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8. OBECNÁ SPRÁVA A OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Úvod do histórie obecnej správy
Pôvodne roľnícka dedina mohla byť majetkom viacerých feudálnych pánov a vtedy mohla mať aj viacerých richtárov. Až zjednocujúce tereziánske úpravy a neskôr zrušenie poddanstva v roku 1848 spôsobili, že aj obecná správa prešla pod kontrolu štátu. V rokoch
1870-1871 boli prijaté zákony, ktoré nadviazali na tradície miestnej samosprávy a zaviedli volebný systém tzv. virilistov. Virilistami boli priami platcovia daní, ktorí mohli voliť
miestnu samosprávu. Podľa obecného zákona z roku 1886 sa v malých obciach volil richtár (maď. bíró), jeho zástupca a členovia predstavenstva, tzv. prísažní. Počet prísažných
bol určený podľa počtu obyvateľov. K predstavenstvu obce patril obvodný notár, sirotský
otec a lekár, ktorí sa volili doživotne.361
Po vzniku ČSR bola vykonaná reforma obecnej správy v roku 1922, kde sa volilo
obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.362 Podľa tejto úpravy bol ako hlavný predstaviteľ obecnej správy zastupiteľstvom zvolený starosta obce. Voliť mohli už aj ženy.
Označenie – starosta sa neujalo, naďalej sa používal richtár. Táto právna úprava zanikla
v roku 1950, keď vznikli Miestne národné výbory (MNV) na čele s predsedom. Po roku
1989, došlo k zrušeniu monopolu jednej strany a v roku 1990 sa konali prvé slobodné
voľby obecnej správy. Vznikli obecné úrady a občania obce volili samostatne starostu
a členov obecného zastupiteľstva.

Obecný richtár
Od včasného stredoveku boli v Uhorsku nositeľmi samosprávy obcí, miest, mestečiek
richtári (odvodené od nemeckého Richter – sudca), ktorým pri výkone činnosti slúžili
prísažní a starší obce (konšeli).363 Za feudalizmu bol richtár hlavným reprezentantom obce
alebo mesta voči iným orgánom štátnej správy alebo zemepánom. Za obecného richtára
podľa kráľovských a zemepanských výsad, urbárskeho ediktu z roku 1767 a obecného
zákona z roku 1886 sa mohli voliť len muži.364 Dôležité spisy teda podpisoval richtár (šoltýs, fojt) a rada zložená z prísažných a dvoch konšelov a notára. Richtár mal vo svojom
dome uložené v truhlici všetky základné obecné dokumenty (napr. výsadné práva, povinnosti, vyňatie obce z právomoci niektorého zemepána), peniaze, symboly obce aj úradu.
V richtárovom dome prebiehali zasadnutia obecnej rady. Richtár bol spravidla vyberaný
spomedzi najbohatších a najzáslužnejších obyvateľov obce. Richtár pomocou ďalších
funkcionárov obce riadil vnútorný život obce alebo mesta a mal rozličné právomoci: od
udeľovania poriadkových pokút, malých trestov (malé obce) až po výkon hrdelného práva (mestá). Rozsah právomoci a spôsob voľby richtárov sa riadil zväčša podľa pravidiel,
ktoré určovali majitelia jednotlivých panstiev.
V priebehu 15. storočia mali osobitné postavenie tzv. dediční richtári – šoltýsi.
Ustanovizeň šoltýstva priniesla nemecká kolonizácia. Kolonistov, ktorí sa usadili v neo-

bývaných oblastiach, nazývali šoltýsmi (sculetetus – škultécia).365 Nemeckí šoltýsi prichádzali na Slovensko zvyčajne na pozvanie hradných panstiev. Za námahu, ktorá súvisela
s osídlením doteraz neobývanej oblasti, boli títo novousadlíci bohato odmeňovaní. Odmeňovanie šoltýsov bolo zaslúžené, pretože významne prispievali k zveľaďovaniu majetkových pomerov hradných panstiev. V založenej osade dostali šoltýsi zvyčajne dedičné richtárstvo (škultécia). Vo vinohradníckych lokalitách sa dediční richtári nazývali peregovia.
Takýto richtár mohol súdiť menšie previnenia, vyberal súdne pokuty. Okrem toho dostal
jeden alebo dva pozemky, od ktorých neplatil dane, ďalej bol jediným oprávneným majiteľom mlyna, mohol zakladať mäsiarske, kováčske a pekárske dielne.366 Na Smolenicko-dobrovodskom panstve sa šoltýstvo zachovalo až do začiatku 17. storočia, a to v Lošonci
a v Naháči. V urbári z roku 1614 sa výsadné šoltýstvo uvádza už len v Dechticiach, kde
bol od roku 1610 richtárom Andrej Banič, ktorý mal písomne potvrdenú výsadu, že ako
jeden z dechtických poddaných nemusí robotovať pre pána.367 Výskyt dedičného richtára
v Dolnom Dubovom sa z dostupných prameňov nepodarilo zistiť.

Obecná správa
Obecná správa teda pozostávala z richtára a niekoľkých členov obecnej rady, tzv. prísažných. Obecná rada sa volila každý rok. Richtára si volili obyvatelia z troch kandidátov
určených panstvom. Prísažných si volili obyvatelia sami, pričom jedným z prísažných
zostal aj minuloročný richtár. Richtár a prísažní až do konca feudalizmu často nevedeli písať, ale vlastne ani nebolo potrebné, pretože rozkazy od panstva dostávali ústne a obecnú
agendu im vybavovali notári. Vzdelaných a „písmaznalých“ ľudí nebolo až do zrušenia
poddanstva veľa. Boli to najmä: obecní notári, panskí išpáni a od roku 1819 aj farár a organista (často bol aj učiteľom).368 Podrobnejšie písomné dokumenty o začiatkoch obecnej
samosprávy v Dolnom Dubovom sa nepodarilo získať.

Notár
Spolu s prísažníkmi a richtárom sa obecnej správy zúčastňoval aj notár. Hoci nebol priamo
súčasťou obecnej rady, význam jeho osoby bol porovnateľný s funkciou richtára. Richtár
mal síce rozhodovaciu právomoc, plnenie nariadení však zabezpečoval notár ako najvzdelanejší obyvateľ dediny. Bol pravou rukou richtára ako aj plateným úradníkom obce. Jeho
dôležitosť dokazuje aj jeho plat, ktorý bol vyšší ako richtársky. Často ho zastupoval v jeho
neprítomnosti, napr. vo ﬁnančných záležitostiach medzi obcou a stolicou. Dôležitý bol pri
vedení všetkých obecných písomností. Význam tejto notárskej činnosti vzrástol v období
tereziánskych reforiem. Štát v snahe dosiahnuť pravidelné odvádzanie daní pochopil dôležitosť správneho vedenia účtovných písomností už na najnižšom stupni správy. Podľa
nariadenia Miestodržiteľskej rady z roku 1785 mali stolice ustanoviť pre jednotlivé obce
vlastných notárov. Spravidla však pôsobnosť jedného notára zahŕňala niekoľko dedín.
Notár viedol obecnú knihu a protokoly, spisoval, evidoval a overoval žiadosti, zmluvy,
ES, zv. V, s. 719.
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368
ŠIMONČIČ, J.: Sprievodca po fondoch a zbierkach (Štátny okresný archív v Trnave). Bratislava :
Archívna správa MV SSR 1978, s. 93.
365
366
367

Etnograﬁcký atlas Slovenska (ďalej EAS), Bratislava : VEDA 1990, s. 62-63.
362
EAS, s. 62.
363
Encyklopédia Slovenska (ďalej ES), zv. V, Bratislava 1981, s. 96.
364
EAS, s. 62.
361

191

192

Úvod do histórie obecnej správy

účty a iné záznamy, od začiatku 20. storočia vykonával aj funkciu obecného matrikára.
Po vzniku národných výborov bol inštitút notára zrušený. Zároveň zanikli aj obecné zastupiteľstvá, starosta a notár sa stali výkonnými úradníkmi.
369

