. poľnohospodárstvo-zvieratá
Česi p. aj banky, divadlo, spolky 14101/2361
Československá jazdecká spoločnosť p. spoločnosti
československé légie 14100/2359
československé sokolstvo p. šport-sokoli
Československo

- hranice štátne 14104, 14141/2390
- kolky 14089
- návštevy štátne 14631/2569
- obrana republiky 14857, 14912/2727
- oslavy vzniku 14564
- peniaze 14089
- prezidenti 14101/2362, 14455/2409

Československý červený kríž 14448/2398, 14464/2421, 14465/2425, 14932, 14949, 14950,
14951, 14956
Československý klub p. kluby
četníci 14472

D

dane p. poplatky
Danubius p. továrne
dávky p. poplatky
defraudácie 14453/2405, 14652
demonštrácie p. aj manifestácie, oslavy, sprievody, zhromaždenia

- pohotovosť 13834/2177, 14141/2390, 14456
- zákaz 13828

Deň matiek 14885/2647
Deň ruského dieťaťa 14470/2435
depozity 14912/2728
deti p. aj alimenty, domovy, ligy, spolky, starostlivosť, zdravotníctvo

- chudobné 13840/2193, 13993, 13995/2262, 14004, 14010, 14023, 14024, 14025,
14026, 14028, 14082, 14098, 14102/2364, 14116, 14463/2419, 14467/2430,
14467/2431, 14470/2435, 14470/2436, 14470/2437, 14482/2481, 14651/2583,
14651/2584, 14883/2624, 14934/2755
- ihriská 14458, 14468/2432, 14468/2433, 14475/2447, 14479/2466, 14645,
14935/2757
- kojenci p. aj poradne 14003, 14463/2419
- štatistiky 14464/2421, 14465/2424

detské domovy p. domovy
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- jasle 14461/2417, 14463/2420, 14939
- nemocnice p. zdravotníctvo
- opatrovne 13821, 14479/2464, 14637/2575, 14658

Devín p. mesto
Devínska Nová Ves p. mesto
divadlo

- balet 14931
- české 14099/2357
- maďarské 14141/2390, 14857
- mestské 13712, 13783, 13791, 13805, 13968/2219, 14141/2389, 14141/2390,
14141/2391
- predstavenia 13712, 14487, 14859, 14862
- žiacke akadémie 14141/2389
- Národné zemské d. Podkarpatskej Rusi 14630/2564
- Slovenské národné d. 14141/2391, 14142/2393, 14564, 14854, 14855, 14856, 14862,
14864
- stavba 14862
- vybavenosť 14503, 14506/2517, 14509, 14868
- Východočeské 14099/2357
- zájazdy 14099/2357, 14630/2564
- Západoslovenské 14141/2390

dláždenie ulíc p. mesto-ulice
dlžobné úpisy p. obligácie
Dobrjanskij p. spolky
dobročinné inštitúcie p. inštitúcie, spolky
dobročinnosť 13719, 13728/2136, 13835/2180
dobrovoľníci slovenskí p. aj združenia 14140
dobrovoľný hasičský zbor p. hasiči
dobytčí trh p. mesto-trhy
dobytok p. poľnohospodárstvo
dohody p. zmluvy
doklady p. aj pasy

- falšovanie 14080/2330
- overovanie 14101/2362

domovská príslušnosť p. matričná agenda
domovy

- detské 14033, 14481/2480, 14884/2643, 14945
- sv. Alžbety 14033, 14470/2435
- ľudové 14005, 14095
- správy o činnosti 14936
- stanovy 14005
- učňovské 14890
- ženské 14141/2390, 14466/2428

domy p. mesto
doprava p. aj Dunaj, mesto, výstavy, železnice

- cesty vodné 14010/2281, 14112/2375, 14557
- Rýn-Mainz-Dunaj 14112/2375
- vodocestné zjazdy 14497
- letecká 14633, 14867

Dornkappel p. mesto-Trnávka
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dostihy p. šport
drahota 14469, 14475/2445, 14482/2481, 14933
dražby 13951, 14483/2487, 14483/2488, 14483/2488, 14518, 14919/2739
Drážďany (Nemecko) 13958, 14001
drevo p. aj ceny, trhy 14886/2657, 14889/2680

- stavebné 14888/2670
družstvá

- Krajinské d. vidieckych žurnalistov 14020/2295
- nezamestnaných Irus 14882/2623
- podpory 14020/2295
- poistné d. hospodárov 13978/2242
- stavebné 14113/2381, 14467/2430, 14480/2468, 14480/2470, 14498, 14884/2644,
14885/2645, 14891/2711
- Nová doba 14890/2698
- štátnych zamestnancov 14499, 14505, 14885/2645, 14891/2711
- Unitas 14480/2468, 14480/2470
- Zátišie 14474/2443
- železničiarov 14891/2711
- vodovodné stavby 14890/2692

Dúbravka p. mesto
Dunaj 14040, 14477/2455, 14481/2475, 14890/2696

- doprava 13954, 13958, 14480/2471
- hrádze 14640
- kúpele 13976/2236, 14479/2466, 14950, 14953/2779
- Mlynské rameno 14992
- mlyny 13786
- mosty 13803, 14960
- nábrežie 13719, 13730, 13976/2237, 13980, 14086/2342, 14480/2468, 14481/2476,
14506/2520, 14550, 14645, 14888/2677, 14992
- regulácie 13831, 13968/2219, 13976/2237
- vodná cesta Rýn-Mainz-Dunaj 14112/2375
- Zimný prístav p. aj poplatky 13727/2131, 13789, 13813, 13817, 13822, 13973/2228,
13977/2239, 13980, 14035, 14042/2324, 14087/2345, 14113/2378, 14472, 14519,
14872/2608, 14890/2697, 14991

Dunajsko-oderský prieplav p. spoločnosti
Durvayová Terézia 13789
Dvořák p. spolky hudobné
Dynamit – Nobel p. továrne

E

Eckhardt 14645
Eighty p. kluby
elektráreň p. mesto
elektrárne

- Západoslovenské 14478/2459, 14890/2709
elektrický prúd, ceny 14084/2335, 14479/2467

- šetrenie 14084/2337
električky p. mesto
EMKE 13999
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Emmyháza p. mesto-Slovany
evakuácia p. obyvateľstvo
evanjelici p. aj mesto-kostoly 13951, 14015, 14038/2318, 14090, 14949
exhumácie 13962/2208

F

falšovanie dokladov p. doklady
Farras Alexandro, anarchista 13827
fary p. mesto
Fehér Pavol, lesný majster 13815
Fejér Max dr. 13831
filatelisti p. kluby
Filipov, ruský redaktor 13702
filmové predstavenie 14923
financie p. mesto
Finančné riaditeľstvo 13731, 13792, 13813, 13814, 13817, 13818, 14043, 14044, 14045, 14090
firmy p. továrne
fiškáli p. mesto
fondy 14017, 14090, 14101/2361

- invalidné 14017, 14101/2361
- kanalizačné 14884/2640
- penzijné 14452/2403, 14874
- pomocný f. opustených detí 13993
- vojnové 14006

fotografi p. kluby
Francúzsko p. aj školy 14082, 14083
francúzština 13951
františkánsky kostol p. mesto
Freud Simon, továrnik 13727/2131
Frígyes 13840/2193
Fröhlich Jozef, revízor 13696
FS 14635
fundácie p. základiny
futbal p. šport
fyloxéra 13962/2209

G

Galícia p. Halíč
garáže, výstavba 14037/2315, 14878, 14958
garbiarske-dielne 13727/2131

- jamy 14042/2324
Garda Červená p. vojsko
geologické prieskumy 14482/2483, 14482/2485
geometrické meranie p. meranie
Gorkij Maxim p. oslavy
grafickí robotníci p. robotníci
Grassalkovičov palác p. mesto-paláce
Grémium majiteľov kníhtlačiarní 14559
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grófi 13959/2203, 14000
Györ (Maďarsko) 13991, 13992
gymnáziá p. školy
Gyurkovics František p. základiny

H

Habermayer p. základiny
Hainburg (Rakúsko), p. mesto-električky, železnice
Halič (Galícia, ZSSR, Poľsko) 13961
Hartel Juraj p. základiny
hasiči p. aj požiarnici, kongresy, spolky, zjazdy

- dôstojníci 14010/2278
- hospodárenie 14455/2410
- mestskí 14542
- reorganizácia 14542
- rovnošata 14957/2783
- rozpočet 14085/2339
- sklady 14506/2520, 14953/2778
- služobné príplatky 14449
- správy o činnosti 14542, 14955, 14957/2784
- zhromaždenia 14476/2450

Hauptmann Gerhard 13712
HJ (Hitler Jugend) p. Nemci-mládež
hladujúci 14116
Hlinkova garda 14635
hluchonemí p. aj ústavy 13997, 14006, 14463/2420, 14467/2431, 14470/2436, 14524, 14870,
14937
hnutia p. komunistické h., robotnícke, h. socialistické h., sociálnodemokratické h.
hokej p. šport
hospodárska kríza 14481/2481

- obroda Slovenska 14634
- situácia 14481/2474
- výstavy p. výstavy

hospodárstvo p. mesto, školy, mestská správa – oddelenie, inšpektoráty, spolky
hostince p. mesto
Hostinský p. základiny
hotely

- Carlton 14037/2314, 14502
- garáže 14037/2314
- plány 14037/2314
- štatúty 14499

Hrad bratislavský 14648, 14887/2664, 14889/2691
hranice, kontroly p. aj mesto 14080/2330

- štátne 14104, 14884/2644
hrnčiari p. remeselníci
hudba p. aj koncerty, spolky, zájazdy, poplatky, združenia, školy

- orchestre
- Bratislavský symfonický o. 14488, 14492
- mandolínový 14496/2505
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- ruský balalajkový 14485
- symfonický 14485, 14488

- spevácke zbory 13835/2180, 14141/2390, 14865
hudobníci p. Únia
humanitné ústavy p. ústavy
Hummel J. N. p. múzeá
Hviezdoslav Pavol Ország 14562
hydinárne 14890/2709
hygiena p. zdravotníctvo
hypnóza 14116

CH

Charita p. Ústredná ch.
Charitas p. domový, spolky
Charkov (ZSSR) 13716
chaty horské 14890/2692
chemickí robotníci p. robotníci
Chicago (USA) 14141/2390, 14457
chladiarne 14113/2378
chlebové akcie p. akcie
chlieb p. potraviny
choroby p. zdravotníctvo
chudoba p. aj nezamestnanosť 14455/2410

- byty 14466/2427
- dary 13994, 13996, 14005
- deložovanie 14465/2426
- drevová akcia 14526
- kolónie p. kolónie
- liečenie 13696, 14095, 14097, 14523
- nemocnice p. zdravotníctvo
- podpory aj základiny 13798, 13832, 13840/2193, 13952, 13965, 13989, 13993, 13994,
13995/2261, 13995/2262, 13996/2263, 13996/2264, 13998, 14000, 14001, 14003,
14004, 14005, 14010/2280, 14094, 14095, 14107, 14143/2395, 14455/2410,
14464/2423, 14467/2429, 14482/2481, 14523, 14527, 14561, 14665/2424, 14859,
14935/2758, 14936/2759, 14945
- polievkové akcie p. akcie
- starostlivosť 13995/2262, 14097, 14470/2437
- starostlivosť p. aj spolky 14520
- stavebné pozemky prideľovanie 14529
- testamentárne odkazy 14006
- uhlie 14534
- veľkonočné akcie 14476/2449
- vianočné akcie 14470/2435, 14530, 14935/2758

chudobince 13995/2261, 14096, 14523, 14525, 14529, 14532, 14654, 14939, 14942, 14946,
14947
chudobinské oddelenie p. mestská správa
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I

ihriská p. aj deti 14460, 14467/2429, 14547, 14548, 14973
infekčné choroby p. zdravotníctvo
inšpektorát p. školy
Inšpektorát hospodársky 13962/2208
Inšpektorát sociálnej starostlivosti 14095
inštitúcie

- dobročinné 14941
- podpory 14465/2426, 14466/2428, 14544
- sociálne 14655

intabulácie 14515
inteligencia, podpory v nezamestnanosti 14934/2756
internáty p. školy
interpelácie

- maďarské divadlo 14857
- stavebné práce 14481/2477
- úsporné opatrenia 14476/2448
- v záujme robotníkov 14883/2631
- za uznanie ZSSR 14451

intervencie, zákaz 14086/2341
Invalid p. tlač
invalidi p. vojsko, zdravotníctvo, fondy, spolky
inžinieri p. kluby, spolky, župy
Irus p. družstvá

J

Jalowetz Amon Július 13736/2145
Janoušek 14080/2330
jarmoky p. trhy
jazda p. kasárne, spoločnosti
jazyky

- maďarčina 13992, 14048/2326, 14140 p. aj skúšky, školy
- nemčina 14140
- preklady 14010/2279, 14140, 14451
- úradné 13836, 13992, 14048/2326, 14101/2362

Jednota konceptného úradníctva verejnej správy na Slovensku 14100/2360
Jesenský Janko p. pomníky
Jirásek Alois 14086/2342
Jirsenský František 14141/2390
jubileum založenia kolónie na Trnávke 14631/2570
Juhoslávia 14629

K

Kablo p. továrne
Kalmár E. 13836/2181
kameňokeramický priemysel p. priemysel
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kameňolomy 13975/2233, 14476/2452, 14481/2480, 14497, 14501
Kanada 14459
kanalizácia p. fondy, mesto, mesto-správa, poplatky
kanály 13964/2212
kanonici p. cirkev
kapitanát p. mestská správa
Karlova Ves p. mesto
Karol, kráľ 14019/2294
kasárne, p. vojsko
kaviarne p. mesto
keltské mince p. mince
keramika p. priemysel
kiná p. filmové predstavenia
Kiss Ľudovít 13951
kláštory p. mesto
Klingerova továreň p. továrne
kliniky p. zdravotníctvo
kluby p. aj spolky, spoločnosti, združenia

- Československý k. filatelistov 14641
- Československý k. fotografov 14142/2392
- členovia 14008
- dostihové 13967/2217
- Eighty 14008
- inžinierov na Slovensku 14081/2331
- mestských závodov 14478/2462
- odznaky s mestským znakom 14641
- robotnícky športový k. Vas 14015
- stanovy 13959/2203, 13967/2217, 14081/2331, 14081/2332, 14478/2462
- subvencie 13967/2217, 14015

klziská 14887/2669, 14918/2735, 14957/2783, 14967
kníhtlačiari p. tlač
kníhtlačiarne p. aj grémium

- Slovenská 14111/2373
knihy p. aj pozemkové 14019/2293
knižnice

- dary 14008, 14012/2284
- mestské 14008, 14015, 14660
- nezamestnaných 14141/2391
- vojenské 14020/2297
- výpožičky 14141/2391
- výročné správy 14660
- zriaďovanie 14141/2391

Koch Jakub 14888/2678
kolaudácie p. stavebníctvo
Koliba p. mesto
kolkové poplatky 14089, 14451, 14630
kolektívne zmluvy p. zmluvy
kolónie p. aj mesto

- chudobných 14631/2570
kolóny pracovné p. nezamestnaní
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kolportácie tlače, p. tlač-letáky
Komárno 14099/2358
komasácia pozemkov p. pozemky
Komenského univerzita p. školy

- vysoké
kominári p. živnosti
komisári p. mesto-polícia
Komisariáty starostlivosti o robotníkov 13839/2190
komisie p. aj mesto-elektráreň, mestská správa, školy-inšpektoráty

- skúšobné 13836/2183
- vyživovacie 14117

komunisti p. aj tlač – letáky, strany 14140/2361, 14463/2419
koncerty p. aj hudba, poplatky 14864, 14924

