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BRATISLAVSKÉ   PODHRADIE 
 
Bratislavské Podhradie bolo poddanskou obcou bratislavského hradného panstva, ktorá mala 
osobitné výsady a určitú samosprávu až do roku 1851, kedy bola pripojená k mestu Bratislava. 
Zo správy Bratislavského Podhradia sa v porovnaní s ostatnými obcami, pripojenými k mestu, 
zachovalo – i keď nekompletne – najviac archívneho materiálu z rokov 1584 – 1870. 
Medzi listinami (4) sa zachovali mladšie výsady obce, v skromnom počte úradných kníh (17) 
sa nachádzajú: pozemková kniha, knihy mešťanov, knihy prísah, súpisy obyvateľov (ktoré aj 
keď sporadicky) zachytávajú obraz života pomerne veľkej osady. Táto osada sa už koncom 16. 
storočia delila na tri časti: Schlossberg, Zuckermantel (Zuckermandl) a Hausberg. 
Spisové materiály (14 krabíc) sa týkajú predovšetkým častí Schlossberg a Zuckermandl. Medzi 
spismi je najpočetnejšia skupina testamentov (10 krabíc), ku ktorým je vytvorená pomocná 
kniha; a napokon je to účtovný materiál (3 krabice). 
Pri usporadúvaní a spracovávaní písomností sme vychádzali zo základných pravidiel pre 
spracovanie archívneho materiálu. Dodržali sme chronologické poradie pri jednotlivých 
druhoch dokumentov, a to i v rámci jednotlivých sérii. Pôvodné číselné usporiadanie sme 
zachovali, k dispozícii sú k nemu i 2 pomocné knihy. 
Jazyk použitý  v zachovaných archívnych písomnostiach je prevažne nemecký, menej už 
latinský a maďarský. 
 
LISTINY 
 
17242   1713 júl 3.   Viedeň           Podhr 6a 
Karol VI. povoľuje obyvateľom Bratislavského Podhradia konať trhy po sviatku sv. Juraja a po 
sviatku narodenia Panny Márie. 
Orig., perg., lat., 57x28,5 cm + 8 cm plika; privesená pečať na ružovo-bielo-žlto-modrej šnúre 
v drevenom puzdre, uložené v kovovom puzdre 
 
17243   1713 júl 20.   Viedeň           Podhr 6b 
Karol VI. udeľuje osade Bratislavské Podhradie práva, ktoré oslobodzujú jej obyvateľov – 
obchodníkov od platenia mýta a tridsiatkov; občanov má právo súdiť richtár, môžu sa prevážať 
a obchodovať po Dunaji; zároveň sú povinní platiť do obecnej pokladnice za 1 okov 
vyčapovaného cudzieho vína 10 denárov, dodržiavať urbárske povinnosti voči hradnému 
pánovi; majú povinnosť dodržiavať obvyklé bratislavské miery a za plody z úrody vyberať 
poplatok 1 denár za mericu. 
Orig., perg., lat., 6 listov, bordová plyšová väzba; 32,5x25 cm, privesená pečať na zlatej šnúre 
v drevenom puzdre, uložené v kovovom puzdre. 
 
17244   1727 marec 9.-10.  Bratislava          Podhr 6c 
Kancelária uhorského palatína v Bratislave overuje výsady kráľovskej slobodnej trhovej obce 
Bratislavského Podhradia, udelené Karolom VI. (z 3. a 20. júla 1713). 
Odpis, pap., nem., 10 listov, papierová väzba, 31x21 cm 
 
17245   1741 február   Bratislavské Podhradie          Podhr 6 
Odpis výsad, ktoré udelil Karol VI. Bratislavskému Podhradiu 20. júla 1713. 
Odpis, pap., nem., 15 listov, polokožená väzba, 21x17 cm 
 
ÚRADNÉ  KNIHY 
 
17246   1584 – 1588                Podhr 1 
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Pozemková a súdna kniha Podhradia a Zuckermandlu (Grundt und Berichtsbuech am 
Schlossberg und Zuckermantel). 
Orig., pap., nem., 153 listov, kožená väzba, 33x20 cm 
 
17247   1666                 Podhr 2 
Štatúty a formulár prísah (Liber statutorum et juramentum oppidi Subarcensis). 
Orig., pap., nem. a lat., 72 listov, polokožená väzba, 20x15 cm 
 
17248   1672 – 1750                Podhr 3 
Formulár prísah (Liber iuramentorum oppidi Subarcensis). 
Orig., pap., nem., maď., slov.,franc., 36 listov, polokožená väzba, 20x15 cm 
 
17249   1713 – 1762                Podhr 4 
Štatúty a formulár prísah. 
Orig., pap., nem., lat., 44 listov, polokožená väzba, 21x16 cm 
 
17250   1768                 Podhr 7 
Urbár Bratislavského Podhradia (Urbarium des Marcktes Schlossberg). 
Tlač, pap., nem., 12 listov, zošit, 31x24 cm 
Odpis, pap., nem., 18 listov, papierová väzba, 31x24 cm 
 
17251   1725 – 1765                Podhr 8 
Zoznam mešťanov a novoprijatých mešťanov (Bürger-Recht des königl. Schlossgrundes). 
Orig., pap., nem., 135 listov, polokožená väzba, 32x21 cm 
 
17252   1765 – 1802                Podhr 9 
Zoznam mešťanov a novoprijatých mešťanov. 
Orig., pap., nem., 169 listov, polokožená väzba, 34x23 cm 
 
17253   1803 – 1839              Podhr 10 
Zoznam mešťanov a novoprijatých mešťanov. 
Orig., pap., nem., 97 listov, polokožená väzba, 39x25 cm 
 
17254   1839 – 1849              Podhr 11 
Zoznam mešťanov a novoprijatých mešťanov a index. 
Orig., pap., nem., 89 listov, polokožená väzba, 38x24 cm 
 
17255   18. storočie              Podhr 23 
Súpis obyvateľov v Podhradí (Beschreibung am Schlossgrund ... Personen). 
Orig., pap., nem., 18 listov, polokoženková väzba, 34x22,5 cm 
 
17256   18. storočie       Podhr 24 
Súpis obyvateľov a majiteľov domov v Podhradí (Beschreibung sämtlicher Hauseigenthümern, 
Bürgern und anderen Inwohnern ... Schlossgrunde). 
Orig., pap., nem., 20 listov, polokoženková väzba, 39x25 cm 
 
17257   1843        Podhr 27 
Zápisnica o exekúcii v Podhradí (Exekutions-Protocol auf dem ... Schlossgrund). 
Orig., pap., nem., 10 listov, polokoženková väzba, 40x25,5 cm 
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17258   1846        Podhr 14 
Zápisnice zo súdnych rokovaní a index. 
Orig., pap., maď., 650 strán, polokožená väzba, 44x29 cm 
 
17259   1849        Podhr 15 
Zápisnice zo súdnych rokovaní a index. 
Orig., pap., maď., 184 listov, polokožená väzba, 44x28 cm 
 
17260   1850        Podhr 21 
Súpis živnostníkov v Podhradí. 
Orig., pap., nem., 33 listov, poloplátená väzba, 39,5x27 cm 
 
17261   1850        Podhr 22 
Súpis živnostníkov v Podhradí. 
Orig., pap., nem., 100 listov, poloplátená väzba, 40x27 cm 
 
17262   prvá polovica 19. storočia     Podhr 25 
Súpis majiteľov nehnuteľností v Podhradí. 
Orig., pap., nem., 32 listov, polokoženková väzba, 39x25,5 cm 
 
 
 
SPISOVÝ   MATERIÁL 
 
Pomocné knihy 
 
17263   19. storočie       Podhr PK 29 
Súpis písomností Zuckermandlu (Register der Zuckermandler Acten...). 
 
17264   druhá polovica 19. storočia     Podhr PK 30 
Index k testamentom Zuckermandlu (Register der ... Zuckermantler Gerichte ... Testamente). 
 
Spisy 
 
17265   1717 – 1793   F. 2 N. 5 – 33      Podhr 3497 
Oslobodenie obyvateľov od platenia daní; zákaz predaja a zámeny domov židovskému 
obyvateľstvu v Podhradí; žiadosť od obce hradnému pánovi o povolenie výstavby domov za 
arzenálom; dohoda obce so županom o povinnostiach poddaných v zmysle urbára; obnovenie 
sporu židovskej obce s katolíkmi z Podhradia; oddelenie židovskej obce z Podhradia od 
katolíckej obce pri platení daní; spor najvyššieho lodného úradu s Podhradím o výstavbu 
triviálnej školy a chudobinca (Xenodochium); kanalizácia na Floriánskej ulici; výstavba 
tridsiatkových domov pri Dunaji; poplatky za prevoz po Dunaji v zimnom období; kúpa prevod 
pozemku pre potreby cintorína; povolenie pre remeselníkov z Podhradia predávať výrobky 
v Bratislave aj mimo trhových daní; výťah z kráľovských intimátov o základinách farských 
kostolov v Rači, v Bratislavskom Podhradí (sv. Mikuláša) a v Pezinku. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., lat. 
 