Sirotský otec
Medzi povinnosti obecného zastupiteľstva patrila aj starostlivosť o právnu ochranu maloletých sirôt a detí, ktoré potrebovali ochranu. Do tejto povinnosti patrila aj starostlivosť o chudobných a odkázaných na cudziu pomoc. Pre výkon tejto funkcie bol ustanovený sociálny
pracovník – sirotský otec.370 Obec mala pre takýchto ľudí zabezpečiť miesto na spanie, jedlo,
odev, ošetrenie, opateru aj ﬁnančnú výpomoc. Na chudobných skladali ﬁnančné príspevky
obyvatelia obce ako aj obecní funkcionári. Tieto príspevky sa častokrát vyberali formou zbierok či peňažných trestov a pokút. Jeho kompetenciou bolo dozerať na to, aby boli nezaopatrené maloleté siroty vlastenecky a v náboženskom duchu vychovávané a vzdelávané. Sirotský
otec dbal, aby siroty riadne chodili do školy a dozeral aj na ich mravnú výchovu. Staral sa tiež
o to, aby poručníci detí dobre zaobchádzali s ich majetkom a aby boli pre nemanželské deti
plnené alimentačné nároky. Za tieto služby bol sirotský otec odmeňovaný ﬁxným „ročitým“
platom, ktorý podľa obecného štátu Dolného Dubové v roku 1929 bol 32 Kč.

Obecné služobníctvo
V spoločenstve obce zohrávalo dôležitú úlohu aj obecné služobníctvo. Nižšie obecné služobníctvo bolo na dedinách už pomerne rozvinuté v 18. a 19. storočí. Riadenie chodu obce
bolo v tom období zabezpečené kooperáciou troch správnych jednotiek:
- obecná rada najímala obecného sluhu a hlásnika,
- hospodárske spoločenstvá najímali hájnikov a pastierov
- cirkevná obec ustanovila zvonára, hrobára a kostolníka.
Počet obecného služobníctva a ich povinnosti záviseli od veľkosti a najmä od solventnosti
obce. Často boli tieto činnosti združované, napr.: zvonár–kostolník, hlásnik – bubeník
a pod., prípadne bol obecný sluha pre všetko.
Podľa údajov EAS všetky funkcie, bubeník – konšel, nočný strážnik – hlásnik,
zvonár a hrobár, boli najímané na dobu neurčitú (dlhodobo). Sluhovia boli odmeňovaní
malou sumou peňazí z obecnej, spolkovej a z cirkevnej kasy ako aj naturálnych dávok od
domu (zosyp zrna).
Obecný sluha – bubeník
Z hierarchie obecného služobníctva bol najdôležitejší obecný sluha – bubeník. Bol
spojnicou medzi richtárom, notárom a jednotlivými obyvateľmi či spoločenstvom obce.
Na malých dedinách vykonával i ďalšie služby (napr. ako hlásnik, úradný doručovateľ
a i.). Obecný sluha mal byť človek dôveryhodný a podľa možnosti gramotný. Zamestnanie obecného sluhu sa vyvinulo spolu s richtárskou funkciou. Toto spojenie zachytáva na
Slovensku (podľa EAS) aj nemecký a maďarský jazykový variant pomenovania obecného
sluhu: klajnrichter, kišbíró (kišbír), teda malý richtár.371
MELNIKOVÁ, M.: Správa poddanských obcí a jej písomností v období neskorého feudalizmu. In:
Slovenská archivistika, roč. 22, 1987, č. 1, s. 67-68.
Slovník.sk: zast. Sirotský otec – sociálny pracovník pre právnu ochranu maloletých sirôt a detí, ktoré
potrebovali pomoc a ochranu; podľa súčasnej terminológie – verejný ochranca práv, detský ombudsman.
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Obecná správa v 20. storočí do roku 1989
Budovanie novej štruktúry štátnej moci v ČSR po roku 1918, a tým aj obecnej správy, postupovalo veľmi pomaly. Obecná správa spočiatku nadväzovala na usporiadanie predchádzajúcej rakúsko-uhorskej monarchie. Výkon štátnej správy na miestnej úrovni bol zabezpečovaný prostredníctvom notárov v spolupráci s richtármi a obecným zastupiteľstvom.
V roku 1920 poštátnili funkciu notára, ktorému zostali predchádzajúce práva, v obci sa
stal predstaviteľom štátu. Vo väčších obciach boli po prevrate zriaďované dočasné správy
obcí, ktoré mali chrániť verejný poriadok a vykonávať správu obce až do utvorenia riadne
zvoleného orgánu – obecného zastupiteľstva. V roku 1922 sa začala realizovať reforma
obecnej správy. Podľa tejto reformy sa volilo obecné zastupiteľstvo v počte 9, 12, 18, ...
v pomere k obyvateľstvu obce.372
Voľby do obecnej samosprávy sa po vzniku ČSR v roku 1918 neuskutočnili,
a preto obecnú samosprávu nahrádzali volení mestskí (municipiálni) úradníci a notári vo
veľkých a malých obciach. V skutočnosti však tieto úrady ovládali jednotlivé politické
strany, čo dávalo veľký priestor pre korupciu. Notári mali byť menovaní ministrom vnútra a služobne podriadení vrchnému slúžnemu v okrese, v ktorom mali sídlo. Každá obec
mala svojho obecného notára a malé obce mohli mať spoločného, tzv. obvodného notára.
Notári boli volení doživotne obecným zastupiteľstvom príslušnej obce, mali hlasovacie
právo na schôdzach obecného zastupiteľstva a zároveň boli členmi obecného predstavenstva. Okrem toho mali na starosti obstarávanie štátnej správy, najmä vo veciach politických (vedenie matrík), a ﬁnančnej správy (vyberanie a vymáhanie daní a pod.). Na ich
úradnej pôsobnosti sa nič nezmenilo a ďalej ostávali nezávislí od obecných orgánov, ale
boli podriadení vrchnému slúžnemu, ktorý sa tiež stal štátnym úradníkom.373 Nadradené
postavenie notárov nad obecnou radou obce potvrdzujú aj viaceré zápisnice z Dolného
Dubového, kde notár vetoval rozhodnutie obecnej rady, a tak o príslušnom návrhu musel
rozhodnúť nadriadený orgán (prednosta okresu).
Pôsobnosť richtára prešla po roku 1919 na starostu a povinnosti predstavenstva vykonávala obecná rada. Názov starosta sa však v prvej ČSR neujal, a tak sa na dedinách
stále používalo pomenovanie richtár. V notárskych zápisniciach sa notári držali zákona a
používali termín starosta. Výkon štátnej správy vo veľkých a malých mestách patril notárovi. Potom sa mohli uskutočniť prvé obecné voľby a začala fungovať obecná samospráva.
V sledovanom období (v 20. storočí) sa na poste notára na Obvodnom notárskom
úrade v Bohuniciach, ktorí mali v pôsobnosti obec Dolné Dubové postupne vystriedali :
Meno notára
Koloman Kolečányi
Emil Zelenay
Zdenek Sokolíček
Imrich Boron
Emil Zelenay
František Machovich
František Machovich

Pôsobenie vo funkcii
do roku 1925
1925-1927
1927-1930
1930-1933
1934
1935-1945
po roku 1946 ako tajomník