- Bratislavský symfonický orchester 14488, 14492
- Bulharská filharmónia 14859
- dobročinné 14141/2391, 14512, 14564
- Hudobná škola 14484
- Matica slovenská 14496/2505
- matiné 14141/2391, 14927
- robotnícke akadémie 14485, 14496/2505, 14564
- Spevácke združenie moravských učiteľov 14487
- spevokoly p. hudba
- spolky 14496/2505, 14859
- Umelecká beseda 14856

kongresy 14455/2410, 14564, 14629
- Medzinárodný hasičský 14629
- Medzinárodný stredných stavov 14010/2281
- revolučné 13515
- Slovenská liga 14564
- strán politických p. strany
- Svetové združenie volebného práva 14014/2286
- účasť 14014/2286
- zdravotnícke 14455/2410

konzervatórium p. školy
konzuláty 14102/2363
Korec Ján p. základiny
korporácie p. aj spolky, združenia 14643
korunovácie p. králi
Kossuth Lajos 14007
Košice 14473/2441
Kovács Juraj, lekár 13696
Kováčik akad. maliar 14561
kovorobotníci p. robotníci
Kowarek Karol Filip 13836/2181
koža p. aj továrne 14887/2667
Krajinské detské sanatórium p. zdravotníctvo-sanatóriá
krajinské družstvá, snemy, spolky, ligy, zastupiteľstvá p. družstvá, ligy, snemy, spolky,
zastupiteľstvá
krajské súdy, združenia p. súdy, združenia
králi uhorskí 14019/2294
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Kramáre, p. mesto
Kramer Dolný, p. mesto-Kramáre
kríza p. hospodárska k., mesto-domy
krstné listy p. matričná agenda
krúžky

- Slovácky 14487
- vzdelávacie 14490

Kučera Štefan 13833/2175
Kuchajda p. mesto – Pasienky
kuchyne

- ľudové 14094
- obytné 14092, 14960

kultúra p. aj krúžky, umenie, pamiatky, spolky 14463/2419
- podujatia 14855

Kumlík Teodor dr. 14014/2286
kúpaliská

- bazény 14948
- Lido 14953/2779
- mestské 14462, 14472
- nedostatky 14953/2779

kúpele 14548
- Grössling 14038/2318
- hygienické kontroly 14945
- kolaudácia 14953/2778
- letné 13976/2236, 14483/2489, 14885/2653, 14948, 14950/2773, 14950/2774,
14953/2778, 14953/2779, 14954, 14956, 14961
- liečebné 14465/2426
- ľudové 13968/2220, 13972, 14470/2437, 14872/2608
- plány 14038/2318
- výstava 13968/2220, 13976/2236, 14038/2318, 14470/2437, 14948, 14950/2773,
14950/2774, 14956, 14961

kúpnopredajné zmluvy p. zmluvy
kúpy p. aj autá, nehnuteľnosti, pozemky, vinice 14475/2447
kuratóriá p. mesto-bitúnok, školy-zdravotná služba
kurzy p. školy
Kühmayer p. továrne
kvasnice, výroba 14018

L

laboratóriá p. mesto, mesto-bitúnok, zdravotníctvo
Lamač, p. mesto
lazaret p. mesto
Lazics Zsivojin 13833/2174
legiodomy p. mesto-domy
Legionár p. hudba-spevácke zbory
legionári 14100/2359, 14449
lekári p. zdravotníctvo
lekárnici p. zdravotníctvo
Lekárska fakulta p. školy-vysoké

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



168

lesy p. aj mestská správa-komisie, zamestnanci 13716, 13812, 13813, 13814, 14084/2337,
14632, 14884, 14884/2642, 14885/2653
letáky p. tlač
letecká doprava p. doprava
letisko civilné 14962
licencie výrobné 14093
licitácie p. aj dražby 14512
liečenie p. zdravotníctvo
liehoviny 13792, 14108, 14484
ligy

- Krajská pre ochranu detí 13995/2262
- Masarykova proti TBC 14464/2423, 14957/2784
- Slovenská 14141/2390, 14564

listiny p. aj matričná agenda
- zakladacie 14017

Liszt Franz, p. pomníky
lodná doprava p. Dunaj
lodníci p. spoločnosti, spolky
Londýn (Anglicko) 14455/2410
Ľubľana (Juhoslávia) 14543
ľudové kuchyne p. kuchyne
ľudové zhromaždenia p. zhromaždenia
Ľudový domov p. domovy
ľudový kúpeľ p. kúpele
Ludwig Gottfried 14037/2315
Lukáč Ladislav, minister financií 13816

M

Maďari p. aj divadlo, školy, šport-MTE 14091, 14101/2362, 14456, 14477/2456, 14555,
14953/2778
majere p. mesto
majetky p. aj mesto, Židia 13720, 13836/2181, 13969/2221, 14106
maliari p. remeselníci, výtvarníci
Manderla Ján 13727/2131
Mandl León 14017
manifestácie p. aj demonštrácie, oslavy, sprievody, zhromaždenia 13705, 14141/2390, 14855
mapy p. aj plány

- katastrálne 14501
Marx Karl 14141/2391
Masaryk p. ligy, ústavy, školy
Matica slovenská p. koncerty
matričná agenda

- domovská príslušnosť 14104
- listy

- krstné 13982, 13984
- rodné 13983
- sobášne 13974/2232, 13983, 13984
- úmrtné 13955/2199, 13984, 13985, 13990
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- občianstva 13834/2176, 13834/2178, 13836/2181, 13936/2182, 13837/2185,
13838/2187, 13839/2189, 13840/2193, 14048/2326, 14453/2406

- prepustenie zo štátneho zväzku 13836/2181, 13836/2182
- sobáše 14011, 14104
- úmrtia 13696, 13812, 13813
- zmeny mena 13720, 13969/2222, 13981, 13982, 13983, 13984, 13985, 13986, 13987,
13988, 13989

matriky 14099/2356
matrikári p. mestská správa
mäso p. potraviny
Medzinárodný-dunajský veľtrh p. trhy

- hasičský kongres p. kongresy
- kongres stredných stavov p. kongresy

memorandá
- byty 14468/2432
- činžová daň 13991
- kolektívne zmluvy 14659
- národnostná otázka 14020/2295
- volebné právo 13992
- Ústrednej správy štátnych a verejných zamestnancov 14659

Menzel p. firmy
merania geometrické 14497
Merkus p. šport
mestá

- autonómna samospráva 14452/2403
- mešťanostovia p. spolky
- municipálne 13991, 14020/2295, 14448/2397
- označenie tabuľkami 14455/2409
- sociálne podpory 13992
- so zriadeným magistrátom 14010/2281, 14448/2397
- štatistiky 14454/2408
- verejný poriadok 13992

mesto Bratislava p. aj akcie, archív, chudobince, kameňolomy, knižnice, mestská správa,
múzeá, poplatky, robotníci, vojsko, výroba, záhony, Záhradné mesto, zamestnanci,
zdravotníctvo

- asanačný zákon 14551
- autá 14982
- bezpečnosť 13840/2192, 14045, 14101/2361, 14454/2407
- brány, Michalská 14113/2382, 14558
- bitúnok 13956, 13960/2205, 14478/2458, 14506/2518, 14506/2519, 14643, 14873,
14902, 14903, 14906
- byty 13972

- kríza 14410, 14450, 14458, 14459, 14461/2416, 14463/2420, 14464/2422,
14470/2435, 14476/2451, 14524
- naturálne 14452/2403
- núdzové 14112/2375, 14117
- prideľovanie a žiadosti 14458, 14459, 14463/2420, 14465/2424
- uvoľnenie 14468/2432
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- výstavba 13813, 13956, 14041, 14042/2324, 14092, 14112/2375, 14461/2416,
14461/2417, 14465/2426, 14466/2427, 14479/2466, 14480/2468, 14508/2525,
14962
- zaberanie 14637/2575
- zisťovanie 14464/2423, 14467/2431, 14468/2433

- cigáni 14531
- cintoríny 13962/2209, 13978/2244
- cudzinci 14045, 14093, 14094, 14450, 14661
- Červený most m. n. 13729
- člen Spoločnosti dunajsko-oderského prieplavu 14643
- členstvo v korporáciách 14643
- dary 14017
- deputácie 14912/2727
- Devínska Nová Ves m. n. 14010/2281
- Devín m. n. 13974/2234, 14884/2636, 14884/2644, 14960, 14979
- dlažobní majstri 14141/2390
- dlhy 14510
- Dolné Kramáre m. n. 14890/2698, 14891/2711
- domy a budovy, p. aj plány, tvárne, verejné domy 13786, 13832, 14036, 14037/2317,
14041, 14085/2338, 14505, 14514, 14550
- adaptácie 13718, 13733, 13734, 13735
- baráky 14040, 14465/2426
- číslovanie 14506/2520, 14507/2521, 14516, 14518
- demolácie 14113/2379, 14459, 14478/2460, 14504, 14961, 14963, 14964/2791, 14971
- deložovanie 14113/2378, 14465/2426, 14935/2757
- kolaudácie 14113/2378, 14504, 14872/2606, 14887/2661
- kúpa, predaj 13968/2218, 14483/2486, 14484/2638, 14887/2661
- Legiodomy m. n. 14468/2432, 14473/2441
- ľudový 13832
- opravy 14111/2373, 14939
- poistenie 14472
- pokrývanie 14505
- poškodenie 14113/2378
- prenájom 13968/2218, 14477/2454, 14477/2456, 14477/2457, 14479/2466,
14480/2469, 14481/2476, 14481/2477, 14481/2478, 14483/2490, 14882/2617,
14883/2628, 14883/2629, 14883/2633, 14884/2641, 14885/2651, 14886/2658,
14887/2662, 14887/2667, 14887/2668, 14887/2669, 14888/2671, 14888/2677,
14888/2679, 14889/2680, 14889/2682, 14889/2683, 14889/2685, 14889/2686,
14889/2688, 14889/2690, 14890/2692, 14890/2693, 14890/2694, 14890/2695,
14890/2696, 14890/2697, 14890/2699, 14890/2704, 14890/2707, 14890/2708,
14891/2713, 14891/2716
- protiletecké krty 14919/2739
- Reduta 13783, 14937/2317, 14038/2318, 14038/2319, 14039, 14040, 14474/2442
- organ 14037/2316
- plány 14037/2317, 14038/2318, 14041
- programy 14485, 14855, 14923
- výstavba 14036, 14042/2324
- rodinné 13959/2203, 14110, 14481/2474, 14529, 14550
- štátne prečíslovanie 12020/2296, 14518, 14886/2656
- uvoľnenie 14858

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



171

- výstavba p. aj mesto-výstavba 13720, 13722, 13723, 13727/2131, 13728/2136, 13730,
13731, 13733, 13817, 13820, 13821, 13822, 13959/2203, 14035, 14041, 14475/2447,
14481/2474, 14499, 14529, 14861
- vyvlastňovanie 14481/2475
- doprava p. aj doprava Dunaj, mesto-električky 13961, 14479/2464, 14552, 14641,
14883/2624, 14883/2631, 14884/2639, 14885/2649
- tunely 14648
- dopravný poriadok 14883/2631, 14884/2639
- drevosklady 14888/2657
- Dúbravka m. n. 14921/2742
- elektráreň p. aj mesto-osvetlenie 13969/2221, 14102/2364, 14474/2443, 14477/2456,
14481/2476, 14872/2608, 14484/2643, 14885/2653, 14889/2683, 14900
- bombardovanie 14879
- financie 13972, 13968/2220, 14088, 14874, 14878, 14885/2653
- komisie 14483/2486
- pozemky 14478/2461
- robotníci 14481/2477, 14880

- prepúšťanie 14873
- správa rada 14477/2456
- výkazy 13967/2217
- výstavba, adaptácie, zariadenie, investície 13967/2216, 13968/2219, 13977/2241,
14086/2342, 14474/2443, 14478/2459, 14479/2465, 14498, 14551, 14872/2608, 14873,
14884/2643, 14890/2697, 14890/2710, 14900, 14977, 14991
- zamestnanci 14087/2345, 14456, 14474/2444, 14481/2477
- električkári p. zamestnanci
- električky Bratislava

- Hainburg 13974/2232
- Rača 13978/2242
- Viedeň 13966/2214, 13966/2215, 13976/2236
- cestovné poplatky 14475/2445, 14482/2481
- kontroly technické 13811
- opravovne 13699
- remíza 13726
- rozpočet 14087/2344
- rozšírenie 13974/2231, 14037/2314
- statické výpočty 13974/2232
- strojové zariadenia 13974/2231
- štatúty 13960/2206, 13974/2232
- trate 13729, 13730, 13736/2146, 13789, 13791, 13813, 13817, 13818, 13820,
13966/2215, 13975/2233, 13976/2236, 13977/2241, 14037/2316, 14111/2373,
14479/2466, 14890/2701
- účastiny 13978/2242
- účty 14882/2620
- údržba 13699
- výročné správy 14882/2620

- evakuácia 14635, 14637
- fary 14863

- výstavba 14863
- financie 13695, 14090, 14111/2373, 14510, 14912/2727
- fiškáli 14449
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- hospodárske dvory 14882/2620
- hostince 14101/2361

- Milénium 13709
- zamestnávanie žien 14116
- hranice zmena 14883/2625
- chudoba p. aj chudoba, akcie ošacovacie, útulne 13728/2136, 14934/2136, 14934/2756
- intabulácie 14515
- investície 14464/2422, 14521, 14888/2674, 14913, 14914, 14915
- Kalvária m. n. 14482/2482
- kanalizácia 13791, 13974/2230, 14478/2461, 14480/2470, 14498, 14502, 14503,
14508/2525, 14882/2621, 14888/2675, 14890/2697, 14890/2703, 14989
- Karlova Ves m. n. 14643, 14868, 14888/2672, 14920/2740
- kataster, meranie 14497
- kaviarne 14101/2361, 14102/2364

- Aukaffe 13725
- kláštory, Milosrdných bratov p. aj zdravotníctvo-nemocnice 14899
- klimatické údaje 14963
- Koliba m. n. 14505/2515, 14505/2516, 14941, 14969
- kolónie 14631/2570

- Schulpeho 13959/2203
- kostoly

- dóm sv. Martina 13970/2224, 14141/2391, 14886/2655
- Cirkevný hudobný spolok 13954

- františkánsky 13704, 13971
- modrý kostolík 13982, 14037/2316
- údržba 13704, 13971
- výstavba 13704, 13982, 14037/2316
- Kramáre m. n. 13973/2229, 14891/2711
- kuchyne ľudové 14094
- laboratóriá 14902
- Lamač m. n. 14921/2742
- lazaret 14006, 14096, 14118, 14527, 14888/2671
- Ľudová štvrť 14891/2715
- maďarské nápisy, odstraňovanie 14141/2391
- majere 13975/2233
- majetky, súpis 13698
- memorandum bytové 14468/2432

- daňové 13992
- finančné 14090

- mestskí zamestnanci 14009
- Mlynská dolina m. n. 13724/2125, 14889/2685
- Mlynské nivy m. n. 13831, 14474/2444, 14551, 14887/2669, 14972
- Mlynský lesík m. n. 13727/2131
- mlyny p. aj Dunaj 13786, 14037/2315, 14102/2363

- Ludwigov 14037/2315, 14101/2363
- Suchý mlyn m. n. 14890/2700

- monografie 14462
- návštevy cudzincov 14011, 14104/2362, 14457, 14474/2443, 14526, 14630/2564,
14855

- zo ZSSR 14474/2443

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



173

- nehnuteľnosti 14890/2700, 14890/2705, 14890/2706, 14891/2711, 14891/2712,
14891/2714, 14890/2715
- nočný pokoj, rušenie 14141/2389
- obligácie 14510
- okrášľovanie 13732
- osvetlenie 13727/2132, 13727/2133, 13727/2134, 13786, 13789, 14477/2457,
14478/2458, 14480/2472, 14480/2473, 14482/2484, 14483/2487, 14873
- paláce p. aj mesto-domy

- Grassalkovičov 13730
- Justičný 14497
- Mirbachov 14506/2520
- prestavba 13730
- Primaciálny 13965, 13968/2218, 14498, 14507/2521, 14882/2618

- Zrkadlová sieň 14498, 14508/2524, 14959
- parky p. aj zdravotníctvo-nemocnice 13974/2230, 14112/2375, 14480/2473,
14481/2475, 14498, 14563

- Hviezdoslavov 14562
- Janka Kráľa 13974/2230

- Pasienky m. n. 14976
- Patrónka m. n. 14551
- Petržalka m. n. 13723, 13725, 13814, 13966/2214, 14483/2489, 14882/2619,
14884/2639
- plynáreň p. aj výroba, združenia 13824, 13967/2217, 13972, 14085/2338, 14088,
14874, 14878

