Národné výbory (1967-1971)
Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 1.3.1967 č. 48, ktorým sa schvaľuje stanovisko vlády k návrhu zákona o národných
výboroch a stanovisko vlády k návrhu zákona o správnom konaní; 1.3.1967, 8 s.
Návrh Zásady riadenia národných výborov vládou; autor neuvedený; nedatované, 28 s. – informácia na priloženom
štítku: zasadanie vlády 1.3.1967
Dôvodová správa k návrhu zákona o národných výboroch; autor neuvedený; nedatované, 33 s. – informácia na
priloženom štítku: zasadanie vlády 17.4.1967
Správa o činnosti národných výborov a o postavení a úlohách národných výborov v socialistickej spoločnosti; autor
neuvedený; nedatované, 25 s. – informácia na priloženom štítku: zasadanie vlády 14.6.1967
Plán politicko-organizačného zabezpečenia volieb do NV v roku 1968 vo Východoslovenskom kraji; Vsl. KNV Košice
– organizačný odbor; nedatované, 12 s.
Spravodajstvo o zabezpečení volieb do NV - situačná správa č. 3 za Východoslovenský kraj; Vsl. KNV v Košiciach;
5.2.1968, 3 s.
Záznam z I. zasadnutia Krajskej volebnej komisie NF pre riadenie volieb do NV všetkých stupňov vo
Východoslovenskom kraji, konaného dňa 6.2.1968; 11 s.
Informatívna správa o súčasnom stave v politicko-organizačnom zabezpečení volieb do národných výborov;
Organizačno-politické oddelenie ÚV KSS; pre členov a kandidátov ÚV KSS; 28.2.1968, 7 s.
Prehľad požiadaviek na znovuzriadenie predchádzajúcich a vytvorenie nových okresov (stav k 20.7.1968); autor
neuvedený; nedatované, 12 s. – informácia na priloženom štítku: zasadanie vlády 8.8.1968
Návrh postupu orgánov vlády SSR a národných výborov pri riešení problémov súvisiacich s ukončením činnosti
krajských národných výborov; minister vnútra SSR pre schôdzku vlády SSR; január 1969, 30 s.
Návrh zásad na usporiadanie výkonu štátnej správy I. stupňa v obciach a mestách; MV SSR pre rokovanie vlády
SSR; január 1969, 32 s.
List predsedu SNR predsedovi vlády SSR vo veci plnenia uznesenia vlády SSR o postupe pri likvidácii KNV;
27.3.1969, 3 s.
Informácia o situácii na úseku národných výborov v súvislosti s plnením uznesení vlády SSR č. 16 a 17 z 3.2.1969
s osobitným zreteľom na pripravovaný návrh zákonných úprav súvisiacich so zrušením krajských národných
výborov; Výbor SNR pre národné výbory pre rokovanie Predsedníctva SNR; apríl 1969, 30 s.
Vládny návrh Ústavného zákona o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho
zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov; 10.10.1969, 7 s. + Stanovisko
Ústavnoprávneho výboru SNR z 12.10.1969, 5 s.
Správa o výsledkoch rokovaní výborov SNR o návrhoch zákonov SNR, o územnom členení SSR a o niektorých
opatreniach v organizácii a pôsobení národných výborov na Slovensku; Výbor SNR pre národné výbory pre
rokovanie Predsedníctva SNR; jún 1969, 17 s.
Niektoré poznatky z prieskumu plnenia uznesenia Vlády SSR č. 16/1969 vykonaného poslancami SNR v dňoch 4.-6.
11.1969; Výbor SNR pre národné výbory pre rokovanie Predsedníctva SNR; december 1969, 12 s.

Uznesenie Predsedníctva SNR z 26.1.1970 č. 4 k návrhu na pridelenie vládneho návrhu zákona SNR o vytvorení
obvodných národných výborov v meste Košiciach a o niektorých otázkach ich pôsobnosti Ústavnoprávnemu
výboru SNR; 26.1.1970, 1 s.
Informatívna správa o niektorých opatreniach na riešenie hlavných úloh v oblasti národných výborov; Výbor SNR
pre národné výbory pre rokovanie Predsedníctva SNR; január 1970, 31 s.
Správa o plnení ústavného zákona č. 117/69 Zb. v oblasti Národných výborov; autor neuvedený; nedatované, 14 s.
– informácia na priloženom štítku: zasadanie ÚV SNF 15.6.1970
Informácia 1.) o priebehu a výsledkoch okresných konferencií národných výborov uskutočnených v mesiacoch
január – marec 1970 2.) o uplatňovaní Ústavného zákona číslo 117/69 Zb. v národných výboroch SSR; MV SSR pre
rokovanie Výboru SNR pre národné výbory; 12.5.1970, 20 s.
Informácia o priebehu a výsledkoch okresných konferencií národných výborov a realizácii Ústavného zákona číslo
117/69 Zb. na úseku národných výboroch; Výbor SNR pre národné výbory pre rokovanie Predsedníctva SNR; jún
1970, 25 s.
Správa o výsledkoch uplatňovania ústavného zákona č. 117/69 Zb. a o výsledkoch očisty aparátu národných
výborov a nimi riadených organizácií; autor neuvedený; nedatované, 12 s. – informácia na priloženom štítku:
zasadanie Výboru SNR pre národné výbory 10.11.1970
Uznesenie Predsedníctva SNR zo 14.12.1970 č. 100 k rozhodnutiu predsedu SNR o pridelení niektorých vládnych
návrhov zákonov SNR výborom SNR; 14.12.1970, 2 s.
Návrh uznesenia Predsedníctva SNR zo 14.12.1970 č. xxx k rozhodnutiu návrhu programu 11. schôdzky SNR;
14.12.1970, 2 s.
Vládny návrh ústavného zákona o voľbe poslancov krajských národných výborov v SSR; vláda SSR pre
Predsedníctvo SNR; november 1970, 5 s.
Uznesenie Predsedníctva SNR z 28.12.1970 č. 105 o vyhlásení zákonov SNR v Zbierke zákonov, schválených na 13.
schôdzke SNR; 28.12.1970, 2 s.
Návrh uznesenia Predsedníctva SNR z 28.12.1970 č. xxx o vyhlásení zákonov SNR v Zbierke zákonov, schválených
na 13. schôdzke SNR; 28.12.1970, 2 s.
Návrh na zvolanie prvých schôdzok krajských národných výborov v SSR; Kancelária SNR na rokovanie
Predsedníctva SNR; 29.12.1970, 9 s.
Správa o vytvorení podmienok novozriadeným krajským národným výborom v SSR a o doteraz vykonaných
opatreniach; predseda vlády SSR na schôdzku Predsedníctva SNR; marec 1971, 11 s. (+ duplikát)
Informatívna správa Výboru SNR pre národné výbory, štátnu správu a veci národností o výsledku prieskumu
vytvárania podmienok pre činnosť novozriadených krajských národných výborov v SSR; na schôdzku Predsedníctva
SNR; 15.4.1971, 18 s. (+ duplikát)
Národní výbory v letech 1967 až 1970; časopis Národné výbory, roč. 32, 1983, č. 34, 1 s.
Národní výbory v krizovém období společnosti; časopis Národné výbory, roč. 32, 1983, č. 35, 1 s.