370

193

ŠIMONČIČ, J., tamže.
ŠUTAJOVÁ, J.: Formovanie obecnej správy na Slovensku. (dostupné na www.saske.sk/cas/archiv/22006/Sutajova.html.)
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V prvých zápisniciach ObNÚ
po vzniku ČSR 1918 (bola okrem iného prerokovaná žiadosť o zvýšenie
platu obecného hlásnika, následkom
čoho plat od 1. 1. 1920 za ročitom obnose činil 600 Kč.374 Je pozoruhodné,
že zosyp375 vo viacerých obciach, aj
v Dolnom Dubovom, prežil až do 50.
rokov 20. storočia, hoci bol zakázaný
už za prvej ČSR.
Podľa zápisov Obvodného notárskeho úradu (ďalej ObNÚ) v Bohuniciach376 v rokoch 1913-1918, bol
dolnodubovský richtár Rudolf Taraba.
Zápisnice do roku 1918 boli v maďarčine. Prvá zápisnica „po prevrate“ v slovenčine bola zapísaná zo zasadnutia
obecnej rady (ďalej OR), ktoré sa konalo
2. 7. 1919. Predtlač pozvánky (Meghivás)
bola ešte maďarská, nad pôvodný text
bol rukou dopísaný slovenský preklad.377
Podľa prvých poprevratových zápisov OR v Dolnom Dubovom, pracovala pod vedením
richtára Štefan Sviteka (od roku 1919). Prvé zápisy OZ378 v roku riešili tieto problémy:
- oprava obecného domu, miesto šindľa pálenú škridlu,
- schválenie žiadosti Mateja Čápka ohľadom licencie k obmedzenému predaju alkoholu,
- obecný richtár predostiera, že do opatery vzatia obecného kanca nikto sa neprihlásil, a tak z čoho prinútenia obce kanca do svojho opatrovania prevzala obec.
Prvé voľby do obecných zastupiteľstiev „po prevrate 1918“ sa konali na Slovensku
v roku 1923. Je otázne, či možno tento akt nazvať voľbami, pretože o zástupcoch do
obecných zastupiteľstiev...“rozhodovali v obciach na Slovensku len úradníci bez volených zástupcov občanov. Za nezvyklé v demokratickom štáte... je treba považovať
aj oﬁciálne nepublikovanie volebných výsledkov vo voľbách do obcí a menovanie nevolených členov do župných zastupiteľstiev.“379 Informácie o voľbách z roku 1923 v aj zápisniciach OZ v Dolnom Dubovom chýbali. V rokoch 1924-1925 podľa zápisníc ObNÚ

ŠABA, pobočka Trnava, ObNÚ Bohunice, obec Dolné Dubové, kniha, č. 3 (1913-1925).
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Zosyp – naturálna mzda obecných, cirkevných zamestnancov. Zosyp sa robil u richtára, na farskom
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pôsobil ako starosta obce Michal Remenár, zápisnice v roku 1926 podpisoval Anton
Remenár ako starosta obce.
Absenciu informácii o prvých voľbách v roku 1923 sa snažila dodatočne napraviť
vtedajšia štátna exekutíva až po nasledujúcich voľbách v roku 1927. V zápise dolnodubovského OZ zo dňa 10. 12. 1927 je doslovne uvedené: „...pripomíname, že na základe
ústneho nariadenia okresného náčelníka v Trnave, že v minulom volebnom období (v roku
1923) boli obecného sboru zvolení:
Za ľudovú stranu: Štefan Svitek, Vincenc Jursa, Imrich Horváth, Milan Chlúba,
Michal Behúl, Ignác Čapkovič.
Za republikánsku stranu: Michal Remenár, Jakub Kosáč, Anton Remenár, Filip
Kolenič, Imrich Šimnočík, Štefan Kocán, Dominik Hrčka, Ján
Šimnočík, Jozef Čapkovič.
Z týchto boli zvolení za starostu: Michal Remenár, námestok Štefan Svitek, za členov
obecnej rady – Anton Remenár, Imrich Šimončík a Vincenc Jursa.
V obecných voľbách, ktoré sa konali dňa 16.11.1927 boli zvolení:
Za stranu ľudovú hlinkovú: Michal Svitek, Ján Gažo, Štefan Svitek, Ján Horváth,
Michal Remenár, Vincenc Jursa, Valent Horvatovič, Štefan Behúl, Michal Behúl, Lenhard Kocán.
Za stranu republikánsku: Štefan Taraba, Jozef Remenár, Jozef Kolenič, Imrich Šimunčík, Alojz Choreň.
Z nich boli za členov obecnej rady zvolení: Valent Horvatovič – starosta, Jozef Remenár – námestok, Lenhard Kocán, Michal Svitek,
Štefan Taraba. 380
Je zaujímavé, že starosta Valent Horvatovič začiatkom roku 1929 sám navrhol svoju rezignáciu. Obecné zastupiteľstvo jeho rezignáciu odmietlo, pretože pozitívne hodnotilo jeho doterajšiu prácu v svojom stanovisku uviedlo: ... že rezignáciu neprijíma s tým, že
svojej funkcie pozbavený môže byť vtedy, keď sa splnia podmienky podľa § č.1 až 9 zák.
č. 75/1919 zb....poťažne keď o prípadnom odvolaní rozhodne okr. Úrad v Trnave.381 Zo
zápisníc ObNÚ vyplýva, že rezignáciu starostu Valenta Horvatoviča bola zrejme prijatá
ku koncu roku 1929, pretože obecný rozpočet na rok 1930 sa už prerokovával pod vedením nového starostu Vincenca Jursu (20. 1. 1930). V roku 1928 bola zriadená aj obecná
ﬁnančná komisia, za predsedu bol zvolený Rudolf Taraba.
V roku 1929 bol vydaný „Organizačný štatút obce Dolné Dubové,“382 v ktorom boli
podrobne opísané povinnosti a práva obecného zastupiteľstva.383 Pre príslušnú obec boli