- robotníci a zamestnanci 14087/2343, 14474/2444, 14481/2475, 14481/2476
- správna rada 14477/2456
- správy 14086/2342, 14471, 14887/2662
- výstavba, adaptácie, asanácia 14084/2335, 14483/2488, 14877, 14888/2675,
14889/2687, 14920/2740, 14961

- Podhradie m. n. 13976/2235, 14658
- podniky p. aj mesto-elektráreň, mesto-plynáreň, mesto-vodáreň, závody, kluby

- reorganizácia 14087/2343
- správne rady 14477/2456
- účty 14877
- robotníci, zamestnanci, úradníci 14086/2341, 14087/2345, 14474/2444, 14874

- poistky 14485
- pokladnice p. pokladnice 13696, 14913

- hlavné 13696
- sirotské 14012/2283

- polícia 13728/2137, 14080/2330, 14983, 14100/2360
- poriadok 14080/2329
- pozemky 13724/2125, 14883/2628, 14883/2629, 14883/2633

- darovanie 14882/2622, 14884/2643
- kúpa, predaj 13973/2277, 14084/2336, 14476/2451, 14477/2453, 14477/2454,
14479/2466, 14480/2469, 14483/2487, 14483/2490, 14483/2490, 14886/2655,
14889/2681
- parcelácia 14085/2338, 14111/2374, 14112/2375, 14113/2381, 14479/2464,
14502
- prenájom 13977/2240, 14022, 14476/2451, 14477/2453, 14477/2454,
14477/2456, 14477/2457, 14479/2466, 14480/2469, 14481/2476, 14885/2651,
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14886/2458, 14887/2662, 14887/2667, 14887/2668, 14887/2669, 14888/2671,
14888/2677, 14888/2679, 14889/2680, 14889/2682, 14889/2683, 14889/2685,
14889/2686, 14889/2688, 14889/2690, 14889/2694, 14889/2694, 14889/2695,
14890/2704, 14890/2707, 14890/2708, 14890/2709, 14891/2713, 14891/2716
- súpisy 14885/2647, 14885/2648
- požiarne 14454/2407, 14543
- pôžičky 14085/2338, 14092, 14483/2491, 14514, 14521, 14657, 14888/2674,
14914, 14915
- predmestia 14482/2484

- pripojenie 14868, 14888/2672, 14920/2740, 14921/2742
- úprava 14477/2455

- Prievoz m. n. 14883/2625, 14921/2742, 14992
- Rača m. n. 13978/2242, 14921/2742
- rada p. mestská správa
- radnica 14451/2401, 14454/2407

- adaptácie, opravy, údržba 13707, 13965, 14481/2475, 14481/2479,
14505, 14882/2619, 14883/2630, 14962, 14965, 14969
- kryt CPO 14950
- strážne oddiely 14954
- telefónna centrála 14101/2361, 14887/2665, 14963
- ústredné kúrenie 14502
- veža 14112/2376, 14475/2447, 14558, 14965

regulácie 13976/2237, 13976/2238, 13977/2239, 13989, 14474/2442, 14475/2445,
14477/2455, 14479/2463, 14480/2468, 14482/2482, 14483/2486, 14506/2517, 14507/2522,
14552, 14644, 14645, 14646, 14647, 14648, 14882/2617, 14887/2630, 14883/2631,
14883/2632, 14884/2634, 14884/2637, 14885/2648, 14885/2651, 14886/265414886/2655,
14887/2664, 14889/2680, 14959, 14983

- plán 13968/2219, 14474/2442, 14477/2453, 14478/2459, 14479/2465, 14499, 14502
- robotníci p. robotníci
- rozhlas verejný 14985
- rozpočty 13698, 13719, 13965, 14080/2329, 14090, 14091, 14452/2404, 14457,
14476/2448, 14481/2479, 14481/2480, 14483/2486, 14483/2488, 14518, 14520, 14521,
14522, 14628, 14632, 14635, 14655, 14656, 14882/2620, 14882/2623, 14885/2651,
14890/2708, 14898, 14912/2727, 14912/2728, 14913, 14914, 14916, 14917/2733,
14918/2735, 14918/2738
- Ružinov m. n. 14476/2450, 14499
- sirotince p. aj mesto-Bratislava-pokladnice 13696, 14038/2319, 14087/2343, 14094,
14095, 14456
- sklady, výstavba 13724/2125, 13732, 13787, 14506/2520, 14887/2667, 14889/2680

- obilné 14087/2345
- uhoľné 13732

- Slovany (Emmyháza) m. n. 14477/2457, 14550, 14551, 14883/2627, 14889/2684,
14984
- správa p. mestská správa
- sprostredkovateľňa práce 13828

- dozorný výbor 14652
- podpory 14659
- štatúty 14096, 14912/2728
- účty 14659
- výkazy, správy 14115, 14464/2419, 14469, 14936
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- starobince p. aj Židia 14003, 14007
- studne 14500
- štatistika o stavebnom ruchu 14515
- štátne úrady p. aj. mesto-Bratislava-domy štátne 14886/2656
- Tehelné pole m. n. 14042/2324, 14084/2337, 14475/2446, 14475/2447, 14501,
14891/2715, 14988

- kúpalisko 14885/2653, 14954
- telefónna centrála 13968/2220, 14101/2361

- sieť 13968/2220, 13969, 13974/2231, 13976/2237, 14084/2335, 14472,
14477/2457

- trhy 14484, 14886/2660
- Trnávka m. n. 13728/2137, 14467/2431, 14477/2455, 14480/2472, 14529,
14631/2570, 14885/2650, 14967
- trolejbusy 14887/2664, 14890/2702
- tržnica 14012/2284, 14105, 14113/2379
- ulice

- Blumentálska p. mesto-Bratislava-ulice-Kvetná
- Búdková (Púčková cesta) 14476/2452
- Červenej armády 13727/2131, 13789, 14033
- čistenie 14087/2343, 14961
- dláždenie 13695, 13965, 13971, 14111/2374, 14471, 14474/2444, 14475/2446,
14483/2491, 14493, 14497, 14500, 14883/2633, 14884/2641, 14913
- Dostojevského rad 14471/2438
- Dunajská 14888/2671
- Edlová p. mesto-Bratislava, ulice-Podjavorinskej
- Februárového víťazstva 13827, 14888/2675
- Fridrichova cesta p. mesto-Bratislava, ulice-Suché mýto
- Grösslingova p. mesto-Bratislava, ulice-Červenej armády
- Hlboká 13974/2231, 14034
- Hlinkovej mládeže p. mesto-Bratislava, ulice-Jelenia
- Holubyho 14474/2442
- Hroboňova 14975
- Hummelova p. mesto-Bratislava, ulice-Nedbalova
- chodníky 14506/2517, 14889/2689
- Jaskový rad 14644
- Jelenia 14553, 14636
- Jesenského 14111/2373, 14635
- Kalinčiakova 14949, 14971
- kanalizácia p. mesto-Bratislava
- Kapucínska 14644
- Karloveská 13976/2237
- Karpatská 13967/2216, 14553, 14883/2631
- Klobučnícka 14034, 14085/2340
- Krížna p. mesto-Bratislava, ulice-Steinerova
- Kutuzovova 14959
- Kvetná 13722, 13731
- Ľadová 13967/2216
- Lamačská cesta 14112/2376, 14887/2664, 14888/2675, 14890/2709, 14968
- Langsfeldova 14884/2637
- Legionárska 14479/2458, 14889/2687, 14890/2706
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- Leningradská 13968/2218, 14036
- maďarské nápisy, odstránenie 14141/2391
- Malinovského 14885/2650
- Martanovičova 14141/2390
- Mickiewiczova 13801
- Miletičova 14465/2424, 14904, 14952
- Myjavská 14645
- Mýtna 14646, 14883/2626
- nábrežia

- Podhradské 13976/2237
- námestia

- Gottwaldovo 14647, 14891/2715, 14975
- Hlinkovo p. mesto-Bratislava, ulice-námestia-Slovenského národného
povstania
- Hurbanovo 14550
- Hviezdoslavovo 14562, 14884/2634, 14887/2666
- Jakubovo p. mesto-Bratislava, ulice-námestia-Leninovo
- Kamenné 14482/2482
- Kollárovo 13968/2220, 14646, 14872/2608
- Leninovo 13990
- Mierové 14959, 14973
- Odborárske 14475/2447, 14477/2453, 14646, 14884/2638, 14901,
14918/2735
- Primaciálne 14099/2358, 14560
- 1. mája 13973/2229, 14466/2427
- Republiky p. mesto-Bratislava, ulice-námestia-Slovenského národného
povstania
- Rybné 13790
- Senné p. mesto-Bratislava, ulice-námestia-1. mája
- Slovenského národného povstania 14037/2316, 14141/2389, 14553,
14883/2624, 14885/2649, 14899
- úprava 13790, 13970/2224, 14477/2455
- Nedbalova 14085/2340
- nové 13789, 13967/2216, 14554
- Novosvetská 14112/2375
- označovanie p. aj mesto-Bratislava, ulice-námestia-pomenovanie
14141/2391, 14516
- štatúty p. mestská správa
- Pavlovská 14890/2709
- Podjavorinskej 14042/2324
- Podkolibská 14861
- Pöllnská p. mesto-Bratislava, ulice-Žilinská

- cesta p. mesto-Bratislava, ulice-Podkolibská
- pomenovanie p. aj mesto-Bratislava, ulice-označenie 14102/2363,
14141/2391, 14554, 14563, 14647
- Poštová 14644
- premenovanie 14141/2390, 14450, 14501, 14562, 14563, 14635,
14636, 14646, 14647, 14918/2735, 14958
- Prístavná p. mesto-Bratislava, ulice-Martanovičova
- Račišdorfská p. mesto-Bratislava, ulice-Februárového víťazstva
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- Radlinského 14637/2575, 14646, 14889/2687
- Rastislavova 14509
- Rašínova p. mesto-Bratislava, ulice-Martanovičova
- regulácie p. mesto Bratislava
- Rodobrany, p. mesto-Bratislava, ulice-Jesenského
- Sasinkova 14035
- Sienkiewiczova 14887/2661
- Sokolská 14506/2517
- Steinerova 13960/2205, 14475/2445, 14505, 14883/2632
- Suché mýto 13722
- Šulekova 14474/2442
- Telocvičná 14042/2323, 14042/2324
- Teslová 14891/2713, 14891/2714
- Trieda kráľa Alexandra I. p. mesto-Bratislava, ulice-Jesenského
- Trnavská 14143/2395, 14477/2455, 14946/2792, 14964/2793
- Tyršova 14959
- Uhrova 14976
- Urbánkova 14889/2680
- Uršulínska 14884/2638
- Vajnorská 14477/2455, 14479/2466
- Vazovova 14552, 14629
- Vinohradská 13797
- Vydrica 14480/2468
- Zámocká 14886/2654
- Zátišie 14468/2433
- Zochova 14509
- Zrínskeho 14474/2442, 14645
- Židovská 14974
- Žilinská 13723
- Žižkova 14889/2686
- výstavba, údržba, dláždenie 13728/2137, 13732, 13735, 13790, 13797,
13970/2224, 13974/2231, 14034, 14099/2358, 14110, 14113/2382,
14141/2390, 14470/2455, 14477/2457, 14480/2470, 14483/2487, 14504,
14507/2521, 14883/2626, 14884/2636, 14884/2637, 14887/2666,
14887/2669, 14891/2715, 14959, 14974, 14975

- útulky 14006, 14454/2407, 14464/2421, 14528
- bezprístrešných 14459, 14530, 14561
- detí nezamestnaných 14001, 14883/2624
- útulne dievčat 14464/2421
- robotnícke 14097, 14466/2427
- slabomyseľných 14465/2424
- učňovské 14454/2407, 14466/2427, 14886/2657, 14938

- úvery 14085/2340
- Vajnory m. n. 14921/2742
- verejné knižnice p. knižnice
- vklady 14511, 14514
- vodáreň p. aj združenia 13835/2179, 13967/2217

- robotníci, zamestnanci, úradníci 14086/2341, 14087/2343, 14474/2444,
14479/2465, 14481/2476
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- rozpočty 13969/2222, 13977/2240, 13977/2241, 14476/2450, 14872/2606,
14872/2607, 14872/2608
- správna rada 14477/2456
- správy 14112/2377, 14872/2607, 14872/2608
- účty 13972, 14088, 14878, 14890/2703
- výstavba, adaptácie, zariadenie 13977/2241, 14036, 14474/2442, 14476/2449,
14478/2461, 14890/2708, 14920/2740

- vodné nádrže 14953/2779, 14968
- vodovod 13956, 14457, 14473/2441, 14475/2446, 14476/2452, 14479/2464,
14483/2488, 14498, 14551, 14873, 14883/2627, 14889/2685, 14891/2715
- vojsko p. vojsko
- Vydrica, potok 14048/2327, 14508/2525, 14882/2622, 14985
- vydrická dolina m. n. 13973/2228
- výstavba p. aj mesto-Bratislava, domy 14509, 14515, 14885/2650, 14891/2713, 14970
- výstavy 14001
- Westend (Západ) m. n. 14473/2440, 14478/2459, 14482/2484, 14645, 14871,
14964/2791
- záhony p. záhony
- Záhradné mesto, p. Záhradné mesto
- záhradníctvo 14886/2656, 14889/2691
- zamestnanci 14141/2391, 14630/2568, 14637, 14857

- absencia 14453/2406
- byty 14459, 14462, 14463/2420, 14464/2422, 14452/2403, 14631/2569
- cudzinci 14471
- definitíva 14049
- diurnisti 14100/2359
- disciplinárne tresty 13696, 13712, 13833/2175
- dovolenky 14013
- liečenie 14452/2404, 14458, 14465/2426
- mzdy, odmeny, pôžičky 14013, 14044, 14086/2341, 14100/2359, 14139,
14141/2391, 14142/2392, 14142/2394, 14453/2406, 14476/2450, 14476/2452,
14497, 14528, 14629, 14632, 14931/2569, 14858, 14884/2644
- odevy 14477/2457, 14885/2649, 14891/2712
- osobné spisy 14631/2570
- parcely 14477/2453
- penzie 14143/2395, 14476/2449
- penzijné poistenie 14632
- penzijný fond p. fondy
- politické prejavy 14454/2407, 14890/2697
- povyšovanie 14629
- pôžičky 14142/2394
- prepúšťanie 13696, 14141/2391, 14451/2401, 14935/2757
- prídavky 14449

- drahotné 14450, 14451/2402, 14454/2407
- novoročné 14448/2397
- vianočné 14087/2345, 14141/2389, 14478/2462, 14479/2465

- prijímanie 13977/2240, 14017, 14100/2359, 14631/2570, 14634
- prísahy 14632
- revízori pokladníc 13696
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- robotníci 13975/2233, 14044, 14086/2341, 14088, 14454/2407, 14454/2408,
14474/2443, 14475/2445, 14476/2452, 14481/2475, 14481/2476, 14481/2477,
14482/2482, 14508/2523, 14642, 14659, 14874, 14876, 14880, 14882/2617,
14882/2621, 14881/2622, 14882/2623, 14883/2626, 14883/2631, 14885/2654,
14978
- byty 14463/2420, 14464/2422
- dovolenky 14473/2440, 14875, 14882/2623
- dôvernícky zbor 14642
- kolektívne zmluvy 14479/2464
- mzdy 14481/2478, 14482/2483, 14642, 14888/2656, 14911, 14934/2755
- odmeny vianočné 14477/2457, 14479/2465

- žiadosti 14476/2452
- sluhovia 14448/2397
- sociálne poistenie 14450
- spory 14087/2343
- štatúty 14016/2289, 14087/2343
- štúdium, kurzy 14101/2362, 14629, 14635
- úradníci 13710, 13999, 14013, 14016/2289, 14100/2359, 14141/2390,
14142/2395, 14454/2408, 14477/2453, 14497, 14630/2568, 14631/2569
- záložníci 14631/2570
- zimná pomoc 14637/2575
- zmluvní 14142/2394, 14637
- zriadenci 14016/2289, 14017, 14141/2390
- zásobovanie 14476/2450, 14955
- zástavy 14562, 14648
- zástupcovia 14549
- zastupiteľstvo p. mestská správa
- závody p. mesto-podniky
- zdravotníctvo p. zdravotníctvo
- znak 14641, 14648
- Zuckermandel m. n. 14658
- Železná studnička m. n. 13965, 13969/2221, 13973/2227, 14481/2480,
14482/2485, 14483/2489, 14890/2692
- železnica 13960/2205
- župné prirážky, oslobodenie 14473/2441
- nemocnice p. zdravotníctvo
- obchodná škola p. školy
- sporiteľňa p. sporiteľne
- správa p. aj mestskí zamestnanci