17266   1751, 1823 – 1848  F. 3 N. 14 – 42      
Podhr 3497 
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Povinnosti obce Zuckermandlu voči mestskému zastupiteľstvu v Bratislave; príkaz 
o dodržiavaní bezpečnosti a mravov; zoznam pracovníkov z Zuckermandlu, pracujúcich na 
úprave Dunaja; prenájom pôžitkov dôchodkového Läahrenbächerovho úradu v Podhradí 
bratislavskému občanovi Jacklovi; nariadenie ministra vnútra o voľbe členov do obecného 
výboru; zásah Ministerstva vnútra pri výtržnostiach židov; nariadenie o dodržiavaní poriadku 
a bezpečnosti; úprava o rovnošate národnej gardy; nariadenie o rovnošate domobrancov; 
nariadenie o bezpečnosti lodnej dopravy; listiny fundácii. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., lat., maď. 
 
17267   1798, 1824 – 1854  F. 4 N. 2 – 24      Podhr 3497 
Žiadosť milície z Podhradia o povolenie nosiť uniformu; zakladacia listina pre sirotský ústav; 
fundácie pre farský kostol sv. Mikuláša; regulácia Dunaja pri Zuckermandli; informácia 
k otázkam súdnej právomoci a odvolacej inštancii obce; intimát o súdnej právomoci 
Zuckermandlu; odvolanie sa židovskej obce z Podhradia proti súdnej právomoci kresťanskej 
obce; odvolanie sa obce Podhradie na kráľovskú kanceláriu vo veci zamietnutia žiadosti 
židovskej obce a žiadosť o zákaze súdenia židov hradným županom; opätovný zákaz hradného 
panstva čapovať pivo a liehoviny na Zuckermandli; odvolanie sa obce Zuckermandl proti 
zákazu výčapu piva a liehovín; hradné panstvo vymáha od obce roboty podľa urbára; prenájom 
výčapného práva; vyúčtovanie nedoplatkov potravinovej dane z liehovín a vína. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., maď. 
 
17268   1847    N. 225 – 285      Podhr 3497 
Pátranie po zlodejovi; správa o zaplatení zvýšeného nájomného; spor pre neplatenie 
nájomného; dlžobné spory; rozsudky; žiadosť Ľudovíta Becka o povolenie obchodnej živnosti; 
deľba dedičstva; postrkové (urgujúce ?) listy. 
Originály a odpisy, nem., maď. 
 
17269   1850    N. 14 – 574      Podhr 3498 
Spory dedičské a dlžobné; žiadosti o pôžičku; dedičské vyrovnania; exekúcie; odvolania sa 
proti rozsudkom; spory pre porušenie predkupného práva; dražby majetkov; spory pre urážku 
na cti; prenájom výčapu; lekárske svedectvá o ublížení na tele; intabulácia majetkov; svedecké 
výpovede; stíhanie pre trestnú činnosť; doživotné užívacie právo na majetok; zisťovanie 
osobných dokladov; obligácie; šetrenia krádeží; dedičské pohľadávky; odhady pozostalostí; 
spory pre neplatenie nájomného; kvitancie o zpalatení súdnych trov. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., lat., maď. 
 
17270   1850    N. 575 – 636      Podhr 3499 
Spor pre nezaplatenie dlhu; súpis pozostalostí; súdne vymáhanie náhrady za ubytovanie vojska; 
žiadosť o uvoľnenie z vojenskej služby; svadobná a majetková zmluva; zisťovanie totožnosti 
osôb; súdne vymáhanie nájomného; deľba a prevod dedičstva; svedecká výpoveď o bitke 
v hostinci; dlžobný spor; dražba majetku; dlžobné pohľadávky; zmenky; žiadosť o pôžičku zo 
sirotskej pokladnice; pripojenie obce k mestu Bratislave s ponechaním zvyklostí a práv; súdne 
predvolanie. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., maď. 
 
17271   1851    N. 217 – 393      Podhr 3499 
Dlžobný spor; dlžobné úpisy; žiadosť o zastavenie dražby majetku; odhady majetkov; dedičské 
pohľadávky; predaj Knöflovho domu v dražbe; dedičské pokonávky; spory pre neplatenie 
nájomného; žiadosť o vydanie domovského listu; revízia sporov; žaloba pre nevyplatenie 
dodávky liehovín výčapníkovi Leopoldovi Berlinerovi; žaloba pre nezákonné zadržanie 
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osobných dokladov; rozsudky; spor pre nezaplatenie liekov; spor o vrátenie pracovného 
náradia; súpis pozostalosti; prevod majetku; kúpnopredajná zmluva; dedičský spor; spor 
o vrátenie cenností; riešenie administratívno-právnych problémov v dôsledku pripojenia obce 
k mestu; spor pre zadržanie mzdy; rozsudky na vykonanie exekúcie; vyšetrovanie trestnej 
činnosti. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., maď. 
 
 
17272   1742           Podhr 3500 
Sťažnosť parochniarov na porušovanie cechových predpisov. 
Orig., nem. 
 
17273   1743           Podhr 3500 
Súhlas s vykonávaním zlatníckej činnosti. 
Orig., maď. 
 
17274   1768           Podhr 3500 
Svadobná zmluva; úprava vzťahov zemepána a poddaných. 
Orig., tlač, nem. 
 
17275   1783           Podhr 3500 
Predaj domu. 
Orig., nem.  
 
17276   1785           Podhr 3500 
Výkaz obyvateľstva na Zuckermandli a v Podhradí. 
Tlač, nem. 
 
17277   1787          Podhr  3500 
Úprava obce ku konaniu výročných trhov. 
Tlač, nem. 
 
17278   1789 – 1794         Podhr 3500 
Výkaz o ubytovaní  vojska a účastníkov snemu. 
Originály a odpisy, nem. 
 
17279   18. storočie         Podhr 3500 
Prísahy obecných funkcionárov; testament Kataríny Eckmayerovej. 
Originály a odpis, nem. 
 
17280   1808 – 1846         Podhr 3500 
Kúpnopredajná zmluva na dom a prevod domu; dedičský spor rodiny Maiselovej. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., maď. 
 
17281   1818          Podhr 3500 
Prevod majetku. 
Orig., nem. 
 
17282   1836 – 1846         Podhr 3500 
Majetkový spor rodiny Petokovej. 
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Orig., maď. 
 
17283   1839          Podhr 3500 
Dlžobný úpis. 
Orig., nem. 
 
17284   1840 – 1847         Podhr 3500 
Dlžobný úpis; dlžobný a majetkový spor rodiny Gerstbreinovej. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., maď. 
 
17285   1841          Podhr 3500 
Súdny odhad inventára domu Jána Maurera. 
Orig., nem. 
 
17286   1843 – 1846         Podhr 3500 
Rozvodový a majetkový spor Jána a Alžbety Adlerovcov. 
Originály a odpisy, nem., maď. 
 
17287   1844 – 1846         Podhr 3500 
Dlžobný spor a exekúcia majetku Kataríny Donauerovej. 
Originály a odpisy, nem., maď. 
17288   1845           Podhr 3500 
Svadobné zmluvy. 
Orig., nem. 
 
17289   1846 – 1847          Podhr 3500 
Spor o vodný mlyn umiestnený na Dunaji; kúpnopredajná zmluva na pozemok; odhad 
pozostalosti po Jánovi Zillnerovi; žiadosť o udelenie meštianstva; žaloba pre neoprávnené 
prevzatie nálezného; dlžobný spor Andreja Christa. 
Originály a odpisy, nem., maď. 
 
17290   1847           Podhr 3500 
Správa o zaplatení dlhu chudobineckému fondu; pátranie po vojenskom utečencovi; dlžobný 
úpis. 
Orig., nem. 
 
17291   1848           Podhr 3500 
Rozsudok v dlžobnom spore S. Herzfeldera. 
Orig., nem., maď. 
 
17292   1849           Podhr 3500 
Dlžobný spor za neplatenie nájomného; výmaz intabulácie domu Mateja A. Stampfla. 
Originály a koncepty, nem. 
 
17293   1853           Podhr 3500 
Zoznam starých a nových čísel domov v Podhradí. 
Orig., nem. 
 
17294   1647 – 1729   N. 1 – 95      Podhr 3501 
Testamenty. 
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Originály a odpisy, nem. 
 
   1731 – 1757   N. 36 – 99      Podhr 3502 
Testamenty. 
Originály a odpisy, nem. 
 
   1757 – 1768   N. 100 – 135      Podhr 3503 
Testamenty. 
Originály a odpisy, nem. 
 
   1766 – 1779   N. 136 – 171      Podhr 3504 
Testamenty. 
Originály a odpisy, nem. 
 
   1776 – 1797   N. 172 – 235      Podhr 3505 
Testamenty. 
Originály a odpisy, nem., lat. 
 
