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ULICA BOŽENY NEMCOVEJ východná strana (párne čísla) 

 Boženy Němcovej 

1/110 

parc. č.  3109 

vytypovaná na zápis 

PH- U, A, R 

mestská vila 

 
 

 
 

F- zachovaný pôvodný 

funkcionalistický výraz, 

obnova fasád bez 

nevhodných stavebných 

zásahov 

 

 

 Boženy Němcovej 

1A/2853 

parc. č. 3108 

rešpektujúca PH 

 

mestská vila 

 
 

 
 

H- plošný rozsah 

zastavania parcely 

F- masívna ustupujúca 

hmota 3.NP, farebne 

zvýraznená  

E- odstránenie oplotenia 

 

farebnosť 

 Boženy Němcovej 

3/1070 

parc. č. 3170/1  

rešpektujúca PH 

 

mestská vila 

 
 

 
 

E- odstránenie oplotenia 

 

 

 Boženy Němcovej 

5/1072 

parc. č. 3106  

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

mestská vila 

 
 

 

 

Z- cudzorodá objemná 

zeleň zasahujúca do 

uličného interiéru 

 

 Boženy Němcovej 

7/1074 

parc. č. 3159  

rešpektujúca PH 

 

mestská vila 

 
 

 

 

Z- cudzorodá objemná 

zeleň zasahujúca do 

uličného interiéru 

 

 Boženy Němcovej 

9/1076 

parc. č. 3161 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

mestská vila 

 
 

 

 
F- pôvodné 

architektonické riešenie 

Z- cudzorodá objemná 

zeleň zasahujúca do 

uličného interiéru 

 

 Boženy Němcovej 

11/760 

parc. č. 3164 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

mestská vila 

 
 

 

 
F- pôvodné 

architektonické riešenie 
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 Boženy Němcovej 

13/ 

parc. č. 3173 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom 

 
 

 plošný rozsah 

zastavania parcely 

architektonické riešenie 

 

 

 Boženy Němcovej 

15/1082 

parc. č. 3176 

rešpektujúca PH 

 

mestská vila 

 
 

 H- výrazné schodisko 

do ulice 

IP farebnosť 

odstránenie oplotenia 

S- tvar 

IP 

 Boženy Němcovej 

17/1084 

parc. č. 3178/2 

rešpektujúca PH 

 

mestská vila 

 
 

   

ULICA BOŽENY NĚMCOVEJ západná strana (nepárne čísla) 

 Boženy Němcovej 

8/787, 8/810 

nehnuteľnosť s PH 

parc. č. 3103, 3104 

PH- U, A, R 

mestská vila 

 

 

 

 
 

 Z- cudzorodá objemná 

zeleň zasahujúca do 

uličného interiéru 

 

 Boženy Němcovej 

6/758 

parc. č. 3099  

rešpektujúca PH 

 

mestská vila 

 
 

   

 Boženy Němcovej 

4/1070 

parc. č. 3098/1  

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

mestská vila 

 
 

 Z- cudzorodá objemná 

zeleň zasahujúca do 

uličného interiéru 

 

 Boženy Němcovej 

2/1069 

parc. č. 3096 

rešpektujúca PH 

 

mestská vila 

 
 

 H- spojenie krčkom so 

susednou vilou 

IP rozsah, umiestnenie 

IP 

 