- členovia 14455/2410
- hospodárenie 13978/2242, 14016/2289, 14471, 14476/2448,
14481/2481, 14486, 14636, 14656, 14658, 14659, 14914
- interpelácie 14448/2398
- kapitanát 13699, 13723
- komisie 14099/2356, 14451/2401, 14451/2402, 14453/2405,
14454/2407, 14455/2409, 14457, 14460, 14463/2420, 14883/2629

- cenová 14892, 14895, 14897, 14898
- členovia 14641
- doplnenie 14102/2363
- dozorná 14529
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- finančná 14480/2468, 14515, 14516, 14517, 14519, 14520,
14913
- hospodárska 13789, 13965
- kultúrna 14640
- lesného hospodárstva 13812
- municipálneho výboru 13695
- ošacovacia akcia 14020/2296
- pre cestnú daň 13812
- cudzinecký ruch 13972, 14100/2359
- správu mestských budov 14640

- priemyselná 13811
- regulačná 14549
- sociálnej starostlivosti 13960/2206, 14001, 14016/2289, 14463/2420
- správy 14480/2468, 14549, 14892, 14895, 14897, 14898

- štatistická 14457, 14516
- zasadnutia 14100/2359, 14892, 14895, 14897, 14898, 14913
- zdravotná 13811
- zriadenie 14448/2397

- matričná agenda 13696, 13712
- mesto so zriadeným magistrátom 14448/2397
- mešťanostovia 13698, 13699, 13710, 13717, 14080/2329, 14638,
14659

- správy 13813, 13818, 13819, 13820, 13821, 13822, 13823,
14008, 14010/2278, 14015, 14018, 14019/2293, 14043, 14044,
14045

- municipálny výbor 13695, 13696, 13698, 13699, 13811, 13812, 13813,
13814, 13815, 13816, 13818, 13819, 13820, 13821, 14448/2397
- Národný výbor, prevzatie správy 14638
- oddelenie 14099/2357, 14536

- daňové 14093, 14511
- dôchodkové 14486
- hospodárske 14086/2341, 14464/2422
- chudobinské 14561
- kontrolné 14650
- kultúry 14563
- regulačné 14453/2406
- sociálno-humanitné 14634
- správy 14093, 14908, 14909, 14910
- stavebné 14453/2406
- štatistické 14552
- technické 14464/2422
- vojenské a príslušenské 13807
- zdravotné 14536
- zverozdravotné 14904, 14908, 14909, 14910

- personálna agenda 14636
- poradný zbor 14453/2406
- rada 13783, 14085/2340, 14100/2359, 14105, 14109, 14139,
14141/2390, 14142/2392, 14448/2397, 14449, 14468/2433, 14483/2490,
14535, 14643
- reorganizácia 14086/2341, 14448/2397, 14563, 14628
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- rokovací poriadok 14453/2406
- skartácia 14450
- správni zástupcovia 14512
- starostovia 14141/2390, 14464/2422, 14517
- systematizácia 14099/2357, 14100/2359, 14452/2404
- štatúty 13699, 13957, 13972, 14013, 14014/2287, 14016/2289,
14037/2316, 14100/2360, 14141/2390, 14141/2391, 14451, 14453/2406,
14466/2428, 14467/2431, 14476/2452, 14481/2474, 14481/2476, 14525,
14628, 14630/2565, 14630/2566, 14630/2567, 14630/2568, 14640,
14647, 14903, 14956
- čistota mesta 14886/2660, 14955

- kanalizačné 14141/2391
- označovanie ulíc 14639
- penzijné 14015
- poplatkové 14630
- skladanie tovaru 14644
- zamestnanecké 14885/2649
- zástava mesta 14648
- znak mesta 14648

- virilizmus 14009
- voľby 13811, 13812, 14099/2356, 14448/2398, 14456, 14639, 14642
- výbory rozpočtové 14479/2467

- správne 13690, 13825, 13826, 14044
- verejno-správne 14047

- výročné správy 14633
- zápisnice 14451/2401, 14451/2402, 14453/2405, 14454/2407,
14455/2409, 14457, 14460, 14463/2420, 14515, 14516, 14519, 14520,
14913
- zastupiteľský zbor 13822, 13827, 13965, 14043, 14085/2338,
14102/2363, 14141/2390, 14448/2397, 14448/2398, 14451/2402,
14452/2403, 14456, 14461/2416, 14464/2423, 14481/2480, 14639,
14642, 14643

- komunistická frakcia 14463/2419
- rozpustenie 14653

- sprostredkovateľňa práce p. mesto Bratislava-sprostredkovateľňa
- stravovacia akcia p. akcia mešťanostovia p. mesto Bratislava – mestská
správa-mešťanostovia

Michaelis Viliam 13785
Milano (Taliansko) 14544
milodary 13951
milosrdní bratia p. mesto Bratislava-kláštory
mince p. aj peniaze

- keltské nález 14861
minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska 14084/2337, 14085/2339, 14086/2341,
14090, 14099/2356, 14100/2360, 14115
ministerstvá

- financií 13729
- národnej obrany 13988, 14020/2294, 14021, 14023, 14024, 14027, 14028, 14029,
14030, 14031, 14032
- obežníky p. obežníky
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- obchodu 13691, 13692, 13693, 13816, 13821
- obrany 13839/2190
- orby 13828
- poľnohospodárstva 13813, 13959/2204, 13980, 14020/2296, 14080/2329, 14086/2341
- vnútra 13695, 13700, 13706, 13707, 13710, 13713, 13715, 13723, 13817, 13830,
13832, 13834/2176, 13836/2181, 13837/2184, 13839, 13839/2188, 13951, 14019/2294,
14080/2329, 14100/2360, 14890/2705
- vojny 13721/2122, 13723, 13725, 13787, 14080/2329
- zásobovania 14106

ministri vnútra 13705, 13706, 13712, 13713, 13715, 13716, 13816, 13829, 14461/2416
mládež p. aj Okresná starostlivosť

- organizácie 14929
- podpory 14095, 14521
- starostlivosť 14095, 14475/2446, 14520
- úchylná 14462, 14521
- školy 14013, 14935/2757

mliečna akcia p. akcie
mlieko p. potraviny
mlyny p. mesto Bratislava
mobilizácie p. vojsko
Mohan (NSR) 14112/2375
monografie p. mesto Bratislava
mor p. poľnohospodárstvo
Morava 13714

- rieka 14010/2281
mosty p. Dunaj, mesto Bratislava, mýto, železnice 14500
motory elektrické p. aj stroje 13791
mramor 14113/2379
mrzáčkovia p. zdravotníctvo
MTE p. spolky
múka p. potraviny
municípiá p. mestá
murári p. remeselníci
múzeá 13960, 14015, 14018, 14019/2293, 14020/2297, 14101/2362

- Hummelovo 14482/2481, 14856
- katalógy 14455/2410
- mestské 14012/2283, 14015, 14018, 14019/2293, 14101/2362, 14455/2410, 14555
- národné v Prahe 14558
- obrazárne 14455/2410
- Slovenské národné m. 14890/2696
- väzenské 14010
- výstavy 14558
- zriadenie 14010/2278, 14482/2481, 14856

mýto p. aj poplatky
- cestné 13691, 13692, 13693
- dlažobné 13694, 13799, 13816
- mostné 13719, 13720, 13802, 13824
- oslobodenie 13719
- vyberanie 13691, 13692, 13693, 13783, 13719, 13720, 13799, 13802, 14490
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mzdy p. aj mesto Bratislava – zamestnanci, platy, robotníci 13975/2233, 14084/2335,
14085/2338, 14086/2342, 14088, 14474/2443

- hodinové, úprava 14522
- minimálne 14522
- prídavky drahotné 14450
- prídavky služobné 14449
- žien 14101/2361

N

náboženstvo 13951
nájmy p. aj mesto Bratislava-domy, nehnuteľnosti, pozemky, sklady, zmluvy 14111/2373,
14475/2447
nájomné poplatky 13787, 14885/2650, 14935/2757
nájomníci, ochrana 14461/2417
Najvyšší správny súd p. súdy
námestia p. mesto Bratislava-ulice
národné rady 14099/2357
Národné zhromaždenie 13718
národnosť 14105
národnostná otázka 14020/2295
národnostné poburovanie p. trestné činy
Národný výbor mesta Bratislavy p. mestská správa
Nass Dávid, obchodník 13724/2125
Našim deťom p. poradne
negramotnosť 14020, 14082
nehnuteľnosti p. aj dražby, mesto, Židia

- kúpy 14888/2670, 14889/2687
- prenájom 14888/2670
- poľnohospodárske 14885/2649
- prevody 14658
- súpisy 14885/2649
- vyvlastnenie 14649, 14888/2673, 14889/2686, 14890/2700

Nemci p. aj školy, vojsko, Židia 13632, 14658, 14885/2649, 14927, 14938, 14940
- hranice s ČSR 14104, 14884/2644
- mládež HJ 14929

nemocenská poisťovňa p. zdravotníctvo
nemocenské dávky 14141/2390
nemocenské poistenie 14451/2402, 14631/2569
nemocnice p. zdravotníctvo
nezamestnaní p. aj družstvá, knižnice, spolky-starostlivosť, mesto Bratislava –
sprostredkovateľňa práce, úrady, útulky pre deti 14661

- akcie 14141/2390, 14141/2391, 14534, 14652, 14653, 14654, 14655, 14925
- chlebové 14480/2469, 14651/2584, 14933, 14935/2758
- mliečne p. aj školy 14463/2420, 14466/2417, 14467/2431, 14480/2469, 14907
- ochranné 14881
- očasovacie 14141/2391, 14466/2427, 14482/2481, 14524, 14525, 14526,
14257, 14530, 14532, 14533, 14535, 14911, 14922
- palivové (drevo, uhlie) 14470/2436, 14479/2463, 14526, 14534, 14628,
14882/2619, 14933, 14935/2758, 14938, 14941
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- podporné 14450
- polievkové 14006, 14465/2424
- pomocné 14116
- prázdninové 14470/2437, 14651/2584
- stravovacie 14465/2425, 14466/2428, 14467/2429, 14468/2432, 14521, 14522,
14650, 14651, 14933, 14934, 14934/2755, 14937, 14940
- detské 14934/2755
- mestské 14467/2429, 14468/2432
- štátne 14467/2429, 14468/2433, 14521, 14522
- zneužívanie 14466/2428
- vianočné 14935/2758, 14938
- vyúčtovanie 14933, 14934/2755, 14935/2758, 14938, 14941
- zemiakové 14470/2435, 14882/2618, 14935/2758
- zmiernenie nezamestnanosti 14465/2426
- liečenie 14523, 14916
- podpory p. aj úrady Ústredná úradovňa 13960/2205, 13960/2206, 14141/2391,
14453/2405, 14458, 14467/2429, 14468/2432, 14480/2473, 14523, 14525,
14651/2584, 14662, 14663, 14912/2728, 14934/2756, 14935/2757, 14936/2759,
14938

- vianočné 14650
- výkazy 14459, 14460, 14944
- požiadavky 14548
- pracovné kolónie 14469, 14883/2629
- pracovné príležitosti 14108, 14467/2429, 14482/2481, 14483/2629,
14937
- sledovania 14102/2363
- sprostredkovateľňa práce p. mesto Bratislava-sprostredkovateľňa
- starostlivosť 14117, 14141/2391, 14142/2393, 14143/2395, 14469,
14659, 14885/2648
- sťažnosti 14465/2425
- súpisy, štatistika 14141/2390, 14142/2392, 14458, 14653, 14883/2625,
14935/2758
- zásobovanie 14141/2391, 14143/2395
- zbierky 14661

nezamestnanosť 14102/2364
- riešenie 14463/2420
- zmiernenie 14461/2426, 14465/2424, 14464/2426, 14466/2427, 14478/2460

nezvestní, pátranie 13961
Nitra 14141/2391
nitrocelulóza 13962/2209
nocľahárne 14936
Nová doba p. družstvá
noviny p. tlač
novoročné podpory 14448/2397

O

obce
- branná pohotovosť 14914
- náboženské p. aj Židia 14870
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- označovanie 14455/2409
- pripojenie k mestu 14868
- zlúčenie 14448/2398

občianstvá p. matričná agenda
obecné dávky p. poplatky
obecné školy p. školy
obecné úrady p. úrady
obežníky 14082, 14451, 14453/2405

- ministerstiev 13691, 13692, 13693, 13963, 13964/2211, 13964/2212
- vyberanie mýta 13691, 13692, 13693

obchod, export 14480/2471
Obchodná a priemyselná komora 13814
Obchodná banka p. banky
obchodné spoločnosti p. spoločnosti
obchodníci 13724/2152, 13799, 14109, 14492

- podomoví 14102/2364
obchody

- doba predaja 13835/2179, 14889/2685
- nedovolené 13696
- podomové 14489
- potravinové 13835/2179
- sklady 13724/2125
- stánky 14113/2379
- tovar 14644
- zamestnanci 14016/2290, 14101/2361

obligácie p. aj mesto 14513, 14112/2727, 14916
obrana republiky p. Československo
obyvateľstvo

- evakuácia 14635, 14637
- sčítanie 14455/2410, 14483/2490
- sťahovanie 13833/2175
- štatistika 14520

odbory p. aj organizácie, združenia, zjazdy
- podpory 14465/2424
- rudé (červené) 14465/2424

odznaky 14643
Oeser Bedrich, maliar 14019/2293
Okrášľovací spolok p. spolky
Okresná starostlivosť o mládež 14465/2424, 14470/2435
oleje minerálne p. továrne-rafinérie
organizácie p. aj mládeže, robotníci, spolky, združenia, Židia

- odborové 14085/2338, 14086/2342
Organizačný štatút mesta p. mestská správa
organy 14037/2316
orchestre symfonické p. hudba
Ortvay Teodor dr. 14012/2284

- základina p. základiny
oslavy p. aj demonštrácie, manifestácie, sprievody, zhromaždenia 14141/2391, 14631/2570

- Aloisa Jiráska 14086/2342
- Maxima Gorkého 14141/2391
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narodenín prezidenta 14455/2309
- Pribinove 14141/2391
- 1. mája 13706, 13708, 13717, 14448/2398

- povolenie 13704, 13709
- účasť 14890/2697
- zákaz 13703, 13707, 13711, 13715, 13716

- 50. výročie revolúcie 1848 13711
- Štúra Ľ. 14564
- vzniku ČSR 14564, 14631/2570

osveta, kurzy, prednášky 13831, 13833/2174, 14923
Osvetový zväz pre Slovensko p. zväzy
Ottův náučný slovník p. slovníky
overovanie dokladov p. doklady

P

paláce p. mesto Bratislava
palivo p. aj ceny, nezamestnaní

- akcie
- hospodárenie 14086/2341
- spotreba 14084/2337

Pálffy Ján gróf 13959/2203, 14556
Palóczy A., regulácia mesta 13968/2219
Palugyay p. továrne
pamätné tabule

- Bedricha Oesera 14019/2293
- Jozefa Ignáca Bajzu 14141/2391

pamiatky
- Kossuth Lajos 14007
- ochrana 14113/2378, 14113/2382, 14505, 14552
- slovenské v Maďarsku 14555

parky p. mesto Bratislava
parlament p. Uhorsko
Paroplavebná spoločnosť p. spoločnosti
pasy cestovné 13951, 14104, 14459, 14464/2422
Patrónka p. továrne
pekárski pomocníci p. remeselníci
peniaze p. aj mince 14089, 14519
penzie p. aj mesto Bratislava-cudzinci, vdovy, zamestnanci, poistenie, robotníci, fondy, spolky,
mestská správa, štatúty, ústavy, výbory, školy-učitelia, združenia