   1797 – 1806   N. 237 – 280      Podhr 3506 
Testamenty. 
Originály, koncepty a odpisy, nem., lat. 
 
   1806 – 1833   N. 281 – 380      Podhr 3507 
Testamenty. 
Originály a odpisy, nem., lat. 
 
   1833 – 1839   N. 381 – 418      Podhr 3508 
Testamenty. 
Originály, nem. 
 
   1840 – 1850   N. 419 – 460      Podhr 3509 
Testamenty. 
Originály, nem. 
 
17295   1733 – 1870   B – W       Podhr 3510 
Testamenty obyvateľov Zuckermandlu. 
Orig., nem. 
 
 
 
Účtovný materiál 
 
17296   1718 – 1756 
Obecné dávky (Podhr 5). 
 
17297   1761 
Obecné dávky (Gemein Gefäll und Portions – Rechnung, 3 k 23). 
 
17298   1762 
Obecné dávky (3 k 24). 
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17299   1769           Podhr 3511 
Obecné dávky (3 k 31). 
Obligácia 
 
17300   1771 
Účty kostola sv. Mikuláša (Podhr 16). 
Obecné dávky (3 k 33). 
 
17301   1772 – 1803 
Obecné dávky (1772, 3 k 34); 
Účty kostola sv. Trojice v Zuckermandli (1772 – 1803, Podhr 18). 
 
 
 
17302   1778 – 1786 
Obecné dávky (1778, 3 k 40); 
Účty kostola sv. Mikuláša (1778 – 1786, Podhr 17). 
 
17303   1781           Podhr 3511 
Zaplatenie poplatku za udelenie meštianstva. 
 
17303A  1783 – 1860             Podhr 31 
Účtovná kniha školy sv. Mikuláša (Protocol des Nicolai Schulhaus). 
Orig., pap., nem., 60 listov, papierová väzba, 41x29 cm 
 
17304   1786 – 1810 
Účty kostola sv. Mikuláša (Podhr 19). 
 
17305   1787 
Obligácia.             Podhr 3511 
 
17306   1788           Podhr 3511 
Obligácia. 
 
17307   1793 – 1827    
Príjmy a výdavky (Wiert-Schafft Buch, Podhr 20). 
 
17308   1795 – 1796          Podhr 3511 
Obecné dávky. 
 
17309   1798 
Daňové nedoplatky obyvateľov v Podhradí (Extractus ... aus dem Pressburger Schlossberger 
Portion – Büchern ... Restantien, Podhr 26). 
 
17310   1812 – 1848 
Obecné dlhy Podhradia (Protocoll der Passiv – Schulden ... Schlossgrund, Podhr 28). 
 
17311   1843 – 1844          Podhr 3511 
Obecné dávky (1843 – 1844, 3 k 68); 
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Účty za správu Haslerovho dedičstva (1843). 
 
17312   1844 – 1845          Podhr 3511 
Obecné dávky (1844 – 1845, 3 k 69); 
Kvitancia (1844). 
 
17313   1845           Podhr 3511 
Účty za správu Haslerovho dedičstva. 
 
 
17314   1846 – 1851          Podhr 3511 
Účty školy v Zuckermandli (Administrations Ausweis des Schulhauses am Zuckermandel, 
1846 – 1850, Podhr 12); 
Účty základín (Stiftmess protokoll am königlichen Schlossgrund, 1846 – 1851, Podhr 13); 
Účty za správu Haslerovho dedičstva; správa o kontrole účtov z výčapu piva; kvitancia; obecné 
účty (1846 – 1847). 
 
17315   1847 – 1848          Podhr 3512 
Účty za správu Haslerovho dedičstva; obecné účty. 
 
17316   1848 – 1849          Podhr 3513 
Obecné účty. 
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LAMAČ 
 
Archívny materiál poddanskej obce Lamač (obec Lamač bola pričlenená k mestu Bratislava 
v roku 1946), ktorý dokumentuje hospodársku správu mesta Bratislavy ako zemepána voči 
obci, sa zachoval z rokov 1556 – 1866. Listiny, týkajúce sa obce Lamač (1279 – 1759), sú 
uložené vo fonde Mesto Bratislava. Sú to predovšetkým poplatkové povinnosti poddaných – 
desiatky a deviatky z vína, poľnohospodárskych plodín, obilnín, výkazy robôt – ako aj záznamy 
o škodách v lesoch, spôsobených poddanými. 
Keďže i Vajnory boli poddanskou obcou Bratislavy, niektoré výkazy o povinnostiach obcí voči 
zemepánovi, ktoré viedol mestský administrátor, sa vyskytujú sporadicky i spoločne (napr. vo 
fonde obce Lamač máme i výkazy z obce Vajnory, a naopak). Prevaha zápisov a záznamov, 
týkajúcich sa príslušných obcí, bola rozhodujúca pri ich zatriedení a zaradení  do príslušného 
fondu. 
Vzhľadom na malé množstvo zachovaného materiálu sme ho po obsahovej stránke netriedili 
podľa skupín, ale usporiadali sme ho chronologicky. Len účtovné materiály sú spracované 
oddelene. Všetky spracované materiály tvoria 39 zväzkov kníh a jednu krabicu spisov, vrátane 
účtovných dokladov. Písomnosti sú v latinskom, nemeckom, slovenskom a maďarskom jazyku. 
 
Časť materiálu, týkajúceho sa obce Lamač, sa nachádza v Okresnom archíve Bratislava – 
vidiek1, vo fonde Notársky úrad Devínska Nová Ves z rokov 1862 – 1944, z ktorého je 
vyhotovený inventár.  
 
ÚRADNÉ  KNIHY 
 
17150   1794 – 1831                Lam 10 
Zápisnica z dominálnych zasadnutí a index (Protocollum sedium dominalium liberae regiae 
civitatis Posoniensis possessionis Lamacs). 
Orig., pap., lat., 107 listov, polokožená väzba, 39x25 cm 
 
17151   1841 – 1844                Lam 13 
Zápisnica z dominálnych zasadnutí v Lamači a vo Vajnoroch. 
Orig., pap., lat., nem., maď., 200 listov, polokožená väzba, 43x28 cm 
 
17152   1845 – 1848                Lam 15 
Zápisnica z dominálnych zasadnutí. 
Orig., pap., maď., 250 listov, polokožená väzba, 40x26 cm 
 
17153   1768                 Lam 4 
Urbár osady Lamač a súpis poddaných. 
Orig., pap., slov., lat., 18 listov, polokožená väzba, 32x20 cm 
 
17154   1768                  Lam 5 
Urbár. 
Tlač, pap., nem., 14 listov, zošit 34x23 cm 
 
 

 

1
 Pozn. Okresný archív Bratislava – vidiek je v súčasnosti Štátny archív v Bratislave, pracovisko 

Archív Modra. 
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17155   1768                   Lam 6 
Svedectvá o zavedení upraveného urbára a súpis poddaných (Testimoniales super 
introductionis urbarialis regulationis possessionis Lamacs). 
Orig., pap., lat., maď., slov., 26 listo zošit 38x24 cm 
 
17156   1771                   Lam 8 
Dodatok k urbáru (Príjdawek aneb wiswetlený nekterich niže poznamenanich ku predtim 
witlaczeneg urbarskeg poradnosty). 
Tlač, pap., slov., 2 listy, zošit 39x19 cm 
 
17157   1556 – 1594                  Lam 1 
Súpis lamačských a vajnorských poddaných, domov, viníc a pozemkov (Holden zu Plumenaw 
und Weinern). 
Orig., pap., nem., 259 listov, kožená väzba, 21x15 cm 
 
17158   1625 – 1645                  Lam 2 
Register viničného práva v Lamači (Plumenawer Bergrecht Register). 
Orig., pap., nem., 278 listov, papierová väzba, 20x16 cm 
 
17159   1647 – 1659                Lam 24 
Register viničného práva (Blumenawer Bergrecht Register). 
Orig., pap., nem., lat., slov., 135 listov, neviazaná, 21x18 cm 
 
17160   1661 – 1674                Lam 25 
Register viničného práva. 
Orig., pap., nem, lat., slov., 130 listov, neviazaná, 21x17 cm 
 
17161   1675 – 1683               Lam 26 
Register viničného práva. 
Orig., pap., nem., lat., slov., 102 listov, neviazaná 22x16,5 cm 
 
17162   1684 – 1692               Lam 27 
Register viničného práva. 
Orig., pap., nem., lat., slov., 128 listov, neviazaná, 21x16 cm 
 
17163   1693 – 1702, 1727              Lam 28 
Register viničného práva. 
Orig., pap., nem., lat., slov., 143 listov, neviazaná, 21x17 cm 
 
17164   1731, 1736 – 1745              Lam 29 
Register viničného práva. 
Orig., pap., nem., lat., slov., ... listov, neviazaná, 37x23 cm 
 
 
 
17165   1746 – 1754                Lam 30 
Register viničného práva. 
Orig., pap., nem., lat., slov., ... listov, neviazaná, 36,5x24 cm 
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17166   1632 – 1643                Lam 22 
Súpis vína v Lamači (Circuitus baculi Lamochensis). 
Orig., pap., lat., 46 listov, neviazaná, 32x11 cm 
 