konkrétne údaje doplnené podľa veľkosti obce. Z vybraných častí štatútu je možné uviesť,
že obecné zastupiteľstvo sa schádzalo riadne dvakrát, obyčajne v marci a na jeseň najneskôr v októbri. Mimoriadne schôdze sa konali na žiadosť: nadriadeného úradu, obecného
notára a písomnej žiadosti najmenej jednej štvrtiny členov zastupiteľstva. Starosta obce
ŠABA, pobočka Trnava, ObNÚ, kniha č.4 (1925-1931) Zápisnica, zo dňa 10.12.1927, s. 21-22.
ŠABA, pobočka Trnava, ObNÚ, kniha. č 4, zápisnica 20.3.1929, s. 85.
ŠABA, pobočka Trnava, ObNÚ, kniha, č. 52. Rozsiahla kniha (100 strán, veľký formát ), predtlačený
text a čisté linkované strany pre vyplnenie jednotlivých rubrík podľa veľkosti obce.
383
Obecné štatúty (poriadok, ordnung, regule) boli tradíciou zavedené pravidlá spočenskej, hospodárskej a poriadkovej samosprávy obci na vlastnom území. Boli schvaľované nadobecným orgánmi (EĽSK, zv. 1, s. 413).
380
381
382
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mal ročnú odmenu 400 Kč a k tomu ročitý cestovný paušál 300 kč. Podľa tohto organizačného štatútu mala obec Dolné Dubové nasledovných obecných zamestnancov:
- výpomocná kancelárska sila pracovala pre celý notársky obvod Bohunice. Dolné
Dubové sa podieľalo na jej ročitom plate, 16 %, t. j. 1152 Kč,
- sirotský otec, jeho plat obnáša ročitých 32 Kč,
- pôrodná babička, jej ročitý plat obnáša 120 Kč,
- 1 poľný hájnik, pláca v naturáliách, ktoré si sám dľa počtu honov od majiteľov vyberá,
- 2 noční strážnici, ich povinnosť je stálym chodením obce dozorovať nad bezpečnosťou a nad nočným pokojom, plat podľa obyčajov dom od domu,
- 1 prehliadač mäsa,
- 1 pastier, plat v naturáliách dľa počtu zvierat 11 kg zbožia (obilia) od 1 kusa, sám
si to vyberá (tzv. zosyp),
- 1 naddesiatnik (hajtman), 4 desiatnici. Pre bezpečnostnú službu dľa starých obyčajov, plat hajtman 20 Kč, desiatnici 10 Kč,
- 1 obecný sluha.384
Pokladník nebol ustanovený.385 Okrem uvedeného cestovný ročitý paušál pre notára
bol 500 Kč. Notár mal k dispozícii doručovateľa, jeho ročitý paušál činil 400 Kč. Organizačný štatút bol schválený 8. júla 1929, podpísaní Valent Horvatovič – starosta, Vicenc Jursa,
Ján Horváth – uhodnovernovatelia (zrejme overovatelia), Zdenek Sokolíček – vedúci notár.
V zozname obecných zamestnancov nebol uvedený bubeník, ktorého pravdepodobne zastával obecný sluha. Z Bubnovacej knihy386 sa dozvedáme, čo bolo zvyčajným
predmetom oznamov pre občanov v Dolnom Dubovom, napr. :
- prenájom poľovného práva, zákaz pytliačenia,
- úradné stránky Berného úradu387 v Trnave, katastrálneho a merického úradu,
- zákaz príhonu paprčkového dobytka vedúceho cez obec Špačince pre zvieraciu
nákazu slintačky a krívačky,
- nebezpečné rozšírenie moru veprov v tunajšom okrese, prevádzanie očkovania
proti červienke,
- hubenie chrústov, ničenie poľných myší, nariadenie a pokyny,
- hromadná daňová upomienka (častý výskyt),
- ustavenie požiarno-policajnej komisie pri stavaní kozlov v jednotlivých prípadoch, spaľovanie odpadov z plodín vo väčšom množstve zakázané,
- súpis koní a vozidiel pre zvierací poťah, postrojov a výstrojov,
- verejná dražba (1933) u 5 koní pešieho pluk č. 23 „Amerických Slovákov,“
- do prenájmu danie obecnej role tzv. Pustáky „Dielec“ (1932),
- oslavy z príležitosti narodení pána prezidenta T. G. Masaryka,
- zákaz verejného zhromaždenia HSĽS, upozornenie obecenstva, aby sa na tomto
nezúčastnili (Trnava 21. IX. 1933 ),
- výzva na kopanie kopca pri kostole a iné.
Zápisnice ObNÚ neobsahujú ďalšie podrobnejšie informácie o činnosti obecných zamestnancov
v zmysle organizačného štatútu obce, tiež nebolo možné zistiť, či boli v danom počte vôbec ustanovení.
385
Na opakované požiadavky o obsadenie tejto funkcie, nikto nemal záujem.
386
ŠABA, pobočka Trnava, ObNÚ Bohunice, obec Dolné Dubové, Bubnovacia kniha (1932-1940), č, 50.
387
V súčasnosti je to daňový úrad.
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Podľa zápisníc ObNÚ, voľby dolnodubovského starostu nemali konca kraja, a tak
sa voľba starostu obce uskutočnila 4.11. 1931.388 Príčina nových volieb nie je známa, ale na
voľbách sa zúčastnil aj zástupca dozorujúceho úradu – oﬁciál Okresného úradu v Trnave,
Augustín Polák. Na voľbe sa zúčastnili členovia obecného zastupiteľstva v tomto zložení:
Jozef Kolenič, Viktor Horvatovič, Jozef Remenár, Alojz Choreň, Ján Jursa, Lenhard Kocán, Vincenc Jursa, Michal Svitek, Ján Horváth, Martin Žigray, Michal Remenár,
Štefan Svitek, Štefan Taraba, Ján Gažo, Vencel Čapkovič.
a. Voľba starostu :
b. Voľba zástupcu :

