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ŠTÚROVA východná strana (nepárne čísla) 

 Štúrova 1/878 

parc. č. 2871/2 

vytypovaný na zápis 

PH- U, A, UR, R, H 

nájomný dom 

 
2010 

 
2007 

F+ zachované členenie 

fasády, výplne 

okenných otvorov, erb 

na fasáde 

F- materiál vymenených 

okenných výplní 

 

 

 Štúrova 3/880 

parc. č. 2872 

vytyovaný na ápis 

PH- U, A, UR, R 

bytový dom 

 
 

 
 

F- zachovaná bez zmien 

IP- umiestnenie, 

veľkosť 

IP 

 Štúrova 5/882 

parc. č. 2870, 2869, 

2868 

nehnuteľnosť s PH 

PH-U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
 

F- zachované komíny s 

hlavicami 

F- narušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť a 

tvar otvorov bočných 

traktov, rôzna farebnosť 

traktov 

fasáda farebnosť 

 Štúrova 7/884 

parc. č. 2863 

rešpektujúci PH 

 

remeselnícky dom  

 
 

 
F- veľkosť a tvar 

otvorov bočných traktov 

 

 Štúrova 9/886 

parc. č. 2862 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
F- zachované komíny s 

hlavicami 

F- neprimeraná veľkosť 

otvorov bočných 

traktov, členenie 

okenných výplní 

fasáda otvory 

 Štúrova 11/888 

parc. č. 2858 

NKP 

PH- U, A, UR, R 

synagóga 

 
 

 
F+ zachované bez 

zmien 

 

 

 Štúrova 13/890 

parc. č. 2856/1 

vytypovaná na zápis 

PH- U, A, UR, R 

škola  

 
 

 F- obnova strechy, 

zachované fasády bez 

zmien  

E- zachované kované  

oplotenie s detailami 

 

 

 



 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 

kategória/hodnoty 

UNKP (objekt) 

Foto  Foto Charakter úprav 

+ pozitívna obnova 

nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

 Štúrova 15/892 

parc. č. 2852/1, 2, 3, 

4, 6 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  
 

 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- neprimeraná veľkosť 

otvorov bočných 

traktov, členenie 

okenných výplní 

fasáda otvory 

možnosť nadstavby 

o 1NP 

 Štúrova 17/864 

parc. č. 2851 

rešpektujúci PH  

 

roľnícko-

remeselnícky dom   

s nadstavbou  
 

 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- nevhodná veľkosť 

a tvar otvorov bočného 

traktu a 2.NP, členenie 

výplní 

fasáda otvory 

 Štúrova 19/244 

parc. č. 2848 

rešpektujúci PH 

 

roľnícko-

remeselnícky dom   

s nadstavbou 
 

 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- výrazná farebnosť 

IP- umiestnenie 

fasáda farebnosť 

IP 

 Štúrova 21/245 

parc. č. 2847 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  

 
 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- neprimeraná veľkosť 

otvoru bočného traktu, 

farebné členenie  

S- odstránenie komínov 

fasáda farebnosť 

 

 Štúrova 23/246 

parc. č. 2839,2840, 

2841, 2842, 2843, 

2834, 2836, 2837 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom   
 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

časť objektu zanedbaná 

údržba 

F- rôzna farebnosť  

 

fasáda farebnosť 

 

 Štúrova 25/247 

parc. č. 2834, 2831 

nerešpektujúci PH 

 

rodinný dom 

 
 

 

predimenzovaný objem 

F- rôzna veľkosť 

otvorov, osadenie v 

rôznej výške, výrazná 

farebnosť, balkóny na 

bočnej fasáde v 2 

podlažiach, okná v štíte 

fasáda farebnosť 

 

 Štúrova 27/249 

parc. č. 2634/1 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
F- zachovaná brána do 

prejazdu, osovosť 

S- zachovaný komín s 

hlavicou 

F- veľkosť otvorov 

bočných traktov 

 

 

 Štúrova 29/ 

parc. č. 2635/1, 2, 3, 

4, 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- obklad sokla, tvar a 

veľkosť otvoru bočného 

traktu, veľkosť výkladu, 

drevený parapet 

výkladu 

fasáda obklad sokla 
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 Štúrova 31/908 

parc. č. 2644 

nerešpektujúci PH  

 

rodinný dom 

 
 