17167   1644 – 1654, 1660               Lam 23 
Súpis vína. 
Orig., pap., lat., 40 listov, neviazaná, 33x10,5 cm 
 
17168   1699 – 1700                Lam 31 
Súpis majiteľov nehnuteľností a dobytka v Lamači (Conscriptio possessionis Lamacs). 
Orig., pap., lat., nem., 6 listov, zošit 30,5x20 cm 
 
17169   1738                 Lam 32 
Súpis majiteľov nehnuteľností a dobytka. 
Orig., pap., lat., 4 listy, zošit 31,5x21 cm 
 
17170   1851, 1856                Lam 33 
Súpis nehnuteľností lamačských obyvateľov a majiteľov žijúcich mimo Lamača. 
Orig., pap., lat., nem., slov., 36 listov, neviazaná, 39x25,5 cm 
 
17171   1857                 Lam 21 
Pozemková kniha obce Lamač (Grundbuch der vormaligen urbarial Gemeinde Blumenau). 
Orig., pap., nem., 54 listov, zošit 58x43 cm 
 
17172   1861                 Lam 18 
Súpis majiteľov pozemkov obce Lamač I. (Földkönyve Lamats I.). 
Orig., pap., maď., 56 listov, papierová väzba, 41x29 cm 
 
17173   1861                  Lam19,   19/a 
Urbárna kniha pozemkov obce Lamač II. (Lamats II. – Úrbéri telkek részletés kivonata). 
Orig., pap., maď., 56 listov, papierová väzba, 41x29 cm; 
Odpis, pap., maď., 56 listov, papierová väzba, 41x29 cm 
 
17174   1861                 Lam 20 
Výkaz vlastníkov pozemkov v Lamači III. (Lamats III. Maradványok részletés kimutatása). 
Orig., pap., maď., 10 listov, papierová väzba, 41x29 cm 
 
17175   1749 – 1792                Lam 16 
Kopiár nariadení vikára a kopiár listov lamačskej fary (Protocollum rescriptorum vicarialium 
ecclesiae Lamacsensis). 
Orig., pap., lat., 202 listov, polokožená väzba, 33x19 cm, veľmi poškodená 
 
 
17176   1752 – 1782                Lam 17 
Kanonické vizitácie (Visitatio Battyaniana parochiae Lamacsensis). 
Orig., pap., lat., 34 listov, polokožená väzba, 40x24 cm 
 
 
 
SPISOVÝ    MATERIÁL 
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Pomocné knihy 
 
17177   1842 – 1844                Lam 14 
Protokol o škodách v lamačských lesoch (Waldschaden Protocoll von Blumenau). 
 
 
 
Spisy 
 
17178   1634             Lam 3496 
Súpis vína určeného na predaj (Kaufwein). 
Orig., nem. 
 
17179   1637             Lam 3496 
Súpis vína určeného na predaj. 
Orig., nem. 
 
17180   1640             Lam 3496 
Súpis vína. 
Orig., nem. 
 
17181   1795             Lam 3496 
Testament Pavla Vlka a genealógia rodiny Vlkovej. 
Odpisy a koncepty, slov., lat. 
 
17182   18. storočie            Lam 3496 
Súpis lamačských obyvateľov vlastniacich vinice vo Vajnoroch; rozdelenie deviatkov 
a desiatkov z Vajnor a Lamača. 
Koncepty, slov., nem. 
 
17183   1826             Lam 3496 
Platy verejných zamestnancov uhorského kráľovstva a plat lamačského administrátora. 
Odpis a koncept, lat. 
 
17184   (1828 – 1829)            Lam 3496 
Súpis záprahov v Lamači. 
Orig., nem. 
 
 
17185   1834             Lam 3496   
Spor Štefana Ivanka zo Záhorskej Bystrice s lamačským obyvateľom Jánom Kráľovičom pre 
nevyrovnanú sumu za predaj koňa. 
Orig., lat. 
 
17186   1835             Lam 3496 
Sťažnosť Kataríny Drahošovej na príbuzenstvo, ktoré počas jej pobytu v nemocnici rozpredalo 
jej majetok. 
Odpis, slov. 
 

Arch
ív 

mesta
 Brat

isla
vy



17187   1836            Lam 3496 
Návrh lamačského lesmajstra na ťažbu dreva v lamačských lesoch. 
Odpis, nem. 
 
17188   1837            Lam 3496 
Rozhodnutie o zastupovaní advokátom Bednaričom a Kiripolským v spore mesta s Lamačom. 
Orig., nem. 
 
17189   1843             Lam 3496 
Požiadavka na lamačských rubačov, aby splnili svoje podlžnosti za drevo voči mestu. 
Odpis, nem., maď. 
 
17190   1844             Lam 3496 
Majetkovoprávny spor rodiny Fabertovej; spor mesta s lamačskými poddanými pre neplnenie 
povinností; obmedzenie pasenia dobytka v  lamačských lesoch. 
Originál a koncepty, maď. 
 
17191   1850             Lam 3496 
Súpis majiteľov domov v Lamači. 
Orig., nem. 
 
17192   1854             Lam 3496 
Sťažnosť grófa Leopolda Pálffyho na ťažbu dreva z urbárskych lesov bývalými lamačskými 
poddanými. 
Kópia, nem. 
 
17193   1859             Lam 3496 
Hlásenia o priestupkoch v lamačských lesoch. 
Orig., nem. 
 
17194   1860             Lam 3496 
Hlásenia o priestupkoch v lamačských lesoch. 
Orig., nem. 
 
17195   1861             Lam 3496 
Oznámenie o odročení súdneho pojednávania mestom a Lamačom. 
Orig., maď. 
17196   1862             Lam 3496 
Priestupky v lamačských lesoch. 
Orig., nem., maď. 
 
17197   1863             Lam 3496 
Priestupky v lamačských lesoch. 
Orig., nem., maď. 
 
17198   1964             Lam 3496 
Priestupky v lamačských lesoch. 
Orig., nem., maď. 
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Účtovný materiál 
 
17199   1632 – 1646            Lam 3496 
Daňové nedoplatky lamačských poddaných (Gaab Ausstandt der Plamenauer Holden, 1632 – 
1639, Lam 34); 
Vyúčtovanie dávok z vína (1632 – 1646, Lam 35); 
Daňové nedoplatky (1632). 
 
17200   1633             Lam 3496 
Desiatky – príjmy 
 
17201   1634             Lam 3496 
Vyúčtovanie mesta s lamačskými poddanými za roky 1605 – 1630. 
 
17202   1637             Lam 3496 
Potvrdenky o zaplatení dávok. 
 
17203   1639             Lam 3496 
Potvrdenky o zaplatení dávok. 
 
17204   1647             Lam 3496 
Desiatky – príjmy. 
 
17205   1648             Lam 3496 
Desiatky – príjmy. 
 
17206   1649             Lam 3496 
Desiatky – príjmy; nedoplatky dávok majiteľov viníc, bývajúcich mimo obce Lamač. 
 
17207   1673             Lam 3496 
Podlžnosti lamačských poddaných. 
 
17208   1677        Lam 3496 
Kvitancia. 
 
17209   1678        Lam 3496 
Podlžnosti lamačských poddaných. 
 
17210   1682        Lam 3496 
Podlžnosti lamačských poddaných. 
 
17211   1692 – 1702    
Príjmy a výdavky na kaplnku sv. Rozálie (Einnahm und Ausgaab bei St. Rosalie Capellen zu 
Plamenau, Lam 36). 
 
17212   1730 – 1764 
Príjmy z dávok a robôt (Blumenauer Dorfsgaben, Lam 3). 
 
17213   1744        Lam 3496 
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Úprava vojenských dávok pre osadu Lamač; dávky na vojsko usadené v Lamači. 
 
17214   1746 – 1755       Lam 3496 
Desiatky – príjmy od poplatníkov bývajúcich mimo Lamača (Decima extraneorum, 1746 – 
1755, Lam 37); 
Vyúčtovanie desiatkov (1746). 
 
17215   1752        Lam 3496 
Výdavky na vyberačov desiatkov počas oberačiek. 
 
17216   1764        Lam 3496 
Daňové nedoplatky za roky 1745 – 1764. 
 
17217   1766        Lam 3496 
Výdavky (na kaplnku sv. Rozálie). 
 
17218   1767 – 1768 
Poplatky z hôrneho práva (Deductio iuris montani, Lam 38). 
 
17219   1769        Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17220   1770 – 1774 
Vyúčtovanie robôt a príjmy z dávok poddaných (Possessio Lamacs protocollum robotale, Lam 
7). 
 
17221   1775        Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17222   1776             Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17223   1777             Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17224   1781 – 1784            Lam 3496 
Vyúčtovanie robôt (Protocollum robotale possessionis Lamacs, 1781 – 1784, Lam 9); 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane (1781). 
 