8 hlasov
7 hlasov
6 hlasov
9 hlasov

Za starostu bol teda zvolený Štefan Taraba a jeho zástupcom sa stal Štefan Svitek,
obidvaja z HSĽS. Okrem toho zvolili aj 3 radných: Michal Remenár (HSĽS), Jozef Remenár a Jozef Kolenič (obidvaja z Republikánskej strany).

Štefan Svitek

384
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– Štefan Taraba,
– Lenhard Kocán,
– Jozef Remenár,
– Štefan Svitek,

388

ŠABA, pobočka Trnava, ObNÚ. Kniha č. 4, Zápis o voľbe obecného starostu, konanej 4. 11. 1931.

198

Obecná správa v 20. storočí do roku 1989

Akú platnosť mali tieto voľby nie je známe, pretože zo zápisníc notárskeho úradu
je možné vyčítať iba to, že v krátkom čase boli vo funkcii starostu nasledovní členovia
obecného zastupiteľstva:
4. 11.1931
14.11.1931
17. 3. 1932
11. 4. 1933

– Štefan Taraba
– Vincec Jursa
– Lenhard Kocán
– Štefan Svitek.389

Po dramatických zmenách v osobe starostu sa situácia konečne stabilizovala a Štefan
Svitek zostal na poste starostu pravdepodobne až do konca roku 1945.390 Ďalšie zápisnice
z rokov 1945-1946 chýbajú.
Ďalšie voľby do obecných zastupiteľstiev v celej ČSR sa konali až
v troch kolách, t. j. 22. a 29. mája, a
napokon tretie kolo bolo 12. júna
1938. Voľby do obecných zastupiteľstiev sa uskutočňovali v napätom
ovzduší vyvolanom expanziou nacistického Nemecka, ktoré v tom čase už
okupovalo Rakúsko (tzv. anšlus 12. 3.
1938) a stupňovalo propagandu proti
Československu, ktorá vyvrcholila tzv.
Mníchovskou dohodou z 29. 9. 1938
o odstúpení pohraničných území ČSR
Nemecku. Podobne ako vo voľbách v
roku 1923 mali aj tieto voľby určité
špeciﬁkum – nemuseli sa konať v obciach, „kde bola prihlásená len jedna
kandidátka, alebo sa utvorilo zoskupenie, ktoré navrhlo len toľko kandidátov, koľko členov zastupiteľstva malo
byť zvolených“ Navyše publikovanie
celkových výsledkov volieb bolo zakázané z dôvodov údajnej možnej nesprávnej interpretácie v zahraničí.391 Dlhoročný zápas
o autonómiu Slovenska sa uskutočnil až po Mníchovskej dohode, ktorá bola vyhlásená 6. októbra 1938. Ústavný zákon o autonómii Slovenska prijal pražský parlament 22.
novembra 1938. Táto nová politická situácia mala vplyv na nedávno zvolené obecné
orgány. V rokoch 1938-1945 sa postavenie obce podstatne zmenilo. Postupne prestala
389
ŠABA, pobočka Trnava, ObNÚ. Kniha č. 5, Zápisnice z uvedených zasadnutí (podľa uvedených dátumov). Ich mená a podpisy ako starostovia obce sa nachádzali na jednotlivých zápisniciach o zasadnutiach obecného zastupiteľstva (nikde nebola poznámka ako starosta v zastúpení).
390
ŠABA, pobočka Trnava, ObNÚ, Fascikel č. 1, Zápisnica z 10. februára 1945, jedná sa o prvú zápisnicu písanú na písacom stroji.
391
KRONIKA SLOVENSKA, zv. 2, s. 230.
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v obciach fungovať obecná samospráva, ktorá bola nahradená vládnymi komisármi, t. j.
menovanými úradníkmi. Vládnych komisárov menovali okresné úrady.392 Podľa nariadenia krajinského prezidenta Juliána Šimka (vydaného už 19. 10. 1938) „pri prechode do
nových hospodárskych a politických pomerov na Slovensku, bude potrebné v mnohých
obciach, najmä tam, kde by doterajšie zoskupenia obecnej správy neposkytovali záruku
rýchleho konsolidovania pomerov, alebo kde na čele obce je starosta, za dnešných časov
sa nehodiaci, okamžite rozpustiť obecné zastupiteľstvá a na čelo postaviť vládneho komisára, ktorý si priberie podľa potreby poradnú komisiu.“393
Ako prebehla realizácia uvedeného nariadenia v Dolnom Dubovom sa nepodarilo
z dostupných informácii zistiť. Politické zmeny z notárskych zápisníc (1938-1939) sa
nedali vyčítať, lebo zápisnice stále sledovali len obvyklú obecnú agendu:
- až po viackrát opakovanej požiadavke na zvolenie funkciu pokladníka obce konečne prijal Martin Žigray (v roku 1939),
- úprava obecnej cesty a chodníkov,
- prerokovanie rozpočtov za uplynulé roky a pod.
Realizácia tohto nariadenia – ustanovenie vládneho komisára – v niektorých obciach, ako boli Špačince, Chtelnica, sa realizovalo hneď po vzniku Slovenského štátu
v roku 1939. V Kátlovciach sa nariadenie realizovalo až v roku 1941. Pozoruhodné bolo,
že v roku 1941 bol pre obec Dolné Dubové len jeden zápis, kde boli uvedení doterajší
členovia obecného zastupiteľstva:
Štefan Svitek – starosta, Jozef Remenár, Ján Gažo, Michal Svitek, Jozef Bednár,
Hubert Vrbovský, Jozef Horváth, Ferdinad Kolenič, Štefan Hrčka, Štefan Martinkovič,
Jozef Kolenič, Viliam Jursa, František Choreň, Martin Žigray, Ján Horváth.394
Činnosť vládnych komisárov skončila v roku 1943, resp. 1944, keď boli v obciach
zriadené obecné výbory (6-členné, s rovnakým počtom náhradníkov) na čele so starostami. Členov týchto výborov menoval a odvolával okresný náčelník na návrh HSĽS. Obecný výbor tak dostal právomoc bývalých obecných zastupiteľstiev.395 V rokoch 1942 až
1943 zápisy OZ v archíve chýbali. Nasledoval až zápis z 8. júna 1944, ktorý však podrobne opisuje voľbu obecného výboru v Dolnom Dubovom:
Vedúci notár František Machovich v zastúpení Okresného úradu v Trnave bol poverený inštalovať prvý obecný výbor a starostu obce v Slovenskom samostatnom štáte.
Na tomto slávnostnom zasadnutí sa zúčastnili vysoko vážení hostia: Pavol Čarnogurský,
krajský poslanec,396 dr. Pavel Bagin, okresný predseda HSĽS v Trnave. Prítomní boli:
vdp. Vojtech Plechlo – miestny predseda HSĽS, Štefan Svitek – starosta, Lukáš Kocán
– podstarosta, Štefan Martinkovič, Matúš Jursa, Lenhard Svitek, Michal Svitek, František Remenár, Augustín Taraba, František Krajčovič, František Žigray, Jozef Jursa, Jozef
Čapkovič – riadni a náhradní členovia Obecného výboru. Zapisovateľ Emil Gádoši. Išlo
TIŠLIAR, P.: K otázke organizácie a fungovania štátnej správy na Slovensku 1938-1945. In: Slovenská
republika 1939-1945. Zborník príspevkov Katedry histórie, UCM v Trnave, zv. II. Lúka 9.-10. 2003, s. 78.
393
TAMŽE.
394
ŠABA, pobočka Trnava, kniha č.5, s. 131. V zápise je uvedený Štefan Svitek ako starosta, nie ako
vládny komisár.
395
TIŠLIAR, P., c. d., s. 79.
396
Bol poslancom Slovenského snemu, otec známeho politika KDH, Jána Čargurského. (S. K.)
392
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o voľby „pre jednu volebnú kandidátku HSĽS.“ Vzhľadom na pokračovanie Štefana
Sviteka vo funkcii starostu sa dá usudzovať, že spĺňal kritéria „pri prechode do nových
hospodárskych a politických pomerov na Slovensku“ aj po roku 1939, zrejme vykonával
funkciu vládneho komisára.
Po skončení 2. svetovej vojny dochádza len veľmi pomaly k obnove občianskeho
života, k politickej konsolidácii a začína sa príprava na prvé povojnové demokratických
voľby. Takmer súbežne s prechodom frontu cez Dolné Dubové sa začína obnovovať politický život v obci. Prvá ožila Komunistická strana (KSS), ktorá mala počas 6 rokov
Slovenskej republiky zakázanú činnosť. Hneď po nej bola založená Demokratická strana
(DS). Len tieto dve strany mali na Slovensku povolenú činnosť bezprostredne v povojnovom období. Po skončení II. svetovej vojny dochádza k obnove ČSR a začína sa nové
usporiadanie štátnej správy. Najprv sa v roku 1945 uskutočnili voľby do Dočasného národného zhromaždenia a na úrovni obecnej správy, t. j. voľby do Národných výborov (NV)
boli vlastne len potvrdením kandidátov Národného frontu (NF) na volebných zhromaždeniach (nepriame voľby). Volebná kampaň sa začala asi mesiac pred voľbami. V obci sa
vystriedalo viacero rečníkov, ktorí oboznámili občanov so svojím programom. Do volieb
sa mohli zapojiť už 18-roční voliči (dovtedy 21-roční a starší). Voľby prebehli v súlade
s volebným právom platným v demokratických krajinách, t. j. boli priame, rovné a tajné.
Kompletné výsledky volieb v Dolnom Dubovom v roku 1946 sa nepodarilo zistiť.398
V roku 1945 bola vo fascikli len jedna zápisnica z 10. februára 1945, kde bol ako
starosta uvedený Štefan Svitek. V roku 1945 sa Obvodný notársky úrad (ObNÚ) Bohunice zmenil na Obvodný národný výbor Bohunice (ObNV), pod ktorý patrila obec Dolné
Dubové. Ďalšia zápisnica už uvádza ako predsedu MNV Jozefa Koleniča (1947).399 Jeho
krátke pôsobenie vo funkcii je obrazom politických pomerov po februári 1948. Predseda
akčného výboru Hubert Vrbovský prehlasuje, že Jozef Kolenič sa dobrovoľne vzdal úradu
predsedu MNV a odovzdal nasledujúce predmety úradu:
1773
obecná pečiatka MNV Dolné Dubové,
1774
1 durabel (zrkadlo),
1775
prázdny kalamár,
1776
obecnú reťaz,
1777
obecný bubon,
1778
obecnú katastrálnu mapu a starú komasačnú mapu,
1779
1 obecnú truhlicu,
1780
starú knihu výmery plôch počas komasácií zistených,
1781
knihu dobytčích pasov,
1782
knihu návštev lekára,
1783
obecnú tabuľu s nápisom Starosta obce,
1784
2 knihy „Informatívna škola NV“
397