- z minulosti 14448/2397
penzisti, zoznamy 14448/2397
Petöfy p. sochy
Petržalka p. mesto Bratislava
Pfaff Augustín, továrnik 13732
piesok, predaj 14113/2383
píšťaly cinkové, zber 14019/2294
pivo 14018
pivovar roľnícky 14539
Piešťany (o. Trnava) 14095
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plagáty p. tlač
plány p. aj mapy, cesty, školy, kúpele, mesto Bratislava-domy, mesto Bratislava-regulácie,
organy, pošta, továrne, ústavy, vojsko-sklady, zdravotníctvo-nemocnice, železnice-stanice,
železnice-trate 13723, 13724/2125, 13725, 13727, 13728/2136, 13729, 13734, 13735,
13736/2146, 14037/2314, 14037/2315, 14040, 14042/2323, 14042/2324, 14085/2339,
14111/2372, 14111/2373, 14111/2374, 14112/2375, 14473/2441, 14550, 14889/2686,
14889/2687, 14977

- domov 13718, 13724, 13726, 13731, 13733, 13734, 13735, 13820, 14034,
14037/2315, 14039, 14042/2323, 14110, 14111/2372, 14480/2468, 14550
- káblové 14480/2468
- pracovné p. úrady
- situačné 13718, 13794

platy p. aj mesto Bratislava-zamestnanci, školy-učitelia, školy-profesori, školy-kurzy
zdravotníctvo 14044, 14139, 14141/2390, 14448/2397, 14456, 14473/2441, 14476/2448,
14476/2452, 14631/2569
plavárne p. kúpaliská
Plazner Róbert 14646
plynáreň p. mesto Bratislava
poburovanie p. trestné činy
Podbrezová (o. Banská Bystrica) 14468/2432
Podhradie p. mesto Bratislava
Podkarpatská Rus (dnes Zakarpatská Ukrajina, ZSSR) 14630/2564
podniky p. mesto Bratislava, závody, továrne, Židia
podpory p. aj subvencie, družstvá, fondy-vojnové, hluchonemí, chudoba, inštitúcie, kluby,
mládež, nezamestnaní, odbory, siroty, slepci, spolky, školy, šport, ústavy, útulky, požiarne,
vojsko-invalidi, vojna-poškodenci, vojna-zajatci, základiny, zdravotníctvo-liečebné,
zdravotníctvo-nemocnice, združenia, zväzy, židia-náboženská obec 14934/2756

- núdzové 14913
- sociálne 13992
- štátne 13819
- účty 14938
- žiadosti 13695, 13736/2145, 13994, 13995/2261, 13995/2262, 13997, 13998, 13999,
14048/2326, 14048/2327, 14476/2451

podvody 14116
poistenie p. aj mesto Bratislava-domy, mesto Bratislava-poistky, nemocenské poistenie,
sociálne poistenie

- penzijné 14632
- úrazové 14546

Poistné družstvo hospodárov p. družstvá
poisťovne p. aj zdravotníctvo

- pôžičky 14917/2734
- Robotnícka sociálna poisťovňa 14917/2734

pokladnice p. mesto Bratislava, robotníci, spolky-Krajinská pokladnica
polícia p. aj mesto Bratislava, združenia

- štátna 14080/2330, 14100/2360, 14451/2402
Policajné riaditeľstvo 14141/2390, 14858
politická spoľahlivosť 14649
politická správa p. mestská správa, zákony
politické agitácie 14454/2407, 14543
Poliaci 14045, 14526
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poľnohospodárstvo p. aj majetky, nehnuteľnosti, robotníci, spoločnosti, školy
- nezamestnanosť 14101/2362
- škodcovia 14080/2329
- štatistika 13709
- zvieratá domáce 13784, 13961, 13964/2211, 13969/2222, 14020/2296
- choroby 13959/2204, 14905

pomníky 14010/2279, 14011, 14863
- Janka Jesenského 14011
- Franza Liszta 14013
- M. R. Štefánika 14863, 14890/2696
- Imricha Tökölyho 14010/2279

pomocnice v domácnosti 14934/2279
poplachové sirény p. Civilná protiletecká obrana
poplatky p. aj jazyky-preklady, kolky, mýto, nemocenské dávky, plynomery, zdravotníctvo

- bitúnkové 14656, 14890/2705
- cestovné 14475/2445
- cirkevné 13979
- colné 14016/2289
- dane

- cestné 13695, 13827
- činžové 13991, 14484
- dôchodkové 14484
- inkasovanie 14043, 14045
- oslobodenie 14889/2681
- pozemkové 13786, 13983
- poplatníci 14011
- prepychové 14093
- priame 13981, 14516
- priznanie 14484
- úprava 13731, 13792, 13983
- výkazy 13981
- vymáhanie 13813, 13814, 13815, 13819, 13827
- vyrubovanie 13695, 13786, 13792, 13815, 13817, 14045
- zárobkové p. aj zákony 14093, 14513, 14515
- za vodu 13729, 14873
- z obratu 14093, 14510
- z výčapu liehovín 13792
- župné prirážky 14473/2441

- dávky mestské 13992
- obecné prirážky 14510, 14911, 14920/2741, 14921/2742

- úprava 14496/2504, 14882/2621, 14885/2647, 14886/2655
- oslobodenie 14485, 14487
- úľavy 14921/2742
- ustálenie 14491
- výkazy 14091
- vyrúbenie 14488
- z divadelných predstavení 14926/2747, 14931
- z filmových predstavení 14925, 14926/2747
- z majetku 14091
- z mäsa 14890/2704
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- z nepoužívateľných bytov 14493
- za akadémie 14496/2504, 14925, 14926/2747, 14930
- za koncerty 14485, 14487, 14489, 14490, 14492, 14493, 14495,
14496/2504, 14496/2505, 14512, 14923, 14924, 14925,
14926/2747, 14926/2748, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931,
14932
- za kultúrne podujatia 14487, 14489, 14494, 14495, 14923,
14927
- za prednášky 14488, 14490, 14493, 14495, 14925, 14929,
14930
- za psov 14912/2727
- za vylepovanie plagátov 14486, 14489, 14927, 14928
- za výstavy 14495
- zo športových podujatí 14484, 14924, 14929
- zo zábav 14484, 14485, 14487, 14490, 14491, 14492,
14496/2504, 14925, 14926/2747, 14926/2748, 14927/2749,
14928, 14929, 14931, 14932
- zvýšenie 14911

- kanalizačné 14496/2504
- stavebné štatúty 14112/2377
- trestné 13696
- trhové 14049
- úprava 13979
- v dunajských prístavoch 13793
- za odvoz smetí 14141/2390

Popper Jozef 14649
poradne p. aj zdravotníctvo

- detské 14456, 14955
- pre matky a kojencov 14458, 14535, 14548, 14938, 14951
- Našim deťom 14118, 14142/2392, 14935/2758
- správy o činnosti 14142/2392, 14458, 14950, 14955
- výchovné 14950
- vysťahovalecké 14469, 14934/2756, 14936

poradný zbor mestskej správy p. mestská správa
pošta p. aj združenia-Krajské 13710, 13820, 13692/2208, 14889/2681, 14890/2706

- plány 14036
- riaditeľstvo 14113/2380
- výstavba 14113/2380, 14553

poštátnenie p. mesto Bratislava-polícia, školy
potraviny p. aj ceny, ústavy pre skúmanie, zásobovanie

- bryndza 14143/2395
- chlieb 14106, 14107, 14476/2449, 14650
- kontroly 13696, 14494, 14907
- mäso 14490
- mlieko 13696, 14494, 14655
- múka 14106, 14107
- nádielky chudobným 14476/2449
- predaj v nedeľu 13825/2179
- prídely 14106, 14650, 14651/2583
- skúmanie 14903
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- zemiaky 14141/2391
- zlá kvalita 14107
- znehodnocovanie 13696

povodne
- cvičenia 14548
- opatrenia 13967/2216, 13976/2235, 14458, 14462, 14463/2419, 14465/2424,
14467/2429, 14548
- služby 14462, 14885/2646

povozníci 13719, 14477/2456, 14981
pozemková kniha 13786

- reforma, p. reformy
pozemky p. aj mesto Bratislava, poplatky-dane 13967/2216, 14645, 14890/2699

- komasácia 13784
- parcelácia 13789, 13975/2233, 13975/2234, 14041, 14085/2338, 14111/2374,
14475/2445, 14478/2458, 14480/2469, 14481/2477, 14497, 14505, 14509, 14551,
14553, 14641, 14884/2635, 14884/2643, 14886/2654, 14888/2672, 14888/2674,
14888/2675, 14889/2684, 14890/2710, 14891/2715, 14967, 14969, 14971, 14972,
14974, 14975, 14976
- predaj, kúpa 13724/2125, 13975/2233, 13976/2235, 13976/2238, 13976/2239, 13990,
14473/2440, 14476/2449, 14478/2461, 14482/2483, 14482/2484, 14482/2485,
14483/2486, 14884/2635, 14889/2687, 14890/2699
- prenájom 13977/2240, 14476/2449, 14481/2477, 14481/2478, 14482/2485,
14483/2486, 14884/2635, 14884/2642, 14890/2706
- prideľovanie 13732, 14529, 14885/2645
- reambulácie 14002, 14501
- stavebné 14497, 14529
- vyvlastnenie 14474/2443, 14478/2458, 14483/2487, 14644, 14890/2696

Poznaň (Poľsko) 14563
pozostalosti 13959/2203, 14003, 14555, 14556
požiare

- opatrenia 13699, 13968/2219, 13974/2231, 14454/2407
- vyhorelci 14456, 14465/2425, 14481/2479

požiarnici p. aj hasiči 13725, 14543, 14546, 14547, 14548, 14951, 14952, 14953, 14955
pôžičky p. aj banky, mesto, múzeá 14081/2332, 14634, 14914, 14915, 14916

- investičné 14483/2491, 14519, 14884/2640, 14888/2674, 14888/2675
- komunálne 14522
- na obranu štátu 14912/2727
- stavebné 14466/2427, 14884/2640, 14887/2669, 14915, 14918/2735
- vojnové 14016/2290, 14099/2357
- zahraničné 14511, 14512

práca
- mimoriadna 14141/2391, 14142/2392
- núdzová 14099/2356, 14467/2429, 14478/2459, 14482/2485, 14883/2633,
14885/2647
- organizovanie 13964/2212
- osvetová p. školy-učitelia
- príležitostná 14141/2390
- zámočnícka 14040
- žatevná p. žatevná

pracovná doba 13806, 13835/2179, 13956, 13960/2206, 14491
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- úprava 14103, 14481/2479, 14482/2485, 14883/2633
- skrátenie 14102/2364

pracovné-knižky 14103
- kolóny p. nezamestnaní
- odevy 14477/2457, 14885/2649
- pomery 14481/2478
- príležitosti p. aj nezamestnanosť 14101/2362, 14102/2363, 14111/2373, 14482/2483,
14482/2485

- zabezpečenie 13840/2192, 14100/2359, 14476/2451, 14883/2629, 14934/2756
- sily 14019/2294
- zmluvy p. zmluvy

pracovný poriadok 14642, 14659
Praha p. aj železnice 14558, 14559, 14630/2564, 14957/2784
Pravda p. tlač
právnici p. zjazdy
prázdninové osady 14467/2431
Pressburger Zeitung p. tlač-noviny
Prešov 14012/2284
priemysel p. aj banky, mestská správa-komisie, Obchodná a priemyselná komora, robotníci,
spolky, školy, tovar, zákony 13806

- kameňokeramický 14479/2467
priestupky p. trestné činy
Prievoz p. mesto Bratislava
Primaciálny palác p. mesto Bratislava-paláce
prístav p. Dunaj – Zimný prístav
Prvý máj p. oslavy
Psychiatrický ústav p. ústavy

R

Ráb p. Györ
rabovačka 14081/2331
Rača p. mesto Bratislava
rádiostanice 14113/2382
radnica p. mesto Bratislava
Radosť z práce p. akcie
rafinéria Apollo p. továrne
Rakúsko 13833/2175, 14014/2286, 14016/2289
Reduta p. mesto Bratislava-domy
Reform p. tlač-časopisy
reforma pozemková 14448/2397
regulácia p. Dunaj, kancelárie, mesto Bratislava, mestská správa-komisie, mestská správa-
oddelenia, rieky
Reidner Žigmund 13728/2137
remeselníci p. aj útulky, združenia

- hrnčiari 13951
- majstri 14087/2345
- maliari 14019/2293
- mestskí 14476/2451
- murári 14111/2372
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- pomocníci-holičskí 14101/2361
- pekárski 14101/2361
- zhromaždenia 14101/2361

- stavbárski 13834/2177
- štrajky 14101/2361
- tovariši 13951
- učni 13834/2177, 14080/2330
- zamestnávanie 14111/2372
- zámočníci 13819

reštaurácie 14102/2364, 14116
revolúcie 1848 13711
rezolúcie

- platové požiadavky 14139
- sezónnych robotníkov 14882/2621
- trhových obchodníkov 14492
- úprava vodohospodárstva 14872/2608

rieky, potoky, p. aj doprava-cesty, Dunaj, mesto Bratislava-Vydrica, Morava
- regulácie 14048/2327, 14508/2525, 14985

robotníci p. aj akadémie, mesto-zamestnanci, poisťovne, spolky, školy, šport-kluby, štrajky,
továrne, útulky, zamestnanci, združenia krajské 13710, 13840/2192

- byty 14084/2337, 14476/2451
- cestní 14044, 14473/2440
- cudzinci 14475/2445
- demonštrácie 13834/2177
- dlažobní 14141/2390, 14883/2633
- dovolenky 14473/2440, 14875, 14882/2623
- dôverníci 14642, 14882/2621
- drahotné prídavky 14450, 14454/2407, 14882/2622, 14882/2623, 14886/2654
- grafickí 14883/2629
- hospodárski 13714
- kameňolomu 14476/2452
- kolektívne zmluvy 14083
- kontroly 14508/2523
- kovorobotníci 13835/2179, 14086/2342, 14492
- manifestácie p. aj manifestácie 1. mája 13709
- mzdy 13839/2188, 13975/2233, 14088, 14097, 14454/2408, 14473/2440, 14474/2443,
14475/2445, 14477/2454, 14481/2475, 14481/2478, 14482/2483, 14634, 14642, 14876,
14880, 14885/2647, 14886/2656, 14911
- odchod do cudziny 14082
- odmeny 14476/2452, 14477/2457, 14480/2473
- organizácie 14883/2626
- penzijné štatúty 14046/2341, 14875, 14876
- podpory 13817, 14470/2437, 14492
- pokladnice 13714
- poľnohospodárski 13711, 13717, 13828, 13829, 13830, 13833/2173, 13832,
13839/2188, 13956, 13990, 14083
- pracovná doba 13956, 14883/2633
- pracovné príležitosti 13840/2191, 14978
- zmluvy 14471
- pracovný poriadok 14642, 14882/2617
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- prednášky 13831
- prepúšťanie z práce 14102/2363, 14103, 14468/2432, 14476/2448, 14479/2467, 14873
- priemyselní 13817, 13833/2174, 13839/2188, 13956, 14017
- protesty 14473/2440, 14475/2445
- sezónni 14471, 14479/2467, 14482/2483, 14508/2523, 14882/2617, 14882/2621,
14882/2623, 14883/2631, 14971
- slovenskí 14475/2445
- sociálne poistenie 13970/2223, 13990, 14017
- starostlivosť 13839/2190, 13974/2231
- stavební, p. aj spolky-Krajinský, Krajinské združenie, tlač-plagáty 14508/2523
- továrenskí 13974/2231
- vinohradnícki 14470/2437
- vyznamenania 13836/2182
- zhromaždenia 13717, 13836/2181, 14882/2621
- železničiarski 13829

robotnícke hnutie p. aj tlač-noviny 13716
rodné listy p. matričná agenda
Rosenzweig 13951
Royko p. základiny
rudé odbory p. odbory
ruch cudzinecký p. mesto Bratislava-cudzinci
Rumunsko 14631/2569
Rusi p. aj spolky-Dubrjanskij školy, zväzky 13702, 13716, 13827, 13839/2189, 14483, 14929
Ruszt Jozef 13805
Ružinov p. mesto Bratislava
rybári 14018
rybolov 13951, 13980
Rýn, rieka 14112/2375

S

sabotáže 13837/2184, 13839/2188
sady p. parky
samospráva p. mesto Bratislava-autonómna samospráva
sanatóriá p. zdravotníctvo
sčítanie ľudu p. obyvateľstvo
Sendleyn Anton 13788
Schiffbeck p. základiny
Schlosser p. základiny
schôdze verejné 14080/2329
Schreiber p. základiny
Schuckert p. továrne-Siemens-Sch.
sirotince p. mesto Bratislava
skartácie p. úrady-spisy
skúšky jazykové 13836/2183, 14140, 14629