17225   1782 – 1783            Lam 3496 
Vyúčtovanie robôt; kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17226   1783             Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17227   1784             Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17228   1785             Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
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17229   1786             Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17230   1787             Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17231   1788             Lam 3496 
Kvitancie lamačského richtára o zaplatení urbariálnej dane. 
 
17232   1789             Lam 3496 
Daňové nedoplatky poddaných za roky 1776 – 1788. 
 
17233   1790             Lam 3496 
Podlžnosti lamačských a vajnorských poddaných v odvoze dreva za roky 1768 – 1790. 
 
17234   1828 – 1829 
Nedoplatky robôt lamačských poddaných (Protocollum über die Urbarial mässige Hand Roboth 
Schuldigkeit, Lam 39). 
 
 
17235   1829 – 1836     
Nedoplatky povinností a robôt poddaných (Protocollum über die Urbarial mässige Hand 
Roboth Schuldigkeit der Unterthanen des  Dorfes Blumenau, Lam 11). 
 
17236                Lam 3496 
Podlžnosti poddaných. 
17237   1840 
Pokuty lamačských a vajnorských poddaných za škody spôsobené v lesoch (Waldstrafen 
Protocoll der Blumenauer und Weinerer Unterthanen, Lam 12). 
 
17238   1856             Lam 3496 
Výnosy z lamačských a vajnorských lesov. 
 
17239   1857             Lam 3496 
Výkaz o deputáte dreva lamačskému farárovi a učiteľovi za roky 1854 – 1857. 
 
17240   1860             Lam 3496 
Výkazy o odvádzaní stavebného dreva z lamačských lesov mestu. 
 
17241   1866             Lam 3496 
Kvitancia o zaplatení poplatku za vymetenie komína lamačskému advokátovi Csenkeymu. 
 
17241.1               Lam 3496 
Súpis listín týkajúcich sa Lamača od roku 1279 do 1759. 
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VAJNORY 
 
Z poddanskej obce Vajnory, ktorá mala vlastnú samosprávu na čele s richtárom, sa zachovalo 
iba torzo dokumentov z rokov 1627 – 1865. Táto obec podliehala mestu Bratislave ako svojmu 
zemepánovi v hospodárskych i súdnych záležitostiach od roku 1525 do roku 1851, k mestu 
Bratislave bola pričlenená v roku 1946.  
Vajnorskí poddaní museli mestu robotovať, platiť desiatky a deviatky z poľnohospodárskych 
produktov i z rybolovu v neďalekom jazere, z ktorých robili ročné vyúčtovania. 
Zachovaný archívny materiál obsahuje súpisy nehnuteľností, výkazy povinností, dedičské 
a majetkové usporiadania, zápisnice z urbárskeho procesu s mestom, vyúčtovania vajnorských 
poddaných a kanonickú vizitáciu tamojšieho kostola. 
Pri usporiadaní materiálu – postupovali sme chronologicky s výnimkou malej čiastky 
číslovaných spisov – v dedičských a majetkových záležitostiach – čo sme ponechali. Úradné 
knihy v rámci skupín sme tiež zoradili chronologicky. 
Dokumenty sú v pomerne zachovalom stave v jazyku latinskom, nemeckom, maďarskom 
a slovenskom. 
 
Časť materiálu, týkajúceho sa obce Vajnory, sa nachádza v Okresnom archíve Bratislava – 
vidiek2, vo fonde Notársky úrad Ivanka z rokov 1892 – 1944, ktorý už je inventárne spracovaný.  
 
ÚRADNÉ  KNIHY 
 
17317   1789, 1831 – 1847              Vajn 22 
Zápisnica zo zasadnutí zemepánskej stolice. 
Orig., pap., lat., maď., slov., 97 listov, polokožená väzba, 44x30 cm 
 
17318   1794 – 1831               Vajn 16 
Zápisnica zo zasadnutí zemepánskej stolice a index (Protocollum sedium dominalium liberae 
regia civitatis Posoniensis qua possessionis Pracsa). 
Orig., pap., lat., 127 listov, papierová väzba, 40x27 cm 
 
17319    1845 – 1848               Vajn 20 
Zápisnica zo zasadnutí zemepánskej stolice (Prácsa helységben tartott úri és tiszti székek 
jegyzökönyve). 
Orig., pap., maď., 205 listov, polokožená väzba, 40x27 cm 
 
17320   1627                Vajn 27 
Oprava vinohradníckeho práva (Rectificatio iuris montani in possessione Pracha). 
Orig., pap., lat., nem., 8 listov, neviazaná, 32x21,5 cm 
 
17321   1768                  Vajn 7 
Urbár poddanských osád Lamača a Vajnor (Das neue Urbarium für Blumenau und Weinern). 
Odpis, papier, nem., lat., slov., 37 listov, polokožená väzba, 39x25 cm 
 
17321 A  koniec 18. storočia              Vajn 46 
Urbár osady Vajnory. 

 

2
 Pozn. Okresný archív Bratislava – vidiek je v súčasnosti Štátny archív v Bratislave, 

pracovisko Archív Modra. 
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Orig., slov., papier, 17 listov, zošit, 33,5x22 cm 
 
17322   (1768)                Vajn 45 
Urbár. 
Tlač, pap., nem., 16 listov, zošit, 34x19 cm 
 
17323   1632 – 1660               Vajn 23 
Súpis vína (Circuitus baculi). 
Orig., pap., lat., 134 listov, neviazaná, 33x10,5 cm 
 
17324   17. storočie               Vajn 24 
Súpis vína (Consignatio vinorum Praczensium). 
Orig., pap., lat., 6 listov, neviazaná, 31,5x10,5 cm 
 
17325   1702 – 1703               Vajn 25 
Súpis obrábateľov záhonov vo Vajnoroch. 
Orig., pap., nem., 23 listov, zošit, 31,5x19,5 cm 
 
17326   1824                Vajn 18 
Súpis viníc vo Vajnoroch (Conscriptio vinearum in promontorio possessionis Pratsa). 
Orig., pap., lat., 11 listov, zošit, 40x26 cm 
 
17327   1797                Vajn 26 
Desiatky – súpis (Zehend Büchel). 
Orig., pap., nem., 8 listov, zošit, 39x12,5 cm 
 
17328   1785                Vajn 11 
Urbárny proces poddanskej obce Vajnory (Processus urbarialis colonorum possessionis 
Pracsa). 
Orig., pap., lat., 23 listov, papierová väzba, 39x29 cm 
 
17329   1816                Vajn 17 
Urbárny proces poddanskej obce Vajnory (Processus urbarialis communitatis possessionis 
Pracsa). 
Orig., pap., lat., 82 listov, zošit, 39x25 cm 
 
17330   1781                Vajn 21 
Kanonická vizitácia (Visitativ canonica Battyaniana de Vajnor). 
Orig., pap., lat., 42 listov, plátená väzby, 43x27 cm 
 
17330 A  1919 – 1925               Vajn 47 
Denník „Knihovňa vajnorských študentov“. 
Orig., pap., slov., 50 listov, papierová väzba, 34x20 cm 
 
 
SPISOVÝ   MATERIÁL 
 
Pomocné knihy 
 
17331   1842 – 1845               Vajn 43 

Arch
ív 

mesta
 Brat

isla
vy



Protokol o škodách v lesoch (Waldschaden Protokolls Extract). 
 
 
Spisy 
 
17332   1516            Vajn 3514 
Záznam o majetku vajnorského richtára. 
Orig., nem., lat. 
 
17333   17. storočie           Vajn 3514 
Záznamy o úrode a o pustých a neobývaných domoch. 
Orig.,slov., nem. 
 
17334   1749            Vajn 3514 
Úprava pre notárov o vedení obecných účtov a služobná prísaha učiteľa Jána Sklenoviča ako 
notára. 
Odpis, lat., 
 
17335   1768            Vajn 3514 
Revízia robôt a iných povinností vajnorských poddaných. 
Orig., nem., lat. 
 
17336   1789            Vajn 3514 
Návrh povinností pre vajnorských poddaných. 
Orig., nem. 
 
17337   1812            Vajn 3514 
Úpravy pre poddanskú obec Vajnory. 
Koncept, nem. 
 
17338   1835            Vajn 3514 
Žiadosť vajnorského poddanského kováča Martina Mozstbauera bratislavskému magistrátu 
o súhlas ku kúpe dvoch koní. 
Orig., nem. 
 
17339   1840            Vajn 3514 
Testament Doroty Jaslovskej. 
Orig. Slov. 
 
17340   1841 – 1843           Vajn 3514 
Spor o majetok po Tomášovi Belzárovi a jeho druhej manželke Alžbete Krištofičovej. 
Orig. a odpis, maď., lat. 
 
17341   1842            Vajn 3514 
Poistenie vajnorskej školy a obce proti požiaru. 
Odpis, nem. 
 