KUBÍN, Ľ., VELŠIC, M.: Slovensko a jeho volebné pravidlá. Bratislava 1998, s. 24-25; činnosť komunistickej strany bola zakázaná, činnosť sociálnodemokratickej strany bola zastavená a ostatné strany
sa zlúčili s HSĽS.
398
ŠABA, pobočka Trnava, kniha č. 5 neobsahuje zápisnice pre roky 1945-1946. Potom už nastupujú
fascikle, kde sú zápisnice písané na písacom stroji.
399
ŠABA, pobočka Trnava, Fasc., č. 2, záp. 24. 5. 1947. Išlo o Obvodný MNV Bohunice, obec Dolné Dubové.
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Na základe výmeru Povereníctva vnútra bol MNV rozpustený a bola ustanovená
Dočasná miestna správna komisia (DMSK). Za predsedu DMSK boli ustanovení Hubert
Vrbovský a prvý podpredseda bol Jozef Mihálik.400 Začiatkom roku 1950 sa koná reorganizácia obecnej správy, keď boli zrušené ObNV, a tak vzniká samostatné MNV Dolné
Dubové. Za účasti zástupcu ONV v Trnave Štefana Guľu sa vykonala voľba predsedu
a členov rady MNV. Podľa vtedy aktuálneho počtu obyvateľov obce t. j. 736 má Rada
MNV Dolné Dubové 7 členov, kde sa počítajú predseda a podpredseda a 5 členov rady.
Za predsedu bol zvolený Hubert Vrbovský.401 Od roku 1950 prešiel ObNV (býv. notariát)
v Bohuniciach na MNV v Dolnom Dubovom spolu s pracovníkom notariátu Emil Gádošim. Zároveň bol i prvým matrikárom v obci. Na tomto poste pôsobil do roku 1957.
Od roku 1954 počas troch volebných období až do roku 1964 bol predsedom MNV
Július Horník. Od roku 1957 boli tajomníkmi MNV Štefan Kolenič a Ignác Hrčka. Činnosť
konšela – bubeníka sa končí 12. mája 1960. Nezabudnuteľným a posledným bubeníkom
bol Jozef Hrčka. Bubnovanie bolo nahradené hlásením z miestneho verejného rozhlasu.402
Po voľbách v roku 1964 až do roku 1968 bol predsedom MNV Ignác Hrčka. Začiatkom roku 1968 dochádza k zmene na funkcii predsedu MNV, keď predseda Ignác Hrčka
požiada písomne ONV v Trnave o uvoľnenie z funkcie. Rada ONV tejto žiadosti vyhovela
a „udelila mu pochvalné uznanie za jeho prácu.“ 403 Na návrh ZO-KSS sa stal 9. januára
1968, predsedom MNV Leonard Kocán, ktorý bol v tejto funkcii opakovane potvrdený vo
voľbách až do roku 1994. Ako predstaviteľ obce pôsobil najdlhšie v jej histórii – 26 rokov.
Prehľad členov rady MNV v Dolnom Dubovom vo vybraných rokoch404
1951
1955
1962
1966
1969
1972
1978
1982
1987
1990

Hubert Vrbovský – predseda MNV,
Štefan Šimončík, Ján Jursa, Jozef Horváth, Anton Čapkovič, Július Horník
Július Horník – predseda MNV,
Štefan Kolenič, Emil Gádoši, Ján Jursa
Július Horník – predseda MNV,
Ľudovít Horvatovič, Ján Chrvala, Anton Kocán, Vilma Valentovičová, Elemír Halás, Ignác Hrčka
Ignác Hrčka – predseda MNV,
Ján Jursa, Ing. Ján Kolenič, Anton Kocán, Július Horník, Viliam Šimončík, Elemír Halás
Leonard Kocán – predseda MNV,
Ján Jursa, Elemír Halás, Ing. Ján Kolenič, Anton Kocán, Viliam Šimončík, Július Horník
Leonard Kocán – predseda MNV,
Augustín Jursa, Elemír Halás, Július Horník, Anton Hrčka, Ing. Ján Kolenič
Leonard Kocán – predseda MNV,
Augustín Jursa, Karol Šurina, Anton Hrčka, Štefan Gajarský, Elemír Halás
Leonard Kocán – predseda MNV,
Augustín Jursa, Karol Šurina, Leonard Hrčka, Anton Hrčka, Štefan Kocán
Leonard Kocán – predseda MNV,
Augustín Jursa, Karol Šurina, Rudolf Brhel, Leonard Hrčka, Ing. Štefan Kocán
Leonard Kocán – predseda MNV,
Augustín Jursa, Karol Šurina, Rudolf Brhel, Leonard Hrčka, Ing. Štefan Kocán, na podnet VPN
Anton Krajčovič, Pavol Krajčovič
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ŠABA, pobočka Trnava, fasc., č. 4.
ŠABA, pobočka Trnava, fasc., č. 7.
TOMOVIČ, I., c. d., s. 25.
403
MNV Dolné Dubové, zápisnice rady a pléna, 9. januára 1968. Zmena sa uskutočnila v krátkom čase
po nástupe A. Dubčeka na miesto prvého tajomníka KSČ (5. januára 1968).
404
MNV Dolné Dubové, zápisnice rady a pléna
400
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Prehľad členov pléna MNV v Dolnom Dubovom vo vybraných rokoch

1959

1969

1979

1989

Július Horník – predseda MNV,
Ján Bažány, Milan Behúl, Ernest Čapkovič, Elemír Halás, Vilma Halásová, Ľudovít
Horvatovič, Vincent Hrčka, Štefan Choreň, Augustín Jursa, Jozef Jursa, Anna Jursová,
Ferdinand Kolenič, Jozefína Martinkovičová, Vilma Slabá, Štefánia Stanová, Imrich Svitek,
Ernest Špalek, Mária Tomaškovičová, Vilma Valentovičová.
Leonard Kocán – predseda MNV,
Ján Bednár, Viliam Čapkovič, Elemír Halás, Július Horník, Michal Horváth, Františka
Hrčková, Štefan Choreň, Ján Jursa, Anton Kocán, Ján Kocán, Ing. Ján Kolenič, Ing. Štefan
Kolenič, Jozef Martinkovič, Milada Miháliková, Imrich Svitek, Viliam Šimončik, František
Štepko, Vilma Valentovičová.
Leonard Kocán – predseda MNV,
Ján Bednár, Jozef Behúl, Ružena Behúlová, Jozef Čapkovič, Matilda Demovičová, Štefan
Gajarský, Elemír Halás, Štefan Heteš, Jozef Horváth, Anton Hrčka, Leonard Hrčka, Ernestína
Jursová, Augustín Jursa, Ján Kocán, Štefan Kocán, Tibor Kocán, Ing. Ján Kolenič, Pavol
Krajčovič, Anna Martinkovičová, Milada Miháliková, Milan Oravec, Rozália Rechtoríková,
Jozefína Sersenová, Karol Šurina.
Leonard Kocán – predseda MNV,
Zuzana Bednárová, Rudolf Brhel, Jozef Čapkovič, Ing. Jozef Čapkovič, Jozef Domorák, Augustín
Horváth, Jozef Horváth, Anton Hrčka, Leonard Hrčka, Augustín Jursa, Ing. Štefan Kocán,
Tibor Kocán, Ing. Ján Kolenič, Anton Krajčovič, Pavol Krajčovič, Jozef Martinkovič, Milada
Miháliková Ing. Mária Novotná, Rozália Rechtoríková, Vilma Šimončíková, Karol Šurina.

Obecná správa po roku 1989
V porevolučnej slovenskej verejnej správe pretrvával stav, ktorý bol dôsledkom desaťročia pôsobiaceho totalitného systému. Verejná správa bola konštituovaná ako nástroj
moci vládnych garnitúr a pre plnenie iných úloh ako bola služba občanovi. Fungovala
v iných podmienkach, v akých sa Slovensko ocitlo po zmene politických pomerov v roku 1989. Z týchto dôvodov bola potrebná reforma verejnej správy. Voľbami do orgánov
samosprávy obcí a zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa utvorili predpoklady
a podmienky pre začatie fungovania miestnych samospráv na celom území Slovenskej
republiky. Uvedený zákon vytvoril v nadväznosti na zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy základnú legislatívnu bázu novej sústavy miestnej samosprávy a štátnej správy. 405
Po ustanovení obecných samospráv v roku 1991 bol za starostu obce znovu zvolený Leonard Kocán a vo funkcii zotrval do roku 1994. Vo voľbách do obecných samospráv v roku 1994 bola do funkcie starostky obce zvolená Mária Tomovičová, rod. Svitková. Bola prvou ženou – starostkou v celom historickom prehľade dolnodubovských
richtárov (starostov).