- voličov 13836/2183
- vzdelanostné 13836/2183

slabomyseľní p. aj útulky 14636/2759
slavistika p. školy-štúdium
slávnosti p. oslavy
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sledovanie 13700, 13701, 13702, 13716, 13827, 13830, 13836/2181
slepci p. aj spolky-starostlivosti, ústavy

- podpory 14003, 14006, 14450, 14464/2422, 14512
- starostlivosť 14464/2423, 14934/2756, 14935/2727, 14937
- vojnoví 14512

slobodárne p. domovy
Slováci p. aj spolky-Čechov 13712, 13714, 14456
Slovácky krúžok p. krúžky
Slovenská

- banka p. banky
- kníhtlačiareň p. kníhtlačiarne
- liga p. ligy
- robotnícka škola p. školy
- univerzita p. školy univerzita
- veľkonákupná spoločnosť p. spoločnosti
- vysoká škola technická p. školy SVŠT

Slovenské
- národné divadlo p. divadlo
- národné múzeum p. múzeá

slovenskí
- dobrovoľníci p. dobrovoľníci
- robotníci p. robotníci
- spisovatelia p. spolky
- študenti p. zväzy

Slovensko p. aj spolky-Usmievavé S., zväzy-Osvetový zväz pre S. 14462
- autonómna samospráva miest 14452/2409
- českí úradníci 14101/2361
- hospodárska obroda p. hospodárska obroda
- hospodárska situácia 14481/2474
- pamiatky kultúrne v Maďarsku 14555

- ochrana 14505
- pracovné pomery 14481/2478
- utečenci 14080/2329
- územie okupované Maďarmi 14953/2778
- župné zriadenie 14103

Slovenský rozhlas 14929
Slovinci 14526
slovníky

- Ottův náučný 14560
služobníctvo 13951
snehová kalamita 14466/2427, 14477/2454, 14477/2456
snemy

- krajinské 13827
- poslanci 13827

sobáše, p. matričná agenda
socialisti p. aj tlač 13700, 13701, 13702, 13712, 13830, 13840/2191
sociálna kancelária p. aj mládež, inštitúcie, podpory, poisťovne, robotníci 13832
sociálne otázky 14448/2398

- pomery 14456
sociálni pracovníci p. aj zjazdy 14467/2430
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sociálno-demokratická strana p. strany
sociálno-demokratické hnutie 13717
sochy

- Batka Ján 14100/2360
- Hviezdoslav P. O. 14562
- korunovačné 13788
- odhalenie 13971
- opravy 14100/2360
- Petöfiho 13971
- sv. Juraja 14560
- Štefánik M. R. 14561

Sokol p. šport-TJ
spevácke zbory p. hudba
spisovatelia p. aj spolky 14564
spolky p. aj koncerty, spoločnosti, šport, združenia, zjazdy

- Avahath-Zion 14141/2391
- Bratislava 14143/2396
- Bratislavský priemyselný spolok 13952
- Bratislavský záhradnícky spolok 13987
- Casino 13723, 13783
- Cirkevný hudobný spolok 13954
- Čechov a Slovákov 13712
- členovia 13786
- dane 14515
- diurnistov 13838/2186
- Dobrjanskij 14918/2738
- dobročinné 14464/2422, 14941
- dobročinný s. československých žien 14081/2332
- dobročinný ženský spolok 14464/2423
- funkcionári 14143/2396
- grafickí robotníci 14917/2733, 14920/2741
- hasičský 13962/2208
- hudobný Dvořák 14142/2393
- hudobný a dramatický spolok Bratislava 14143/2396
- Charitas 14141/2390
- Invalidný a penzijný spolok robotníctva Uhorska 13833/2174, 13836/2181
- inžinierov a staviteľov 13955/2199
- katolíckych žien a detí 13963
- krajinské 13817, 13953

- pokladnica hospodárskych robotníkov 13714
- mešťanostov miest so zriadeným magistrátom 14010/2281
- stavebných robotníkov 13953
- výroby parných kotlov 13817
- školský 13992
- záhradnícky 13977/2239

- kultúrne 14462, 14866
- podujatia 14927

- maďarských umelcov 14012/2283
- na ochranu zvierat 13959/2203
- nedoslýchavých 14469
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- obchodníkov 14012/2283
- ochranné 13711
- okrášľovacie 14012/2283
- podpory 13714, 13783, 13798, 13963, 14142/2393, 14143/2396, 14460, 14462,
14464/2423, 14465/2426, 14466/2428, 14544, 14545, 14650, 14866, 14950/2774
- pre podporu žien po vojnových vyslúžilcoch 13798
- robotnícke 13714
- slovenských spisovateľov 14564
- Spolok chemických robotníkov 13953
- Spolok výtvarného umenia 13954
- správy o činnosti 13836/2181, 13959/2204, 13984, 14086/2342, 14917/2733,
14920/2741
- stanovy 13952, 13953, 13954, 13955/2199, 13956, 13959/2203, 13962/2208, 13987,
13998, 14010/2281, 14012/2283, 14020/2297, 14533, 14650

- schválenie 13838/2186, 14081/2332, 14099/2357
- starostlivosť o chudobných mesta 14553
- starostlivosť o mládež na Slovensku 14467/2429

- o nevidomých 14935/2757
- o nezamestnaných 14143/2396

- Toldy-kör 14860
- Uhorský lodný s. 13786
- umelcov 14111/2373
- Usmievavé Slovensko 14859
- ústredné výbory 13836/2181
- včelárske 14099/2357
- večierky 14860
- vinohradníkov 14491
- výkazy 13798, 14941
- výstavy 13977/2239
- vyúčtovanie 14468/2433
- zájazdy 14142/2393
- založenie 13963, 14012/2283
- zoznamy 13798, 14090
- zriadenie 14464/2422
- ženský dobročinný spolok 13801, 14464/2423
- židovské 13798, 14141/2391
- žien 13801, 13821, 14464/2423
- živnostenský 13959/2204
- župný hospodársky s. 14020/2297

spoločnosti akciové p. aj spolky 14090
- Bratislavská

- obchodná 14106
- plavebná 13953
- stavebná 13834/2177
- účastinná 13957

- Československá jazdecká s. 14141/2390
- dunajsko-oderského prieplavu 14643
- Paroplavebná 14040
- pre právnu ochranu mládeže 14935/2727
- Prvá bratislavská lodná s. 13732
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- rozpustenie 14102/2363
- Slovenská veľkonákupná s. 14102/2363
- stanovy 13935, 13957
- Suchý mlyn 14890/2700
- umelecká s. 14010/2279
- valné zhromaždenie 14141/2390
- výročné správy 14106

Sporiteľňa mestská p. aj banky 14454/2408, 14503
Sporerová Alžbeta p. základiny
správa politická p. politická s., verejná s.
sprievody p. aj demonštrácie, manifestácie, oslavy, zhromaždenia

- cirkevné 13706
- hudobné 14930

sprostredkovateľňa práce p. mesto Bratislava s.
SS 14888/2677
stánky

- novinové 14501
- obchodné p. obchody

stanné právo p. štatárium
stanovy p. aj domovy, jednoty, spolky, spoločnosti, školy, ústavy, združenia, židia 14010/2278,
14082
starobince p. mesto
Starostlivosť o deti a matky p. aj deti 14448/2397, 14535, 14933
statika 13974/2232, 13977/2239
stavby p. aj družstvá, mesto Bratislava-domy, poplatky, pozemky, spoločnosti, združenia,
zmluvy, živnosti 13811, 13974/2231, 14473/2441, 14481/2477, 14890/2692, 14890/2698,
14890/2699, 14890/2702, 14890/2709, 14968, 14980, 14987

- kolaudácie 14482/2484, 14872, 14891/2715, 14901, 14953/2778, 14953/2779, 14986
- nadstavby 14506/2520, 14533
- náklady 14479/2464
- parcely 13976/2235
- povolenia 13699, 13718, 13720, 13722, 13723, 13724/2125, 13725, 13726,
13727/2131, 13728/2136, 13728/2137, 13729, 13730, 13731, 13732, 13733, 13734,
13735, 13736/2145, 13794, 13821, 13969/2222, 13974/2230, 13976/2235, 13981,
13982, 13983, 13984, 13987, 14034, 14035, 14038/2318, 14040, 14042/2323,
14084/2337, 14110, 14111/2372, 14111/2373, 14111/2374, 14112/2375, 14112/2377,
14113/2378, 14113/2379, 14113/2380, 14113/2381, 14113/2382, 14113/2383, 14114,
14474/2444, 14475/2426, 14482/2483, 14483/2491, 14497, 14499, 14500, 14503,
14507/2522, 14508/2524, 14539, 14541, 14550, 14886/2655, 14890/2708, 14958,
14963, 14963/2793, 14968, 14976, 14977
- prestavby 13718, 13719, 13728/2136, 13840/2193, 14474/2443, 14502, 14506/2520,
14507/2522
- prístavby 14507/2521
- realizácia 14459, 14460
- súbeh 13960/2205
- subvencie 14462, 14498, 14949
- úľavy 14508/2523
- výkazy 14112/2377
- zastavenie 14111/2373

stavebný materiál 14981

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



198

stávky p. štrajky
Stojan František 13722
Stoupová Anna p. základiny
strany politické

- KSČ 14486
- sociálno-demokratická 13713, 13830, 13834/2177, 13959/2203, 14467/2420

stravovacia akcia p. akcie
strážne zbory p. zbory
strážnici p. zamestnanci
stroje p. aj mesto Bratislava-električky, motory

- čerpadlá 14505, 14887/2666
- dieslové motory 13968/2219
- hasiace 13968/2219, 14543
- nákup 14961
- štatistika 14082
- zametacie 14961

stromy 14480/2473
studne p. mesto
Stupava (o. Bratislava-vidiek) 14483/2491, 14507/2522
subvencie p. aj nezamestnaní, stavby, šport, ústavy, vojna, zdravotníctvo 14460, 14461/2416,
14476/2450, 14481/2480, 14935/2758

- štátne 14498
- účty 14883/2633, 14940, 14941

súdy
- krajské 14478/2458
- najvyšší správny s. 14089, 14100/2359
- živnostenské 14101/2362

Suchý mlyn p. spoločnosti
Szapáryová, grófka 14000

Š

Šarišská župa, p. župy
šatstvo, prídel 14561, 14885/2649
školy p. aj spolky, zákony, židia 14482/2484, 14637/2575, 14869, 14870, 14949

- akadémie
- hudobné a dramatické 14453/2405
- pedagogické 14456

- cirkevné 14658
- francúzske 14883/2632
- gymnáziá 13982

- reálne 14033, 14882/2622
- hluchonemých p. hluchonemí
- hudobné 14484
- inšpektoráty 13696, 13812, 13815, 13818, 13819, 13820, 13822, 13823
- internáty 14986/2342, 14470/2435
- inventáre 14659
- kontroly 13785
- kurzy p. aj mesto Bratislava-zamestnanci 14016/2290, 14101/2362, 14457, 14636
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- ľudové 13699, 13836/2183, 14143/2395, 14454/2407, 14501, 14505/2515,
14505/2516, 14658, 14941, 14964/2791, 14964/2792, 14969

- hospodárske 14083
- maďarčina 14009
- maďarské 14101/2362
- maliarske 14560
- Masarykova 14969
- materské 14871
- mestské 14454/2407, 14635
- meštianske 14454/2407
- mliečne akcie 14466/2428
- nedostatky 14871
- nemecké 14870, 14886/2656
- obecné 14007
- obchodné 13960/2205, 14635, 14886/2656
- odborné 14455/2409, 14866
- ošacovacie akcie 14141/2391
- plány 13723, 14033, 14886/2654
- podpory 14448/2398, 14464/2421, 14560
- poľnohospodárske 14010/2279
- pomocné triedy 14462
- poštátnenie 14454/2407
- pozemky 14882/2622
- priemyslové 13785
- profesori 14100/2359, 14635
- riaditeľstvá 14865
- rímsko-katolícke 14658
- rodičovské združenia 14657, 14871
- rozpočty 14455/2409, 14869
- rozšírenie 14969
- ruské 14464/2421
- slávnostné akadémie 14564
- Slovenská robotnícka š. 14478/2459
- spevácke zbory 14865
- správcovia 13785
- správy o činnosti 14478/2459
- stredné 14101/2362
- SVŠT p. školy-vysoké
- školská stolica 14867
- školdozorcovia 14046
- štátne reálky 14865
- štátne 13959/2203, 14143/2395, 14448/2398, 14501, 14564, 14865, 14870

- konzervatórium 14659
- študijné podpory 14453/2406
- Štúrova 14143/2395, 14564
- učebné pomôcky 14143/2395, 14488, 14657
- učitelia p. aj Bulhari, Slovinci, združenia-spevácke, zväzy 13812, 13822, 13823,
14100/2359, 14448/2397, 14451/2402, 14452/2403

- platy
- úprava 13812
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- zvýšenie 13964/2211
- súkromní 14452/2403

- učňovské 13785, 13959/2204, 13960/2206, 13964/2211, 13971, 14080/2330,
14455/2409, 14472, 14499, 14867
- univerzita p. školy-vysoké
- včelárske 13956
- vojenské p. vojsko
- výročné správy 13960/2206
- vysoké 14871, 14875, 14886/2654, 14889/2681

- SVŠT 14886/2654, 14889/2681, 14963, 14973
- elektrotechnika 14875

- univerzita p. aj základiny 14113/2380, 14497, 14658, 14659
- fakulty
- Lekárska 14042/2324

- plány 14042/2324
- internáty p. internáty
- profesori 13838/2187
- stavba 14113/2380
- študenti p. aj zväzy 14086/2342, 14453/2405, 14658, 14659
- založenie 13798

- univerzitné mesto 14965
- výstavba, adaptácie 13699, 13723, 13959/2203, 13969/2222, 13971, 13982, 14472,
14475/2447, 14499, 14501, 14505/2515, 14505/2516, 14553, 14867, 14869,
14882/2622, 14883/2631, 14886/2654, 14886/2656, 14963, 14941, 14963, 14964/2791,
14964/2792, 14973
- zápisy 14080/2330
- zdravotná služba 14545, 14546
- ženské povolania 14866
- žiaci 14456, 14467/2431, 14488

- akadémie, koncerty 14141/2389, 14924, 14931
- exkurzie 14455/2410
- chudobní p. základiny

- akcie 14533, 14911, 14922
- podpory 14010/2280, 14143/2395, 14455/2410, 14467/2431, 14480,
14533

- sociálne pomery 14456
Španielsko 14011
špiritizmus 14116
šport p. aj akadémie, ihriská, kluby, klziská, poplatky-dávky 14453/2405

- akcie 14923
- dostihy p. aj kluby 14887/2668, 14890/2698
- futbal 14924
- hokej 14924
- kluby 14015, 14478/2462

- športové Merkur 14081/2332
- prenájom pozemkov 14884/2642
- ŠK Bratislava 14883/2624
- Testvériség 14884/2642
- Törekvés 13959/2203

- lyžovanie 14887/2669
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- MTE, maďarský športový spolok 14950/2774
- Sokol Bratislava I. 14560
- Sokolská župa 14864
- sokolské zlety p. aj zväzy 14141/2390, 14957/2784
- spolky 14086/2342, 14460, 14545, 14950/2774

- šermiarsky 13955/2198
- subvencie 14541, 14544, 14545, 14560, 14957/2784
- štadióny 14883/2624, 14883/2627
- telovýchovné jednoty

- Sokol 14560, 14854, 14855, 14883/2627
- štadióny 14883/2627
- výstavba 13733

štandarda mesta p. mesto Bratislava-zástavy
štatárium 13837/2184, 14083, 14100/2360
štatistika p. aj mesto, mestská správa-komisie, oddelenia, nezamestnaní, obyvateľstvo,
poľnohospodárstvo, ústavy-sociálne, stroje 14848/2398