17342   1843            Vajn 3514 
Licitácia urbárskej čiastky domu po Jánovi Nádaždym; spor sestier Zemanových o otcovské 
dedičstvo; spor o dedičstvo Márie Jaslovskej a jej manžela Michala Jurkoviča; deľba 
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urbárskeho majetku po Andrejovi Bareckovi; riešenie majetkového odškodnenia rozídených 
manželov Zemanovcov. 
Orig., odpisy, slov., nem., lat., maď. 
 
17343   1844            Vajn 3514 
Vymáhanie nedoplatkov a úrokov Jakubom Mrázkom za predaj domu od Michala Nataschiho. 
Orig., odpis, nem. 
 
17344   1846            Vajn 3514 
Spor o urbársku čiastku domu rodiny Zemanovcov;  licitácia majetku po Štefanovi Ribarovi. 
Orig., slov., nem., maď. 
 
17345   1847            Vajn 3514 
Informácia poddanskej obce Vajnory od lesného úradu o povinnostiach poddaných pri lesných 
prácach; súpis a licitácia majetku po Martinovi Orthovi; žiadosť poddaného Jozefa Poláka 
o súhlas k predaju majetku. 
Orig., odpisy, slov., nem., maď. 
 
17346   1848            Vajn 3514 
Úprava o povinnostiach richtárov vajnorských a lamačských. 
Odpis, nem., maď. 
 
17347   19. storočie           Vajn 3514 
Záznam o spotrebe a deputáte dreva vo Vajnoroch. 
Koncept, nem. 
 
17348   1831 – 1847    N. 1 – 19       Vajn 3514 
Správa o súpise majetku po zomrelých poddaných bez potomkov Zemanovcov, Barečkovcov, 
Kaffanovcov a Bednarovcov; usporiadanie dedičstva po Pavlovi Fašungovi; súpis majetku 
a licitácia po Jánovi Fašungovi; súpis majetku po Jánovi Nádaždym; usporiadanie dedičstva po 
Jakubovi a Tomášovi Krištofičovcoch; deľba dedičstva po Jozefovi Soboličovi, Andrejovi 
Bruderovi a Václavovi Janerle. 
Orig., odpisy, koncepty, slov., lat., nem., maď. 
 
17348 A   1882           Vajn 3514 
Svedectvo Václava Kubištu, vydané pre vajnorského podučiteľa Pavla Hergota o dobrej 
učiteľskej práci a odporúčanie za učiteľa. 
Orig., pap., slov., maď. 
 
17348 B   1925           Vajn 3514 
Organizačný štatút obce Vajnory. 
Tlač, papier, slov., 16 listov, zošit, 23x15 cm 
 
17348 C   1934           Vajn 3514 
Požiarno-policajný poriadok obce Vajnory. 
Tlač, pap., slov., 16 listov, zošit, 19x15 cm 
 
 
ÚČTOVNÝ   MATERIÁL 
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17349    1633 – 1654 
Daňové poplatky a nedoplatky poddaných (Gaaben Gaabausstandt der Weinerholden, Vajn 28). 
 
17350    1646           Vajn 3514 
Účet z desiatkov z vína. 
 
17351    1647 – 1649          Vajn 3514 
Desiatky – príjmy (Decimatio frugum 1647 – 1649, Vajn 29); 
Účet o príjmoch z vajnorských viníc; oprava účtov z desiatkov z vína (1647). 
 
17352    1649           Vajn 3514 
Účty z desiatkov z vína. 
 
17353    1652 – 1657  
Desiatky poddanských osád Vajnory  a Lamač (Decimatio frugum in possessione Pracsensi et 
Lamaczensi, Vajn 1). 
 
17354    1658 – 1671 
Desiatky poddanských osád Vajnory  a Lamač a súpis vína (Decimatio frugum circuitus baculi, 
Vajn 2). 
 
17355    1691 – 1701 
Nedoplatky vajnorských poddaných (Wajner Holden Gaab Ausstand, Vajn 3). 
 
17356    1699           Vajn 3514 
Výdavky obce Vajnory na vojsko (Dietrichsteinov regiment). 
 
17357    1701           Vajn 3514 
Potvrdenky o kúpe vína. 
 
17358    1723 – 1768 
Vyúčtovanie robôt a iných dávok (Verrechnung über Weinern Unterthanen Roboten und andere 
Zahlung, Vajn 4). 
 
17359    1740 – 1767 
Účty za odpredané ryby z vajnorského rybníka (Weiner Fischer Teich, Vajn 5). 
 
17360    1747           Vajn 3514 
Účet za odpredané ryby z malého rybníka. 
 
17361    1748 – 1761 
Deviatky a desiatky – príjmy vo Vajnoroch a v Lamači (Conscription des Weiner und 
Plamenauer Treyd – Zehets, Vajn 6). 
 
17362    1768 – 1773 
Deviatky a desiatky – príjmy (Vajn 30). 
 
17363    1770 – 1774 
Vyúčtovanie robôt (Annotatio obligationum colonialium possessionis  Pracsa, Vajn 8). 
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17364    1771 
Desiatky – príjmy (Conscriptio sampestris frugum, Vajn 31). 
 
17365    1772 
Desiatky – príjmy (Vajn 32). 
 
17366    1773 
Desiatky – príjmy (Vajn 33). 
 
17367    1774 – 1781 
Desiatky – príjmy (1774, Vajn 34); 
Vyúčtovanie robôt (Protocollum robotale possessionis Pracsa, 1774 – 1777, Vajn 9); 
Vyúčtovanie robôt (Roboths Berechnung, 1774 – 1781, Vajn 38). 
 
17368    1775 
Deviatky a desiatky – príjmy (Conscriptio nonae et decimae frugum, Vajn 35). 
 
17369    1781 – 1784 
Vyúčtovanie robôt (Vajn 10). 
 
17370    1782 – 1788 
Vyúčtovanie daní a dávok v naturáliách vajnorských poddaných (Vajn 42). 
 
17371    1783, 1785 
Deviatky a desiatky – príjmy (Vajn 36). 
 
 
17372    1785 – 1786 
Účty vajnorského richtára o vojenských kontribúciách (Rationes iudicis Prácsensis, Vajn 12). 
 
17373    1786 – 1787 
Účty vajnorského richtára o vojenských kontribúciách (Vajn 13). 
 
17374    1787           Vajn 3514 
Evidencia príjmov a poplatkov obecného krčmára; 
Kvitancie richtára. 
 
17375    1788 
Účty vajnorského richtára o vojenských kontribúciách (Vajn 14). 
 
17376    1789           Vajn 3514 
Účty vajnorského richtára o vojenských kontribúciách (Vajn 15). 
 
17377    18. storočie 
Deviatky a desiatky – príjmy (Van 37). 
 
17378    1812, 1819 – 1822 
Vyúčtovanie robôt (Vajn 39). 
 
17379    1819 – 1820          Vajn 3514 
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Účet o robotách. 
 
17380    1820           Vajn 3514 
Účet o robotách. 
 
17381    1821           Vajn 3514 
Nedoplatky. 
 
17382    1824 – 1825 
Vyúčtovanie robôt (Vajn 40). 
 
17383    1840 – 1842          Vajn 3514 
Pripomienky k rozpočtu obce Vajnory. 
 
17384    1841, 1845 – 1847 
Sirotské poplatky (Vajn 44). 
 
17385    1842 
Vyúčtovanie robôt (1842, Vajn 41). 
 
17386    1843           Vajn 3514 
Dlhy vajnorských poddaných; revízia sirotskej pokladnice; dražba vajnorských viníc. 
 
 
17387    1844 
Poplatky za lesné škody (Waldschaden Protocoll von Wainor, Vajn 19). 
 
17388    1845           Vajn 3514 
Kvitancia. 
 
17389    1847           Vajn 3514 
Dlhy vajnorských poddaných. 
 
17390    1854 – 1857          Vajn 3514 
Deputát dreva pre vajnorského farára a učiteľa. 
 
17391    1865           Vajn 3514 
Poplatky za lesné škody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arch
ív 

mesta
 Brat

isla
vy



DEVÍN 
 
Písomný materiál Devína sme prevzali zo spisovne NVB a roku 1974 bol preskartovaný. 
Z obce Devín, kde bola štátna matrika a notariát, sa nám zachovala nepatrná časť materiálu 
z rokov (1556) – 1764 – 1942. 
Archiválie pozostávajú z jednej úradnej knihy, kde sú odpísané i výsady obce z rokov 1556, 
1565; ďalej z dvoch kartónov spisov a z mizivého množstva účtovného materiálu. Zachované 
spisy, čo do množstva, pochádzajú prevažne z obdobia okupácie Devína (24. november 1938 – 
apríl 1945). Číslované spisy sú usporiadané číselne, nečíslované chronologicky. Jazyk 
dokumentov je nemecký, slovenský a maďarský. 
 
Materiál fondu Notársky úrad Devín sa nachádza v Okresnom archíve Bratislava – vidiek3; fond 
je zinventarizovaný. 
 