Súhrnný prehľad volených dolnodubovských funkcionárov obecného zastupiteľstva
v obci v rokoch 1990-2014:406
Starosta obce :
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór:
Poslanci zastupiteľstva:

Starosta obce :
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór:
Poslanci zastupiteľstva:

Starosta obce :
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór:
Poslanci zastupiteľstva:

Volebné obdobie 1994–1998
Mária Tomovičová
Darina Mužíková
Ing. Anna Horváthová
Jozefína Bažányová, Ing. Štefan Kocán, Ing. Miloš Pakanec, Jozef Kocán,
Viktor Svitek, František Behúl, Ľubomír Horváth, Jozef Bednár, Darina Mužíková, Jaroslav Hutta, Augustín Sersen, Anton Krajčovič
Volebné obdobie 1998 – 2002
Mária Tomovičová
Jozef Kocán
Ing. Anna Horváthová
Jozeﬁna Bažányová, Ing. Štefan Kocán, Marián Sýkora, Kvetoslava Jablonická, Ing. Jozef Čapkovič, Ing. Jozef Domorák, Karol Šurina, Viera Behúlová,
Jozef Kocán, Mária Matejkovičová

Starosta obce :
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór:
Poslanci zastupiteľstva:

Volebné obdobie 2002 – 2006
Mária Tomovičová
Ing. Jozef Domorák
Ing. Elena Čapkovičová
Viera Behúlová, Jozef Svitek, Ing. Jozef Domorák, Jozef Bednár, Jozef Kocán, Ing. Jozef Ušák, Marián Sýkora, Mária Matejkovičová, Jaroslav Hutta

Starosta obce :
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór:
Poslanci zastupiteľstva:

Volebné obdobie 2006 – 2010
Ing. Marek Hrčka
Jozef Svitek (do 3. februára 2010), Ing. Jozef Domorák (od 4. februára 2010)
Ing. Elena Čapkovičová (od 1. 2. 2009 )
Ing. Jozef Domorák, Ing. Anna Horváthova, Ing. Jozef Ušák, Marek Hrdlica,
Milan Behúl, Jaroslav Hutta, Jozef Svitek, Mgr. Daniel Stranovský

Starosta obce :
Zástupca starostu:
Hlavný kontrolór:
Poslanci zastupiteľstva:

Volebné obdobie 2010 – 2014
Ing. Marek Hrčka
Ing. Jozef Domorák
Ing. Elena Čapkovičová
Ing. Jozef Domorák , Ing. Jana Šedivová, Ing. Jozef Ušák, Jaroslav Hutta, Ing.
Peter Horváth, Mgr. Daniel Stranovský, Štefan Demovič, Rastislav Kocán

Roky v nás I., Tripsoft Trnava 2005, ZMOS, región JE Jasovské Bohunice, roky 1990-2006 a Roky
v nás II...., Tripsoft Trnava, 2010, roky 2006-2010.
406
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Volebné obdobie 1990 –1994
Leonard Kocán
Jozef Svitek
Marián Horváth
Jozef Svitek, Jozef Kocán, Ing. Anna Horváthová, Leonard Hrčka, Zuzana
Bednárová, Ing. Anton Novotný, Anton Krajčovič, Rudolf Brhel, Ing. Elena
Čapkovičová, Jozef Martinkovič, Ing. Štefan Kocán, Pavol Krajčovič, Viktor
Svitek, František Remenár, Augustín Sersen, Štefánia Horváthová, Jaroslav
Hutta, Milan Holec

www.miestnasamosprava/sk Vývoj miestnej samosprávy na území Slovenska
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Pracovníci obecného úradu v Dolnom Dubovom od roku 1950
Meno a priezvisko
Roky vo funckii
Emil Gádoši
1950-1957
Štefan Kolenič
1957-1960
1960-1962
Terézia Miháliková
Milada Miháliková *
1962-1999
Iveta Matuškovičová
1999-xxxx
Marta Horváthová
2003-2006
Viera Behúlová
2007-xxxx
Vilma Halásová – kronikár obce
1946-1976
Mária Krajčovičová – kronikár obce
1976-2012
*Poznámka: Podľa pamätníkov najdlhšie pôsobiacej úradníčke vo funkcii Milade Mihálikovej patrí mimoriadna vďaka za jej nezištnú ochotu a obetavosť s akou pristupovala k obyvateľom obce. Celých 37
rokov bola dušou obecného úradu.

Súhrnný historický prehľad richtárov, starostov a predsedov MNV

Hubert Vrbovský

Július Horník

Ignác Hrčka

Leonard Kocán

Mária Tomovičová

Ing. Marek Hrčka

Starosta obce v súčasnosti zastupuje obec vo vzťahu k vyšším štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám. Vykonáva obecnú správu a rozhoduje vo všetkých veciach
správy obce v zmysle platných zákonov. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného
zastupiteľstva a má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva, podpisuje všeobecné záväzné nariadenia a udeľuje plnú moc v právnych záležitostiach.
Prvé zmienky o richtároch boli objavené i vo farskom archíve a na tomto základe
vieme, že predstaviteľmi obce v minulých storočiach boli:407
Rok
1714
1727
1732
1746
1768
1806
1813
1823
1829-1831
1843
1848
1849
1895-1902
1911
1913-1917

Meno richtára
Michal Čapkovič
Ján Filip ml.
Mišo Horník
Michal Čapkovič
Martin Čapkovič
Jozef Čapkovič
Ján Behúl
Jano Čapkovič – Jurina
Martin Čápka
Ján Čapkovič – Krajčo
Michal Vaško
Štefan Behúl
Matej Chorvatovič
Martin Svitek
Rudolf Taraba
Starosta (richtár)
1918
Imrich Valentovič
1921-1923
Štefan Svitek
1924-1925
Michal Remenár
1926
Anton Remenár
1927
Štefan Svitek
407

Rok
1927-1929
1930
1931
1931
1932
1933-1945
1945-1948
1948
1950-1954
1954-1964
1964-1968
1968-1990
1990-1994
1994-1998
1998-2002
2002-2006
2006-2010
2010-xxxx

Meno richtára
Starosta (richtár)
Valent Horvatovič
Vincenc Jursa
Štefan Taraba (?)
Vincenc Jursa
Lenhard Kocán
Štefan Svitek
Jozef Kolenič
Jozef Horváth, AV NF
Predseda MNV
Hubert Vrbovský
Július Horník
Ignác Hrčka
Leonard Kocán
Starosta
Leonard Kocán
Mária Tomovičová
Mária Tomovičová
Mária Tomovičová
Ing. Marek Hrčka
Ing. Marek Hrčka

Názov obce a obecné insígnie
Štúdium miestnych mien patrí, podľa jazykovedcov, medzi najťažšie, ale aj najkrajšie
jazykovedné bádanie.408 Názvy obcí v priebehu storočí odrážajú etnický pôvod obyvateľstva. Sídelné pomenovania sa aj s príchodom nového obyvateľstva, či už nemeckého,
maďarského alebo iného, zachovávajú a prispôsobujú sa stavu jazyka nových osadníkov.
Názov sídla si tak často v cudzom jazyku zachováva množstvo jazykových znakov o autochtónnom, pôvodnom osídlení. Podľa Jána Stanislava sa v názvoch sídel odrážajú skutočnosti, ktoré pôsobili pri vzniku sídliska, dediny, obce či mesta, napr. odrážajú reliéf
STANISLAV, J.: Odkryté mená slovenských miest a dedín. Vlastivedná séria. Bratislava : vyd. J.
Orlovský 1947.
408