- stavebný ruch 14515
štatúty p. aj hotely, mesto-električky, mesto-doprava, mestská správa, poplatky-stavebné,
robotníci-penzie, továrne, zamestnanci-štátni, továrne, živnosti, žobranie 13730, 13964/2211,
13964/2212, 14010/2278, 14475/2446, 14480/2469, 14493, 14885/2649
Štefánik Milan Rastislav p. sochy
štrajky 13711, 13717, 13835/2179, 13840/2191, 13953, 14084/2335, 14101/2361
študenti p. školy-vysoké
študijné cesty 13827, 13833/2174, 13958, 13971, 14463/2420, 14537, 14549, 14634

- podpory p. školy
Štúr Ľudovít 14558, 14564

T

tabak 13840/2192
tábory ľudu p. zhromaždenia
tanečné súbory 14924
tehelne 13728/2137
telefónna

- centrála 13968/2220, 14101/2361, 14963
- sieť p. aj mesto 14474/2444, 14479/2465, 14480/2471, 14884/2640, 14989

telefónne automaty 14889/2681
telepatia 14116
telovýchova p. šport
terminológia jednotná 14866
tesári p. remeselníci
testamenty 14002
Testvériség p. šport-kluby
Thuróczy p. základiny
Tkáči, divadelná hra 13712
tlač

- časopisy
- Invalid 13838/2187
- mesačníky 13836/2181
- odborné 13836/2181
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- Reform 13833/2173
- Správy pre kníhtlačiarov 13836/2181
- Svetlo 13706
- týždenníky 13833/2173
- Volksstimme 13834/2178
- zhabanie 13706, 13834/2178
- Westungarische Volkszeitung 13833/2173

- kontrola 13708
- letáky

- antimilitaristické 14082
- komunistické 14082
- rozširovanie 13840/2191, 14049, 14082, 14494
- socialistické 13840/2191

- noviny 14099/2356, 14558
- Pravda 13706
- Pressburger Zeitung 14452/2404, 14557
- redaktori 13836/2182
- Robotnícke n. 14478/2461
- Ungarländisch jüdische Zeitung 13836/2182
- vydávanie 14452/2404

- plagáty p. aj poplatky-dávky 14486, 14493
- stavebných robotníkov 14489
- volebné 14493

- problémy chudoby 14097
- rozširovanie, zákaz a sledovanie 13708, 13840/2191, 14049
- socialistická 13708, 13840/2191, 14049

Toldy-kör p. spolky
Torkos-Kapornok p. základiny
tovar priemyselný 14099/2356, 14105
tovariši p. remeselníci
továrne, firmy, podniky, závody

- Apollo 13794, 13823, 13973/2229, 13977/2239, 13978/2243, 14102/2363, 14103,
14474/2444, 14887/2666, 14890/2699, 14964/2793
- byty 13813, 14092, 14112/2376, 14113/2380
- cestná daň 13827
- cvernové 14034
- Danubius 14092, 14112/2377
- demolácie 14964/2791
- drevené baraky 14040
- Dynamit – Nobel 13699, 13718, 13719, 13721, 13725, 13726, 13794, 13821, 13822,
13962/2209, 13974/2230, 13982, 14037/2314, 14037/2316, 14037/2317, 14038/2318,
14038/2319, 14040, 14118, 14473/2441, 14475/2446, 14641, 14886/2657, 14890/2698,
14964/2791, 14982
- Kablo 13699, 13813, 13816, 13819, 13820, 13823, 13979, 13038/2319, 14112/2376
- Kieferova 13788
- Klinger 13974/2231, 14037/2315
- kožiarske 13954
- Kühmayer a spol. 13729
- kuchyne 14092
- Menzel 14002
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- Palugyay 14113/2379
- Patrónka 13979, 14039
- pivnice 14038/2319
- plány 13718, 13719, 13720, 13725, 13726, 13729, 13794, 13816, 14034, 14037/2317,
14038/2319, 14039
- pracovný čas 14103
- prestavby, prístavby 13719, 13729, 13819, 14112/2377
- robotníci, prepúšťanie p. aj robotníci 14102/2363, 14103
- robotnícke domky 14112/2376, 14113/2380
- Siemens 14103, 14113/2383

- Schuckert 13791
- sirotince 14038/2319
- sklady 13699, 13978/2243, 14037/2317, 14964/2793
- Stollwerck 13699, 13813, 13818, 13819, 13976/2235, 14037/2314, 14037/2317,
14038/2319, 14113/2380, 14551
- stráže 13836
- štatúty 14037/2316
- tabakové 14034, 14113/2381
- úľavy 13954
- úrazy 14118
- výroba mydla 13732

- obuvi 14042/2324
- octa 14552

- výstavba 13699, 13818, 13822, 13976/2235, 13977/2239, 13978/2243, 13979/2245,
13982, 14113/2379, 14113/2381, 14113/2383, 14474/2444, 14475/2446, 14551, 14552,
14964/2793

továrnici 13727/2131
Tököly Imrich p. pomníky
Törekvés p. šport-kluby
trestanci 14937
trestné činy

- opatrenia 13698
- poburovanie národnostné 13839/2189
- priestupky 13697, 13812, 14456
- pytliactvo 13696
- riedenie mlieka 13696
- sprenevera 13696
- trestanie 13696
- úžera 13698, 14882/2622
- zásobovanie 14472

trestný zákon p. zákony
tresty 14019/2294
trhoví obchodníci p. obchodníci
trhový úrad p. úrady
trhy p. aj ceny, poplatky 14489, 14899, 14901

- dobytčie 14904
- drevárske 14888/2670
- Medzinárodný dunajský veľtrh 14451/2402, 14461/2417, 14925
- poriadok 14903
- stanovenie 14477/2453, 14482/2482, 14893, 14894
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- strážnici 14454/2408
- výročné 13979, 14491, 14886/2660, 14892
- zrušenie 13979

Trnava 13724/2126, 13724/2127, 13724/2128, 14564
Trnávka p. mesto Bratislava
trolejbus p. mesto Bratislava
tržnica p. mesto Bratislava
tuláci 14081/2331
turisti 14953/2778

U

účastinné spoločnosti p. spoločnosti
učni p. domovy, remeselníci, školy, útulky
uhlie, p. aj ceny, chudoba, nezamestnaní, sklady 14477/2456, 14890/2710, 14939
Uhorsko 13833/2174, 13836/2181, 13992, 14016/2290, 14020/2295, 14089
ulice p. mesto Bratislava
umelci p. aj spolky, spoločnosti 14093, 14111/2373, 14467/2429
Umelecká beseda 14856
umenie výtvarné p. aj spolky 14474/2442, 14561
úmrtia p. matričná agenda
úmrtnosť 14003
Ungarländische jüdische Zeitung p. tlač-noviny
Únia československých hudobníkov 14465/2425
Unitas p. družstvá
univerzita p. školy-vysoké
Úradné vestníky 14449
úradníci p. Jednota, mesto Bratislava-zamestnanci, zamestnanci štátni, verejná správa
úradný jazyk p. jazyky
úrady

- Berný 14089, 14920/2741
- intervencie 14086/2341, 14452/2404, 14490
- jazykové preklady 14140
- jednostranná terminológia 14866
- nedostatky 14450, 14451
- obecné 14633
- personálne obsadenie 14105, 14452/2404

- opatrenia 14915
- plány práce 14449
- služba 14104/2362
- spisová manipulácia 14631/2570
- spisy osobné 14631/2570
- spisy, skartácia 14450, 14451/2402
- styky s cudzinou 14637
- styky s konzulátmi 14102/2363
- systematizácia 14452/2404
- štátne 14886/2656
- Štátny stavebný úrad 14045
- trhové 14490
- úradovanie 14637
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- zbrane 14140
- žiadosti chudobných 14455/2410
- župné 14080/2330, 14081/2331, 14099/2356, 14099/2357, 14105, 14449, 14555

úrazy p. aj poistenie 14117, 14118
Usmievavé Slovensko p. spolky
úsporné opatrenia 14476/2448
ústavy

- architektoniky 14550
- dezinfekčné p. zdravotníctvo
- hluchonemých 13953, 13959/2203, 13997, 14035, 14094
- humanitné 14095
- liečebné 14084/2337, 14097, 14458, 14460
- Masarykov ú. pre telesne chybných 14890/2692
- Mestský polievkový ú. 14532, 14535, 14650, 14882/2618, 14944, 14946
- Mestský úverový ú. 14512
- mrzáčkov 14919/2739, 14941
- penzijný 14884/2640
- plány 14035
- pre skúmanie potravín 14908
- psychiatrické 13959/2203
- slepcov 13998
- sociálna štatistika 14468/2433
- správy o činnosti 14919/2739, 14943
- stanovy 13953, 13959/2203
- subvencie 13997, 13998, 14460, 14941
- súpis 14095
- Štátny slovenský učiteľský u. 14858
- tuberkulózy 13959/2203, 14458
- výstavba 13967/2217
- zbierky 14094
- zdravotné 14889/2691
- zriadenie 13959/2203
- ženský výchovný ú. 14943

Ústredná charita p. aj združenia
- správy o činnosti 14940, 14948, 14950, 14951, 14952, 14953/2777, 14956

Ústredná úradovňa pre podporu nezamestnaných 14141/2391, 14650
Ústredná výstražná služba 14954
utečenci 14080/2329, 14937, 14953/2778
útulky p. mesto Bratislava
úvery p. aj banky, ústavy 14651/2583
úžera p. trestné činy

V

Vajnory p. mesto Bratislava
Valaské Klobouky (o. Gottwaldov) 13714
Vávrová Terézia 13839/2189
Vas p. šport-kluby
Važec (o. Liptovský Mikuláš) 14456
vdovy, penzie 13798, 14102/2363, 14456
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večierky p. aj poplatky-dávky, spolky 13714, 14487, 14860
- literárne 14489, 14564, 14922

veľkostatkári 14511
veľkostatky 14082, 14084/2336
veľtrhy

- Medzinárodný dunajský v. p. trhy
verejná správa p. aj Jednota 14100/2360, 14481/2477
verejné domy 14115
vianočné podpory p. aj nezamestnaní-akcie 13998, 14470/2435, 14650, 14651/2583,
14935/2758
Viedeň (Rakúsko) 13966/2214, 13966/2215, 13976/2236, 14010/2281, 14142/2393,
14463/2420, 14629, 14634, 14867
viechy 14489
vinárne 14489
vinárstvo 14109
vinice 13975/2233
víno p. aj zákony 13983, 14491
vinohradníci p. spolky, robotníci
vláda ČSR 14020/2295, 14100/2360
voda p. aj poplatky-dávky

- minerálna 14988
- zásobovanie 13729, 14476/2450
- zisťovanie 14537, 14988, 14990

vodné cesty p. cesty
vodné diela 14102/2364
vodohospodárstvo 14872/2608
vojna

- nedostatok pracovných síl 14019/2294
- padlí 13962/2208
- poškodenci 14081/2332, 14101/2361, 14449
- subvencie 14004
- škody 13783, 14081/2332, 14086/2341, 14091, 14104
- ukončenie 13840/2191
- vypovedanie 14016/2290
- zajatci 13962/2208, 13964/2211, 14017, 14019/2293, 14080/2329, 14470/2435
- zber kovu 14019/2294

vojsko p. aj vdovy 13725, 13989
- akadémie 13723, 13808, 13809, 14021, 14023, 14024, 14025, 14027, 14028, 14029,
14030, 14031
- branci 14104, 14105
- cvičenia 13814, 14482/2483
- Červená garda Janouškova 14080/2330
- demobilizácia 14096
- dielne 13813
- disciplína 14080/2329
- dobrovoľníci 14888/2677
- frontové 14019/2293
- infekčné choroby 13838/2186
- invalidi 14018, 14023, 14024, 14025, 14027, 14028, 14029, 14032, 14080/2329,
14449, 14458
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- kasárne 13721/2120, 13727/2131, 13840/2193, 14026
- delostrelecké 13812
- jazdecké 13721/2120, 13721/2121
- primaciálne 13727/2131
- vodné 14026
- vozatajské 14889/2687
- mobilizácia 13721/2122, 13723, 13724/2125, 13725
- mýto, oslobodenie 13719
- nemecké 14888/2672, 14930
- nemocnice 13838/2186
- odvody 13807
- opevnenia 14086/2341
- pluky 14562
- pohotovosť 13834/2177, 14914
- pomoc pri chorobách 14116
- prenájom pozemkov 13977/2240, 14022
- revue 14856
- sklady 14026, 14029
- služba, oslobodenie 14116
- socialistické letáky 13840/2191
- stráže 14010/2297
- školy p. vojsko-akadémie
- štandardy 14562
- ubytovanie 13719, 13721/2122, 13787, 14104, 14638
- uprchlíci 14116
- veliteľstvá 14080/2329
- výzbroj a výstroj 13813, 13839/2190, 13962/2208, 13962/2209
- záložníci 14631/2470
- žatevné práce 13836/2183, 13953

voľby p. aj mestská správa, robotníci-organizácia, robotníci-zbor, tlač-plagáty, výbory,
združenia, židia

- doplňujúce 14099/2356, 14448/2398
- krajinského zastupiteľstva 14476/2451
- poslancov snemu 13718, 13827
- právo 13992

voliči
- výkazy 13839/2188
- zoznamy 13718, 13832, 13982, 14096, 14099/2356, 14448/2398, 14457

Volksstimme p. tlač-časopisy
Volkszeitung p. tlač-časopisy
výbory p. aj mesto Bratislava-sprostredkovateľňa práce, mestská správa-municipálny výbor,
spolky

- dozorný v. maloletých žiakov 14005
- penzijný 14016/2289, 14872/2606
- volebný 14020/2297

výčap liehovín p. poplatky dane
Vydrica p. mesto Bratislava
Východočeské divadlo p. divadlo
výroba p. aj továrne

- stlačeného plynu 14885/2646
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výrobky maloplastické 14014/2286
vysoké školy p. školy
vysťahovalci p. aj poradne 14082
vysťahovalectvo 13710, 13717, 13951, 13955/2198, 14010, 14082, 14461/2416, 14462
výstavba p. mesto Bratislava
výstavy p. aj poplatky-dávky 13977/2239, 14142/2392, 14455/2410, 14563, 14629

- cechu sv. Juraja 14014/2286
- dopravnej bezpečnosti 14629
- exponáty 14558
- historické o Bratislave 14558
- hospodárske 13789
- maloplastických výrobkov 14014/2286
- obrazov 14472
- plánov mesta 14472
- Spolku grafických robotníkov 14559
- zdravotnícke 14001, 14455/2410, 14563
- Zemského zväzu grémia majiteľov kníhtlačiarní 14559
- zverolekárske 14539

výtvarné umenie p. umenie
výtvarníci

- maliari 14561, 14969

W

Weder Michal 13731
Westungarische Volkszeitung p. tlač-noviny
Wiedermannová Mária 13695
Wurmbrandová Štefánia 14555

Y

YMCA 14085/2339, 14487, 14934/2756
YMCA 14469

Z

Zabotský Peter, Rus 13827
záhony

- Lafranconi 13784
- Machnáč (Motzengrund) 14647

Záhradné mesto 14114
záhradníci p. aj mesto Bratislava, spolky-učni 14020/2298
záhrady 13978/2243, 14529, 14972
zajatci vojnoví p. vojna
zakladacie listiny p. listiny
základiny 14004

- Batkova 14940
- Gyurkovicsova 13798
- Habermayerova 13795
- Habermayera Rudolfa 13719
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- Hartelova 14942
- Hostinského 14002
- chudobinská 14919/2739
- Jiringerova 14947
- Korcova 14006
- obecné 14477/2453
- Ortvayova 14942
- ošatenie žiakov 14006
- podpory chudobným 13795, 13796, 13798, 13803, 14654
- Roykova 13821, 14916, 14918/2736, 14918/2737, 14945
- rozpočty 14477/2453
- Schiffbeckova 14945
- Schlosserova 14947
- Schreiberova 13720, 13798, 13803
- Sporerovej 14654
- správy o činnosti 14942, 14943, 14945, 14947
- Stoupovej 14920/2740
- subvencie 14918/2736, 14940, 14942
- Thuróczyho 13796
- Torkos-Kapornokova 13719
- účty 14002, 14918/2736, 14942
- univerzitná 14513
- židovská 14017

zákony
- asanačné 14551
- branné 14104
- bytové 14467/2430
- ciachové 14490
- daňové 13990, 13992
- elektrárenských podnikov 14885/2653
- návrhy 14551
- politická správa 14453/2406
- pracovný pokoj 13956
- priemyselné 13955/2198
- rekviračné 14459
- školské 13997
- trestné 13955/2198
- manželské 14011
- víno 13983
- živnostenské

záložňa Rosenzweig 13951
zamestnanci p. aj lesy, mesto, mestská správa, obchody, platy, Ústredná úradovňa, zväzy,
zdravotníctvo