ÚRADNÉ  KNIHY 
 
17119   (1556) – 1764 – 1844       Dev 1 
Zápisnice zo zasadnutí obecnej rady a odpisy výsad (Prothocoll einer löblichen Gemeinde in 
Marckt Theeben). 
Orig., pap., nem., 2035 strán, kožená väzba poškodená, 39x26 cm 
 
17119/a  1897 – 1919        Dev 2 
Denníky obecných fondov – príjmy a výdavky (Penztári naplója). 
Orig., pap., maď., 310 listov, koženková väzba, 41x25 cm 
 
17119/b  1917         Dev 3 
Poplatky z priemyselného a obchodného podnikania (Devény kereskedelmi es iparkamarai 
illetének). 
Orig., pap., maď., 6 listov, koženková väzba, 48x32 cm 
 
17119/c  1918         Dev 4 
Obecné účty (Penztári napló az 1918 közigazgadási évet). 
Orig., pap., maď., 14 listov, koženková väzba, 41x25 cm 
 
17119/d  1918 – 1919        Dev 5 
Pozemková daň, vínne dávky (Devény adóköszeg: egény föladó fölosztási jegyzéke). 
Orig., pap., maď., 22 listov, koženková väzba, 41x36 cm 
 
17119/e  1927 – 1939          Dev – PK 1 
Zápisník na dôverné akty obecného notárstva Devín 
 
17119/f  1938 – 1940          Dev – PK 2 
Podací denník obecného notárstva Devín. 
 
17120   1905    N. 990, 1001        Dev 3493 
Svadobná zmluva. 
Orig., koncept, maď. 

 

3
 Pozn. Okresný archív Bratislava – vidiek je v súčasnosti Štátny archív v Bratislave, 

pracovisko Archív Modra. 
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17121   1916    N. 56 – 803        Dev 3493 
Stavba cestného zábradlia; potravinová daň; údržba ciest (plán). 
Orig., maď., nem. 
 
17122   1918    N. 3 – 1288        Dev 3493 
Obežníky o vojnových príspevkoch; vyhlášky; výkazy očkovaných; výťahy zo zápisníc obecnej 
rady; rekvirácie; zásobovanie obyvateľstva. 
Orig., odpisy, tlač a koncepty; maď. 
 
17123   1921    N. 1829, 1830, 1845       Dev 3493 
Žiadanie výkazov o dezinfekčných prístrojoch; výzva k predĺženiu platnosti zľavnených 
železničných poukážok; žiadosť Ing. J. Henischa o vyhotovenie domovského listu. 
Orig., slov., nem. 
 
17124   1922             Dev 3493 
Potvrdenie mesta Jihlavy o domovskej príslušnosti Ing. J. Henischa do roku 1913. 
Orig., nem. 
 
17125   1931    N. 737 – 879        Dev 3493 
Poukážky na výdaj palivového dreva. 
Orig., slov., nem. 
 
17126   1936    N. 3556        Dev 3493 
Dražobná vyhláška na majetok Jindřicha Hecka. 
Orig., slov. 
 
17127   1937             Dev 3493 
Požiarno-policajný poriadok o vymetaní komínov obce Devín. 
Tlač – originál, slov. 
 
17128   1938    N. 3484        Dev 3493 
Domovský list Alexandra Normana. 
Orig., slov. 
 
17129   1939    N. 101 – 198        Dev 3494 
Krajská rada v Bruck an der Leitha (Rakúsko) vydáva úpravu o možnosti vylepšenia bytovej 
otázky nasťahovaním sa do uvoľnených bytov po Čechoch a židoch; úprava Krajskej rady 
o používaní obecnej pečiatky; vymenovanie obecného úradníka na výzvu Krajskej rady; úprava 
z Prezídia krajského kapitanátu (Präsidium der Landeshauptmannschaft) o disponovaní 
s majetkami po židoch a presídlencoch; nahlásenie požiadaviek na pomoc pri rozvodnení 
Dunaja a Moravy; obežník o preventívnej ochrane kojencov proti rachitíde; úprava domovej 
dane; pozostalostné pohľadávky; účet za hudbu a občerstvenie počas volieb; Krajská rada 
požaduje zoznam československých štátnych penzistov; oznámenie o zásielke uhlia z Rakúska 
pre devínskych obyvateľov; zoznam penzistov; výzva na predloženie obecnej mapy na účely 
opravy štátnych hraníc; domovské listy; návrh na podporu rodín – pripojený zoznam; správa 
obce k otázke pestovania cudzineckého ruchu; zoznam obyvateľov – vysídlencov z Devína 
v roku 1938. 
Orig., odpisy, koncepty, slov., nem. 
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   1939    N. 1001 – 1097       Dev 3494 
Žiadosť J. Lanzeritsa o povolenie vykonávať obchodnú činnosť; potvrdenia o domovskej 
príslušnosti; vyhlásenie o počte samozásobiteľných domácností; obežníky a popisy utopencov 
– z Rakúska; vymáhanie dlhov od devínskych obyvateľov; ponuky na obsadenie vedenia 
uvoľneného hostinca v Devíne vo forme prenájmu; obežník Krajskej rady v Bruck a.d. Leitha 
(Rakúsko) o vínnej dani; povolenia vstupu do obce cudzím štátnym príslušníkom, vlastniacim 
nehnuteľnosti v katastri obce Devín; svedectvá o nemajetnosti; hlásenie ríšskeho ministra 
vnútra o finančných vzťahoch obce Devín k Slovenskému štátu; hlásenie o stave počtu 
obyvateľstva Devína; žiadosť o povolenie presťahovať sa z Bratislavy do Devína; súpis 
obyvateľstva na daňové účely; správa Hlavného meračského oddelenia (Hauptvermessungs 
Abteilung) o zamýšľanom zameriavaní ríšskych hraníc a obecných hraníc Devína; obežník 
o zákonnom poistení obcí proti pohromám; Ríšsky úrad propagandy vo Viedni oznamuje, že 
pripravuje v Devíne koncert; obežník o povinnom očkovaní kojencov; žiadosti o vydanie 
svedectva o árijskom pôvode; cenník nájomného za byty v obci Devín; úprava devízového 
úradu o hospodárení s devízami; zoznam robotníkov z Devína, pracujúcich na stavbe ciest; 
výkaz o výmene pozemkov a o počte obyvateľstva obce Devín. 
Orig., odpisy, koncepty, nem. 
 
17130   1940    N. 1825        Dev 3494 
Požiadavka slovenského konzula vo Viedni o vyrovnanie liečebných nákladov; žiadosť obce 
na Dozorný úrad v Berlíne na súhlas dovozu palivového dreva; žiadosť o prijatie do požiarneho 
zboru. 
Orig., odpis, nem. 
 
17131   1941    N. 1 – 199, 815       Dev 3494 
Úprava o záverečnej hodine silvestrovskej zábavy; úprav o dozore nad osobnými a nákladnými 
automobilmi; zákaz tanečných zábav; žiadosti o vydanie domovských listov; domovské listy; 
pozvánka na služobné pohovory pre zverolekárov a kontrolórov mäsa; úprava o štatistike 
porážky dobytka; zaslanie obecných katastrálnych máp oblastnému obrannému komandu; 
úprava o odstraňovaní snehu na cestách; hlásenie o stavebnej činnosti; zisťovanie zaplatenia 
poistného na účely výplaty úrazových dávok; správa o bezplatnom vykonávaní bohoslužieb 
a správy obecného cintorína farárom Rudolfom Smutným; zisťovanie zdravého plemenného 
dobytka; úprava o povinnosti vyhotovenia poznávacích kariet pre židovské obyvateľstvo; 
hlásenie o množstve vysekaného mäsa; pozostalostné pohľadávky; určenie nájomného za 
učiteľské byty; príkaz na úradné vyšetrenie úrazu; úprava o nájomnom za miestnosti, používané 
na obchodné a podnikateľské účely; školenie mešťanostov, mestských a obecných radcov; 
úprava o vedení evidencie pochovaných padlých vo vojne. 
Orig., odpisy a koncepty, nem. 
 
 
 
17132   1942             Dev 3494 
Ohlasovacie lístky. 
Orig., nem. 
 
 
 
ÚČTOVNÝ    MATERIÁL 
 
17133   1897             Dev 3495 
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Potvrdenie o zaplatení dane. 
 
17134   1903             Dev 3495 
Výdavky na miništrantov a zvonenie. 
 
17135   1904 – 1919 
Denníky obecných fondov – príjmy a výdavky (Dev 2). 
 
17136   1907 – 1912            Dev 3495 
Výdavky na stavbu školy. 
 
17137   1913 – 1914            Dev 3495 
Výdavky na údržbu ciest; účty z príspevkov robotníckej a služobníckej pokladnice. 
 
17138   1914             Dev 3495 
Doklad o zaplatení obecného príspevku pre ústav hluchonemých; účty z príspevkov robotníckej 
a služobníckej pokladnice. 
17139   1915             Dev 3495 
Účty z príspevkov robotníckej a služobníckej pokladnice. 
 