 
F- obklad sokla, 

zasunutie vstupu za 

uličnú čiaru, šírkovo 

predimenzovaná brána 

S- tvar a veľkosť 

vikierov, odstránenie 

komínov 

fasáda obklad sokla 

 

 Štúrova 33/910 

parc. č. 2648 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

  
2007 

 
2010 

F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- farebnosť sokla, sýta 

farebnosť, veľkosť 

otvoru bočného traktu, 

veľkosť výkladu, 

drevený parapet 

fasáda farebnosť 

 

 Štúrova 35/912 

parc. č. 2651/1 

nerešpektujúci PH 

 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
2013 

 
2007 

F- obklad sokla, 

narušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť 

vstupov do bočných 

traktov 

S- tvar a veľkosť 

vikierov, zapustenie pod 

úroveň koruny muriva 

S- odstránenie komínov 

 

 Štúrova 37/914 

parc. č. 2652 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- obklad sokla zo 

štiepaného kameňa 

S- odstránenie komínov 

fasáda obklad sokla 

 Štúrova 39/916 

parc. č. 2655 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- obklad sokla, 

neprimeraná veľkosť a 

zasunutie vstupu do 

bočného traktu, 

šambrány 

S- tvar a veľkosť 

vikierov, odstránenie 

komínov 

fasáda obklad sokla 

strecha vikiere 

 Štúrova 41/ 

parc. č. 2656 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- veľkosť okenných 

otvorov, členenie 

okennej výplne  

 

fasády otvory 
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 Štúrova 43/919 

parc. č. 2659 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu, osovosť 

 

 

 Štúrova 45/257 

parc. č. 2660 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom 

 
 

 

2007 

architektonické riešenie 

F- členenie fasády, 

zasunutie vstupov 

S- veľkosť a tvar 

vikierov 

 

 Štúrova 47/921 

parc. č. 2665/1, 2, 3, 

2666 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
F- zachovaná brána do 

prejazdu 

 

fasáda otvory 

 Štúrova 49/922 

parc. č. 2668, 2669, 

2671/3, 2672 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom 

  

2007 

hmotovo-priestorová 

skladba, 

predimenzovaný objem, 

architektonické riešenie 

F- keramický obklad, 

tvar okien na 1.NP, 

francúzske okná, arkier 

a balkóny na 1.NP 

S- tvar vikierov 

 

 Štúrova 51/260 

parc. č. 2679 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom 

  

2007 

hmotovo-priestorová 

skladba, 

predimenzovaný objem, 

architektonické riešenie 

F- keramický obklad, 

francúzske okná 

S- predimenzovaný 

vikier 

 

 Štúrova 53/ 

parc. č. 2682 

nerešpektujúci PH 

 

rodinný dom 

 
 

 

 hmotovo-priestorová 

skladba, architektonické 

riešenie 
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 ŠTÚROVA západná strana (párne čísla) 

 Štúrova 

parc. č. 2693/1, 

2694 

 

 

 
 

 
 

plocha po asanovanom 

objekte upravená na 

parkovisko  

 

 Štúrova 40/917 

parc. č. 2699/2 

nerešpektujúci PH 

 

rodinný dom 

 
 

 

 architektonické riešenie 

F- keramický obklad, 

arkier na 2.NP, 

francúzske okná 

 

 Štúrova 38/915 

parc. č. 2708 

rešpektujúci PH 

 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- nadstavba koruny 

muriva, tvar okenných 

otvorov 

 

 

 Štúrova 36/913 

parc. č. 2709 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

remeselnícky dom 

 
 

 

- F- sokel obklad, 

kontrastná farebnosť  

H- nadstavba koruny 

muriva, prístavba 

k domu  

E- odstránenie 

oplotenia, zástavba 

prieluky medzi domami 

 

fasáda sokel, farebnosť 

 Štúrova 34/2518 

parc. č. 2715 

nehnuteľnosť s PH  

PH- U, A, R 

remeselnícky dom  

 

 

 F- obklad sokla  

S- tvar a veľkosť 

vikierov  

E- odstránenie 

oplotenia, zástavba 

prieluky medzi domami 

s predimenzovanou 

korunou muriva 

 

fasáda sokel 

 Štúrova 34/911 

parc. č. 2716 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, UR, R 

remeselnícky dom  

 
 

 