- dovolenky 14635
- električkári 14927
- kontrolóri 14636
- kurzy 14636
- odmeny 14141/2391, 14142/2392
- ošatenie 14020/2296
- penzie 14102/2363
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- poistenie penzijné 14632
- politická spoľahlivosť 14649
- pôžitky 14632
- práce mimoriadne 14141/2391
- pracovná doba 14481/2479
- prepúšťanie 14101/2361, 14935/2757
- príležitostná práca 14141/2390
- prísahy 14632
- revízori 14636
- sociálne poistenie 14017, 14141/2390
- strážnici 14102/2363, 14454/2408
- štátni p. aj družstvá-stavebné, združenia 14016/2289, 14455/2409, 14632, 14649

- štatúty 14016/2289
- účtovníci 14636
- uprednostňovanie 14140
- úradníci 14141/2390
- verejní p. aj združenia-Ústredná správa 14085/2339, 14649
- zametači 14481/2479
- zmluvní 14142/2394, 14631/2369

Západoslovenské divadlo p. divadlá
Západoslovenské elektrárne p. elektrárne
zárobková daň p. poplatky-dane
zásobovanie 14099/2356, 14105, 14106, 14141/2391, 14472, 14490, 14655, 14898, 14907,
14921/2742, 14955
zástupcovia mesta p. mesto
zastupiteľský zbor p. mestská správa
zastupiteľstvo krajinské 14476/2451
Zátišie p. družstvá-stavebné
závody p. aj mesto-podniky 14117, 14471, 14475/2447, 14476/2448, 14483/2486
zbierky

- povoľovanie 13951, 14633, 14655, 14885/2647
- pre nezamestnaných 14661
- pre školy 14472
- pre vojakov 14635
- vianočné 14630/2568
- vyhorelci 14456

zbory p. aj hasiči, mestská správa-poradné, mestská správa-zastupiteľský z., robotníci,
spevokoly

- civilné 14890/2705
- kontrolné 14890/2705
- strážne 14890/2705, 14954

zbrane 14104
zdravotníctvo p. aj Československý červený kríž, kongresy, ústavy, vojsko, výstavy

- ambulancie 14655, 14916, 14980
- deti, choroby 14458, 14460, 14470/2436, 14492
- dezinfekcia 14480/2472
- epidemiologická autokolóna 14536
- hygiena p. aj výstavy, zjazdy 14116, 14117, 14469, 14546, 14950
- chorí 13728/2136, 14459, 14470/2436
- choroby
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- cholera 13836/2183, 13956
- choromyseľní 13817, 13818
- infekčné 13696, 13834/2178, 13836/2183, 13838/2186, 13956, 13960/2206,
14045, 14080/2330, 14081/2331, 14095, 14115, 14116, 14117, 14118, 14536,
14538
- pohlavné 14095, 14118, 14462

- poradne p. z. p.
- reumatizmus 14095
- tbc 14459, 14463/2419, 14470/2436
- Masarykova liga p. ligy
- týfus škvrnitý 13838/2186
- invalidi 13837/2185, 14458
- laboratóriá 14503
- lekári 13958, 14100/2359, 14116, 14448/2397

- mestskí 13696, 13812, 13813, 13814, 13816, 13818, 13819, 13820, 13822,
13824, 14046, 14459

- lekárnici 13959/2203
- lekárske prehliadky 14080, 14080/2329
- liečenie 13695, 13696, 13837/2185, 14095, 14118, 14452/2404, 14458, 14523,
14935/2758
- mrzáčkovia p. aj ústavy 14465/2425, 14492, 14934/2756
- nemocenská poisťovňa 14980
- nemocnice p. aj vojsko, židia 14548

- detské 13967/2216, 14002, 14886/2657
- epidemiologické 14117, 14504, 14540, 14541, 14542, 14545, 14890/2698,
14951, 14990
- evanjelická 14015, 14038/2318, 14949
- hlásenia 13696
- chudobných 14529
- infekčné 14886/2657
- inventarizácia 13998
- lekári p. aj z.-lekári
- liečenie 13695, 14006
- márnice 14002
- mestské 14655
- milosrdných bratov 14109
- parky 13967/2216
- plány 14042/2324, 24504
- pohlavné choroby 14462
- pôrodnice 14042/2323
- prax medikov 13816
- prehliadky 14545
- psychiatrie 13817, 13818
- riaditelia 13696
- subvencie, dotácie 13957/2216, 14109, 14949
- štátne 14006
- účty 14541, 14949
- verejné 14006
- výkazy 14536
- zriaďovanie 14542
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- výstavba, adaptácie 13967, 14002, 14042/2323, 14042/2324, 14504, 14529,
14886/2657, 14890/2698, 14949, 14951, 14952, 14990
- očkovanie 14081/2331
- organizovaná služba 14116
- poplatky liečebné 14006, 14095

- poradne pre choroby 14461/2417, 14463/2419, 14464/2422
- prvá pomoc p. osveta-kurzy
- sanatóriá 14012/2283, 14465/2426
- stanice trachomové 14538
- ústavy dezinfekčné 13967/2217
- záchranné stanice 14448/2398
- sestry 14535
- služby p. aj školy 14546, 14547, 14655
- zubné ambulancie 14655, 14916
- zverolekári p. aj ústavy 14902, 14903
- mestskí 13818, 13819, 13820, 13822, 13823, 14081/2331

združenia p. aj spolky, spoločnosti, školy, šport-kluby
- hrnčiarskych tovarišov 13951
- kongresy 14014/2286
- Krajské odborové z. tesárov 13832
- Krajské z. kovorobotníkov 13835/2179
- Krajské z. poštových úradníkov a robotníkov 13835/2180
- Krajské z. sklenárskych robotníkov 13834/2177
- Krajské z. stavebných robotníkov 13835/2180, 13840/2193
- plynárske a vodárenské 14473/2440, 14481/2478
- podpory 14470/2435, 14564
- policajných penzistov 14564
- slovenských dobrovoľníkov 14470/2435
- Spevácke z. moravských učiteľov 14487
- stanovy 13835/2179, 13835/2180
- Svetové z. volebného práva 14014/2286
- Ústredná správa z. advokátov 14659
- Ústredná správa z. štátnych a verejných zamestnancov 14659
- zakladanie 13832

zelenina p. ceny, záhradníctvo, zásobovanie
Zemská banka p. banky
Zemská prázdninová starostlivosť o chudobné deti 14651/2583
zhromaždenia p. aj demonštrácie, hasiči, manifestácie, národné oslavy, remeselníci, sprievody
14089, 14141/2390, 14865

- ľudové 13711, 13717, 13836/2181, 14448/2398
- povoľovanie 13711, 13836/2181
- zákaz 13706, 13717, 13840/2191

zimná pomoc p. mesto Bratislava-zamestnanci
Zimný prístav p. Dunaj
Zion p. spolky-Avabath-Zion
zjazdy p. aj legionári 14544, 14630/2564

- československých inžinierov 14630/2564
- Červeného kríža 14466/2428
- odborový z. československých právnikov 14630/2564
- plynárenského a vodárenského združenia 14481/2478

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



213

- právnikov 14457, 14650/2464
- slovanských hasičov 14543
- sociálnych pracovníkov na Slovensku 14462
- zdravotnej techniky 14544
- zväzu verejných zamestnancov 14457

zlety p. šport-sokoli
zmluvy

- dopravné 13954
- kolektívne 14083, 14479/2464, 14659
- kúpnopredajné 13783, 13786, 13968/2218, 13969/2222, 13973/2227, 14088,
14473/2440, 14473/2441, 14474/2442, 14474/2443, 14474/2444, 14475/2445,
14475/2446, 14476/2448, 14476/2450, 14476/2452, 14477/2453, 14477/2454,
14477/2455, 14477/2457, 14478/2458, 14478/2459, 14478/2460, 14478/2461,
14478/2462, 14479/2463, 14479/2464, 14479/2465, 14479/2466, 14479/2467,
14480/2468, 14480/2469, 14480/2470, 14480/2471, 14480/2472, 14480/2473,
14481/2474, 14481/2475, 14481/2477, 14481/2478, 14482/2479, 14481/2480,
14482/2481, 14482/2482, 14482/2483, 14482/2484, 14483/2486, 14483/2487,
14483/2488, 14483/2489, 14483/2490, 14483/2491, 14882/2617, 14882/2618,
14882/2619, 14882/2620, 14882/2621, 14882/2622, 14882/2623, 14883/2624,
14883/2625, 14883/2627, 14883/2628, 14883/2629, 14883/2630, 14883/2631,
14883/2632, 14883/2633, 14884/2634, 14884/2636, 14884/2637, 14884/2640,
14884/2641, 14884/2642, 14884/2643, 14884/2644, 14885/2645, 14885/2646,
14885/2647, 14885/2648, 14885/2649, 14885/2650, 14885/2651, 14885/2652,
14885/2653, 14886/2654, 14886/2655 14886/2657, 14886/2658, 14886/2659,
14886/2660, 14887/2661, 14887/2662, 14887/2663, 14887/2664, 14887/2665,
14887/2666, 14887/2667, 14887/2668, 14887/2669, 14888/2671, 14888/2672,
14888/2673, 14888/2674, 14888/2675, 14888/2676, 14888/2677, 14888/2678,
14888/2679, 14889/2680, 14889/2681, 14889/2682, 14889/2683, 14889/2684,
14889/2685, 14889/2686, 14889/2688, 14889/2689, 14889/2690, 14890/2692,
14890/2693, 14890/2694, 14890/2695, 14890/2696, 14890/2697, 14890/2698,
14890/2699, 14890/2700, 14890/2701, 14890/2702, 14890/2703, 14890/2704,
14890/2705, 14890/2706, 14890/2707, 14890/2708, 14890/2709, 14890/2710,
14891/2711, 14891/2712, 14891/2713, 14891/2714, 14891/2715, 14891/2716
- nájomné 13968/2218, 13877/2240, 14041, 14085/2339, 14473/2441, 14474/2442,
14474/2443, 14474/2444, 14475/2445, 14475/2446, 14476/2448, 14476/2450,
14476/2452, 14477/2453, 14477/2454, 14477/2455, 14477/2457, 14478/2458,
14478/2459, 14478/2460, 14478/2461, 14478/2462, 14478/2463, 14479/2464,
14479/2465, 14479/2466, 14479/2467, 14480/2468, 14480/2469, 14480/2470,
14480/2471, 14480/2472, 14480/2473, 14481/2474, 14481/2475, 14481/2477,
14881/2478, 14481/2479, 14481/2480, 14482/2481, 14482/2482, 14482/2483,
14482/2484, 14483/2486, 14483/2487, 14483/2488, 14483/2489, 14483/2490,
14483/2491, 14882/2617, 14882/2618, 14882/2619, 14882/2620, 14882/2621,
14882/2622, 14882/2623, 14883/2624, 14883/2625, 14883/2627, 14883/2628,
14883/2629, 14883/2630, 14883/2631, 14883/2632, 14883/2633, 14884/2634,
14884/2636, 14884/2637, 14884/2640, 14884/2641, 14884/2642, 14884/2643,
14884/2644, 14885/2645, 14885/2646, 14885/2647, 14885/2648, 14885/2649,
14885/2650, 14885/2651, 14885/2652, 14885/2653, 14886/2654, 14886/2655,
14886/2656, 14886/2657, 14886/2658, 14886/2659, 14886/2660, 14887/2661,
14887/2662, 14887/2663, 14887/2664, 14887/2665, 14887/2666, 14887/2667,
14887/2668, 14887/2669, 14888/2671, 14888/2672, 14888/2673, 14888/2674,
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14888/2675, 14888/2677, 14888/2679, 14889/2680, 14889/2681, 14889/2682,
14889/2683, 14889/2684, 14889/2685, 14889/2686, 14889/2688, 14889/2689,
14889/2690, 14889/2691, 14890/2691, 14890/2693, 14890/2694, 14890/2695,
14890/2696, 14890/2697, 14890/2698, 14890/2699, 14890/2700, 14890/2701,
14890/2702, 14890/2703, 14890/2704, 14890/2705, 14890/2706, 14890/2707,
14890/2708, 14890/2709, 14890/2710, 14891/2711, 14891/2712, 14891/2713,
14891/2714, 14891/2415, 14891/2716
- pracovné 14471
- stavebné 14037/2314
- vyvlastňovacie 14886/2660

znak mesta p. mesto Bratislava
ZSSR 14451/2401, 14902
Zsivojin Lazics, p. Lazics
zväzy p. aj zjazdy 14866

- abstinentov 14467/2430
- československého sokolstva v Amerike 14141/2390
- Osvetový zväz pre Slovensko 14631/2570
- robotníctva kameňokeramického priemyslu 14479/2467
- robotníkov 14479/2467
- ruských študentov 14461/2416
- slovenského študentstva 14457
- slovenského učiteľstva 14865, 14866
- subvencie 14457, 14461/2416, 14476/2430, 14865
- verejných zamestnancov 14457
- Zemský z. grémia majiteľov kníhtlačiarní 14559
- židovských skautov 14865

zver divá 13696
zverolekári, p. zdravotníctvo

Ž

žandári 13834/2176, 13835/2179
žatevné práce 13716, 13828, 13836/2183, 13953
Ždiar (o. Poprad) 14465/2425
železiarne p. Podbrezová
Železná studnička p. mesto
železnice p. aj robotníci, družstvá stavebné 13965, 14641

- správa 14020/2296
- stanice 13812

- filiálne 13820
- hlavná 14641, 14884/2636, 14885/2650, 14986
- nákladné 13974/2230
- odstavné 14478/2461, 14550, 14890/2696
- plány 14550
- výstavba, adaptácie 13698, 13818, 13820, 13974/2230, 14457, 14509,
14884/2636, 14890/2696

- trate
- Bratislava-Komárno 14099/2358
- Bratislava-Nové Mesto 13974/2230
- Bratislava-Trnava 13724/2126, 13724/2127, 13724/2128

Arch
ív 

mes
ta 

Brat
isla

vy



215

- Bruck-Hainburg 13800
- Praha-Bratislava 14455/2410
- úzkokoľajné 14114
- výstavba, prekladanie 13724/2126, 13724/2127, 13724/2128, 13800, 13812,
13813, 13817, 13819, 13821, 13822, 13823, 13824, 13970/2224, 13975/2233,
14099/2358, 14113/2378, 14114, 14455/2410, 14509

- závory 13960/2205
ženy p. aj domov, spolky, školy, ústavy, YMCA, židia

- prepúšťanie z práce 14116, 14141/2391
- vysťahovalectvo 14461/2416
- zamestnanosť 14101/2361

židia, p. aj spolky, základiny, zväzy 14017, 14045, 14141/2391, 14946
- chudobní 13952, 14017, 14020/2295, 14654, 14656
- majetky 14646, 14647, 14888/2673, 14937
- nemocnice 14019/2293, 14541
- noviny 13836/2182
- rabíni 14009
- starobince 13970/2223, 13987, 14008
- školy 14020/2295

- rabínske 14020/2295
Židovská náboženská obec 13798, 13952, 13982, 13989, 13991, 14099/2357, 14113/2383,
14654

- stanový 14012/2283
živnosti p. aj spolky, súdy, zákony 14547, 14887/2663

- štatúty 13962/2209, 14113/2379, 14547
živnostníci 14081/2332, 14935/2757
žobranie 14467/2430, 14534, 14935/2757

- štatúty 14528
župani

- bratislavskí 13710, 13717, 13839/2188, 14049
- hlavní 13696, 13717, 13827, 13839/2188

župy p. aj poplatky, spolky, úrady
- Bratislavská 13731, 13811, 13814, 13815, 13818, 13819
- inžinieri 13811, 13814, 13815, 13818, 13819
- municipálne cesty 14500
- podžupani 13827
- Šarišská 14020/2295, 14937
- zriadenie 14103

žurnalisti p. družstvá-Krajinské družstvo vidieckych žurnalistov
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