17140   1917             Dev 3495 
Poplatky z obchodného a priemyselného podnikania (Dévény kereskedelmi és iparkamarai 
illetékek kivetési lajstroma és könyve, Dev3); účtovné potvrdenky z príjmov do obecného 
zväzku; výdavky na údržbu ciest; výkaz daní. 
 
17141   1918 – 1919            Dev 3495 
Obecné účty (1918, Dev 4); poplatky z pozemkovej dane a vojnové dávky (Dévény adóköszeg 
egyéni földadó-felosztási jegyzéke 1918 – 1919, Dev 5); obecné účty (1918). 
 
17142   1921             Dev 3495 
Potvrdenka o zaplatení poplatku za obchod (krám) 
 
17143   1936             Dev 3495 
Dávky z prírastku hodnoty. 
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DEVÍNSKA   NOVÁ   VES 
 
V obci bola štátna matrika a tiež notariát; zachovali sa iba tri spisy a jeden účtovný doklad 
z rokov 1916 – 1918 v maďarskom jazyku. Zachované spisy sme vyčlenili z fondu Obecného 
úradu Devín, ktorý po prevzatí zo spisovne NVB bol roku 1974 skartovaný. 
 
Materiál fondu Notársky úrad Devínska Nová Ves z rokov 1862 – 1944 a materiály fondu 
Národný výbor Devínska Nová Ves z rokov 1945 – 1962 sa nachádza v Okresnom archíve 
Bratislava – vidiek4; fondy sú zinventarizované. 
 
 
 
ÚRADNÉ   KNIHY 
 
17143 A   1917 – 1918            Dev N V 1 
Pokuty za pašovanie (Viszgaláti könyv). 
Orig., pap., maď., 37 listov, koženková väzba, 47x32 cm 
 
17144    1916      Dev N V 3495 
Súhlas na prepravu múky. 
Orig., maď. 
 
17145    1917      Dev N V 3495 
Hlásenia o pašovaní; obežníky o pohraničnej kontrole. 
Orig., maď. 
 
17146    1918      Dev N V 3495 
Potvrdenky o zaplatení poplatkov za prevážaný tovar. 
Orig., maď. 
 
17147    1917 – 1918     Dev N V 3495 
Pokuty za pašovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4
 Pozn. Okresný archív Bratislava – vidiek je v súčasnosti Štátny archív v Bratislave, 

pracovisko Archív Modra. 
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KARLOVA   VES 
 
Obec podliehala do okupácie devínskemu notariátu a v roku 1939 bola pripojená k mestu. 
Zachovali sa iba dva spisy v maďarskom jazyku z rokov 1901 – 1902. Zachované spisy sme 
vyčlenili z fondu Obecného úradu Devín, ktorý po prevzatí zo spisovne NVB bol v roku 1974 
skartovaný. 
 
Archívny materiál, týkajúci sa obce Karlova Ves, sa nachádza v Okresnom archíve Bratislava 
– vidiek5 vo fonde Notársky úrad Devín z rokov 1723 – 1944; fond je zinventarizovaný. 
 
 
SPISY 
 
17148   1901       Ka Ve  3495 
Pokuty za spôsobené škody. 
Orig., maď. 
 
 
17149   1902       Ka Ve  3495 
Sťažnosť karloveských obyvateľov na škody spôsobené v lesoch. 
Orig., maď. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5
 Pozn. Okresný archív Bratislava – vidiek je v súčasnosti Štátny archív v Bratislave, 

pracovisko Archív Modra. 

Arch
ív 

mesta
 Brat

isla
vy



ČUNOVO 
 
ÚRADNÉ   KNIHY 
 
17118 A   1878       Čun 1 
Pozemková kniha (Grundbuch über den comassirten Theil der Urbarial Grunde in Sarndorf). 
Orig., pap., nem., maď., 61 listov, papierová väzba, 48,5x34,5 cm 
 
17118 B   1881       Čun 2 
Pozemková kniha (Grundbuch und Grundbuchs Auszug über die ausgetheilten Waldriede). 
Orig., pap., nem., maď., 20 listov, papierová väzba, 50x35 cm 
 
17118 C   1941 – 1947      Čun 3 
Zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva (Képviselötes tületének, kögynlési, 
jegyzökönyv). 
Orig., pap., maď., 100 listov + index, paperová väzba, 34x22 cm. 
 
17118 D   1951       Čun 4 
Pamätná kniha dobrovoľného hasičského zboru. 
Orig., pap., slov., 21 listov, papierová väzba, 41x29 cm 
 
17118 E   1947       Čun 5 
Inventár obce. 
Orig., pap., maď., slov., 19 listov, papierová väzba, 41x29 cm 
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RAČA 
 
ÚRADNÉ   KNIHY 
 
17316 A   (1607) 1609 – 1664               Rača 1 
Kniha majetkových prevodov, odhadov, zápovedí, predaja pozemkov a viníc (Bergbuch des 
Marckte Ratzersdorf). 
Orig., pap., nem., 182 listov, papierová väzba, 30,5x20,5 cm 
 
17316 B   (1666) 1777 – 1781               Rača 2 
Dohoda medzi grófom Karolom Pálffym, pánom Devínskeho panstva, a Račou ohľadom 
poddanských povinností (Novi contract mesteczka Racsistorfského). 
Orig., pap., slov., 23 listov, plátená väzba, 23x36 cm 
 
17316 C   1934                 Rača 3 
Piesne a verše z Rače (Lieder und Reime aus Ratzersdorf) – zozbieral a zaznamenal 
v spolupráci so svojimi žiakmi učiteľ Karol Heider, Evanjelická nemecká ľudová škola. 
Orig., pap., nem., plátená väzba, 24x30 cm 
 
17316 D                    Rača 4 
Peklo (Die Hölle),  Povesti z Rače pri Bratislave (Sagen aus Ratzersdorf bei Pressburg) – 
zozbieral a zaznamenal v spolupráci so svojimi žiakmi Karol Heider. 
Orig., pap., nem., papierová väzby, 24x29 cm 
 
 
Spisy 
 
1 krabica spisov  (1778 – 1918)         Rača 3515 
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RUSOVCE 
 
ÚRADNÉ   KNIHY 
 
17316 B   1879 – 1914              Rusov 1 
Zápisnice obecného zastupiteľstva (Protocoll über ein Gemeiner Representante Sitzung 
Beschlus in Oroszvár). 
Orig., pap., nem., maď., 231 listov, papierová väzba, 33,5x20,5 cm 
 
17316 C   1914 – 1929              Rusov 2 
Zápisnice obecného zastupiteľstva (Képviselö testületének közgyulési jegyzö könyve). 
Orig., pap., maď., 200 listov, papierová väzba, 33,5x21,5 cm 
 
17316 D   1929 – 1938              Rusov 3 
Zápisnice obecného zastupiteľstva (Képviselö testületének közgyulési jegyzö könyve). 
Orig., pap., maď., 200 listov + index; paierová väzba, 34x22 cm 
 
17316 G   1938 – 1947              Rusov 4 
Zápisnice obecného zastupiteľstva (Képviselö testületének közgyulési jegyzö könyve). 
Orig., pap., maď., 200 listov, papierová väzba, 34x22 cm 
 
17316 F   1873 – 1947              Rusov 5 
Evidencia priestupkov (Nyilvantartás a büntettlö életunkröl). 
Orig., pap., maď., 43 listov, koženková väzba, 40x25,5 cm 
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PETRŽALKA 
 
Časový rozsah fondu Petržalka – obecný notariát je od roku 1928 po rok 1938. Obsahuje päť 
archívnych krabíc, ktorých obsah tvoria: 
Krabica 1 – 4  Prezidiálne spisy z rokov 1928 – 1938; 
   Oznámenia podľa Zákona č. 131/1936; 
Krabica 5  Civilná protiletecká obrana v rokoch 1935 – 1938, obrana štátu; 
   Zákony a vládne nariadenia; 
   Obežníky; 
   Plány; 
   Zoznam majiteľov domov a pozemkov v Petržalke (mobilizácia). 
 
 
ÚRADNÉ    KNIHY 
 
17241 A   1933       Petrž 4 
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Orig., pap., slov., nem., 318 listov, papierová väzba, 35x23 cm 
 
17241 B   1934       Petrž 5 
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Orig., pap., slov., nem., 578 listov, papierová väzba, 31x25 cm 
 
17241 C   1934       Petrž 1 
Zápisnice zo zasadaní obecnej rady. 
Orig., pap., slov., nem., 539 listov, papierová väzba, 35x24,5 cm 
 
17241 D   1935       Petrž 2 
Zápisnice zo zasadaní obecnej rady. 
Orig., pap., slov., nem., 500 listov, papierová väzba, 34x25 cm 
 
17241 E   1936       Petrž 3 
Zápisnice zo zasadaní obecnej rady. 
Orig., pap., slov., nem., 429 listov, papierová väzba, 31x25 cm 
 
17241 F   1936       Petrž 6 
Zápisnice zo zasadaní obecnej finančnej komisie. 
Orig., pap., slov., nem., 132 listov, papierová väzba, 35x33 cm 
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