 F- zachovaná štuková 

výzdoba 

F- obklad sokla zo 

štiepaného kameňa, 

veľkosť okenných 

otvorov 

 

fasáda obklad sokla, 

farebnosť 
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 Štúrova 32/909 

parc. č. 2721, 2729 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, UR, R 

remeselnícky dom  

 
 

 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu, nad ňou reliéf 

s maskarónom 

F- zmena 

architektonického 

výrazu bočného traktu, 

odlišné okenné výplne, 

materiál okenných 

výplní, rôzne farebné 

riešenie traktov, výška 

sokla a farebnosť 

S- tvar vikierov 

 

fasáda farebnosť 

 

 

 Štúrova 30/907 

parc. č. 2730 

nehnuteľnosť s PH 

dostavba prieluky-

nerešpektujúci 

PH- U, A, R 

remeselnícky dom 
 

 

 

- F- farebnosť 

S- ukončenie komína 

E- odstránenie 

oplotenia, zástavba 

prieluky medzi domami 

 

fasáda farebnosť 

 Štúrova 28/905 

parc. č. 2748 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

remeselnícky dom 

 
 

 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu  

S- zachované vetráky 

F- tvar okenných 

otvorov, členenie výplní 

S- odstránenie komínov 

fasáda otvory 

 Štúrova 26/903 

parc. č. 2749 

nerešpektujúci PH 

 

remeselnícky dom 

sa nadstavbou 

 

 
 

 F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- veľkosť okenných 

otvorov, členenie 

okenných výplní 

 

 

 Štúrova 24/901 

parc. č. 2774 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 

- F- zachovaná brána do 

prejazdu 

F- keramický obklad 

sokla 

fasáda- obklad sokla 

 Štúrova 22/899 

parc. č. 2822/1 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

remeselnícky dom 
 

 

 
 

F- veľkosť niektorých 

okenných otvorov, 

členenie okenných 

výplní 

 

 

 Štúrova 20/897 

parc. č. 2820 

rešpektujúci PH 

 

meštiansky dom 

 
 

 
 

F- obklad sokla zo 

štiepaného kameňa 

S- veľkosť vikierov 

fasáda obklad sokla 



 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 

kategória/hodnoty 

UNKP (objekt) 

Foto  Foto Charakter úprav 

+ pozitívna obnova 

nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

 Štúrova 18/895 

parc. č. 2819 

nehnuteľnosť s PH 

 

remeselnícky dom 

 
 

 

- F- zachované členenie 

fasády 

E- zachovaný plot s 

kovanými dielmi 

E- umiestnenie TZ na 

komíne  

 

 

 Štúrova 16/893 

parc. č. 2817 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

remeselnícky dom 

 
 

 
S- zachovaná strecha s 

vetrákmi 

F- kontrastná farebnosť 

fasáda 

 Štúrova 14/891 

parc. č. 2816 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, UR, R 

remeselnícky dom 

 
 

 
F- zachované členenie 

fasády 

E- zachovaný plot s 

kovanými dielmi 

F- materiál okenných 

výplní, členenie okna 

vľavo 

 

 

 Štúrova 12/899 

parc. č. 2814 

rešpektujúca PH 

 

remeselnícky dom 

 
 

 
hmotovo-objemové  

riešenie  

S- tvar strechy 

s vikiermi, smerom do 

záhrady s nadstavbou 

o jedno NP 

 

 Štúrova 10/887 

parc. č. 2812 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, UR, R 

remeselnícky dom 

 
- 

 
F- obnovená fasáda bez 

stavebných zmien 

zachovaný plot s 

kovanými dielmi 

 

 Štúrova 8/885 

parc. č. 2810 

rešpektujúca PH 

 

mestská vila 

 
 

 
zásadná prestavba vily, 

realizovanej podľa 

projektu Emila Belluša 

 

 Štúrova 6/ 

parc. č. 2873 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, UR, R 

mestská vila 

 

 F- zachované členenie 

fasád, výplne okenných 

otvorov 

S- zachovaná strecha s 

klampiarskymi prvkami 

 

 Štúrova 4/ 

parc. č. 2874 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, UR, R 

mestská vila 
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 Štúrova 2/ 

parc. č. 2876 

rešpektujúci PH 

 

bývalé kino 

 
 

 

 
F- architektonické 

riešenie, farebnosť 

fasáda farebnosť 

možnosť nadstavby 

o 1NP 

 