TOMOVIČ, I., c. d., s. 25.
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prostredia, rieky, potoky (Bystrica) a pod. Názov Kátlovce etymológ Šimon Ondruš spájal s prírodným výtvorom – kotlinou pri potoku Blava, v ktorej sa obec nachádza.409 Iné
sídliská prevzali pomenovania podľa zvierat, ktoré sa na tom ktorom mieste vyskytovali
(Bobrovce, Chrťany), alebo pomenovania osád a dedín vznikali podľa zamestnania ich
obyvateľov, napríklad Tesáre, Rybáre a i. Aj v okolí našej obce existujú také sídliská,
ktoré zachovávajú zamestnanecké názvy. Patrí sem aj názov dediny Dechtice, ktoré je
odvodené od od „degt“ – dechtári, výrobcovia dechtu, Smolenice od „smoläne“ – smoliari, výrobcovia smoly a pod. Iné ranostredoveké usadlosti prevzali pomenovanie podľa
patróna kostola (sv. Ján), alebo vznikli na miestach, kde bol vypálený les (Žiar, Ždiar)
a pod.410 Niektoré ďalšie názvy osád odzrkadľujú medzietnické vzťahy: Nemcovce, Slovenské (Uhorské) Raslavice. Medzi názvy, ktoré sa viažu na vegetáciu, ktorá prevládala
na danom území patria zrejme pomenovania obcí ako Buková, Cerová-Lieskové, Smrečany a tiež Dubová, či Dubové.
Aj keď z latinského prekladu Zoborskej listiny z roku 1113, kde sa nachádza názov
Dumbo, jednoznačne nevyplýva, že ide už o osadu Dubové, je možné predpokladať, že na
tomto území osada Dubové aj vznikla. Názov obce Dolné Dubové prešiel, podobne ako
iné názvy obcí, mnohými zmenami.
1262 – Dumbou (na darovacej listine komesovi Seraﬁnovi)
1510 – Dombo
1774 – Alsó-Dombo, Unter-Dombova, Dolne Dubowa411
1786 – Alschó-Dombo
1808 – Alsó-Dombó, Dolní Dubové
1863-1913 – Alsódombó
1920 – Dolné Dubové
1930 – Dubové Dolnie, Dolnie Dubové
1940 – Dolné Dubové
Zo štúdia poznatkov o obci Dolné Dubové vyplýva, že sa vyskytujú aj „svojské“
interpretácie o pôvode obce Dolné Dubové, ako je to napríklad v budovateľskej publikácii
z roku 1948. Presná citácia: Uprostred starých dubov sa rozrástla v roku 1550 dedinka,
podľa okolia nazvaná Dubové. Jej obyvatelia sú zväčša roľníci. V dvojročnom pláne zapoja obec do telefónnej siete a zlepšia a opravia obecné cesty a mosty. 412
V najnovšej publikácii, ktorá je venovaná erbom a pečatiam,413 je uvedené, že
z Dolného Dubového sú známe dve pečatidla. Ich použitie by naznačovalo, že starším je
pečatidlo s cirkevným motívom, mladším pečatidlo s vinohradníckym a poľnohospodárskym motívom. Opak je pravdou. Pečatidlo so zamestnaneckým znakom pochádza už zo
17. storočia. Dokazuje to kruhopis, v ktorom je písmeno U nahradené písmenom V: SIGIKUBIŠ, S., a kol.: Kátlovce (1401-2001). OÚ Kátlovce, s. 34, 35.
JASTRABÍK, Š.: Smolenice. VEDA, Vydavateľstvo SAV 1975, s. 29-30.
MAJTÁN, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda,
Vydavateľstvo SAV 1972, s. 115.
412
PAMÄTNÁ KNIHA NV v dvojročnici 1947-1948, Bratislava : vyd. Povereníctvo vnútra 1948.
413
NOVÁK, J.: Pečate miest a obcí Slovenska. A – M. Bratislava : Filozoﬁcká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2008, s. 198-199.
409
410
411
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L(lvm) PAGI INF(erioris) • DVBO. Stred pečatného poľa je kolmo rozdelený na dve polia.
Na ľavej strane je vyrytý vinič, na pravej strane je kolmo postavený lemeš. Jeho odtlačky
J. Šimončič našiel na písomnostiach z rokov 1831 a 1832. Deliacu čiaru chybne považoval
za kôl k viniču. Rovnako, so zreteľnou deliacou čiarou, je totiž utvorený znak Veľkých
Brestovian. Dokonca sa autorstvo pečatidiel pripisuje tomu istému kovorytcovi.

Pečať obce Dolné Dubové z roku 1795
(ALU SNK 214 A 30)

Druhé pečatidlo je oválne a vzniklo
v 18. storočí. Zobrazuje na oblakoch stojacu
Pannu Máriu, ktorú obkolesujú štyria anjelici. Kruhopis pečatidla s nečitateľným koncom textu znie takto: + SIGILLUM ALSO
DOMBO + +... +. Jeho odtlačok je na liste
z roku 1768. Znak na pečatidle na prvý pohľad zobrazuje Nanebovzatie Panny Márie.
Tomuto sviatku je zasvätený farský kostol,
ktorý bol vybudovaný už v prvej polovici
14. storočia. Predpokladá sa navyše existencia ešte staršieho kostola, keďže fara sa tu
údajne nachádzala už v 13. storočí. Z tohto
poznatku vyplýva, že Dolné Dubové vyvíjalo svoju administratívnu činnosť už v čase
gotiky a vo svojom pôvodnom gotickom
Pečať fary Dolné Dubové z roku 1822
pečatidle ako svoj znak používalo patrón(archív fary Dolné Dubové)
ku farského kostola. Jestvujúce pečatidlo
z 18. storočia je jeho mladšou modiﬁkáciou či renováciou. Existencii a používaniu dvoch
pečatidiel s rozličným obsahom bude treba venovať ďalšiu pozornosť.
Z druhej polovice 19. storočia poznáme tri nápisové pečiatky. Na najstaršej je dvojjazyčný nemecko-slovenský text: GEMEINDE DOMBO DOLNI DUBOVÁ. Bola nájdená na písomnosti z roku 1876. Ďalšia pečiatka je oválna a má iba maďarský text: ALSÓ
DOMBÓ PECSÉTJE. Bola nájdená na dokumentoch z rokov 1881-1898. Tretia pečiatka
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je okrúhla a je z prelomu 19. a 20. storočia. Text v jej poli znie: POZSONY VÁRMEGYE
nagyszombati járás ALSÓ - DOMBÓ KTS-KOZSÉG PECSÉTJE. Našli sme ju na liste
z roku 1902. Pred vznikom ČSR vznikla ešte jedna nápisová pečiatka. Je z dielne I. Felsenfelda. V jej poli je text: POZSONY VÁRMEGYE ALSÓDOMBÓ KÓZSÉG * 1910 *.
Zistili sme, že pečiatka sa do obce expedovala až niekedy po 22. septembri 1911.
Súčasný erb obce bol vyhotovený z roku 1995. Jeho autormi sú J. Šimončič
a H. Čeleďa. Heraldicky upravili obecný znak, ktorý je vyrytý do pečatidla zo 17. storočia. Erb tvorí štiepený štít. V prvom červenom poli je zelená ratolesť vinnej révy s tromi
zlatými strapcami hrozna, v druhom striebornom poli je čierny, kolmo postavený lemeš. V červenom poli je ratolesť vinnej révy s tromi zlatými strapcami hrozna, v druhom
striebornom poli je čierny lemeš.414 Napriek tomu, že obec Dolné Dubové má vo svojom
erbe ratolesť vinnej révy s tromi zlatými strapcami hrozna, v niektorých dobových dokumentoch údaje o vinohradoch chýbajú. Ako príklad je možné uviesť Jozefínsku (18. storočie) a Františkovu mapu (19. storočie). Podobne ani heslo „Dombo“ v Korabinského
lexikóne415 vinohrady neuvádza. Na rozdiel od susedných Kátloviec, kde sú vinohrady na
oboch historických mapách zakreslené. Chotárny názov vinohrady sa vyskytuje v tradičných názvoch chotárnych častí.

Erb obce

Zástava obce

NOVÁK, J., c. d.,; autormi dolnodubovského erbu sú J. Šimončič a H. Čeleda. Pozn.: Pluh pozostáva
z dvoch rezných častí – Lemeš a čerieslo, kde lemeš je rezná časť pluhu (pre vodorovné odrezávanie
pôdy) čerieslo je zvislý nôž, v ľudovej terminológii „zelezo a nóž na pluhu.“
415
KORABINSKI, J. M.: Geograﬁsch – historisches lexikon von Ungarn. Pressburg 1786, s. 124.
414
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