
Objekty na území Pamiatkovej zóny Hniezdne vytypované na vyhlásenie za NKP: 
 

 dom č. 6 - fara s dvorovým objektom (parc. č. 146): objekt pozostávajúci pôvodne 
z dvoch starších renesančných domov s viacerými architektonickými detailami, 
s hodnotnou klasicistickou fasádou. K objektu patrí aj jeden z mála dochovaných 
dvorových objektov z 18. - 19. storočia. Predmetný dom s dvorovým objektom má 
zachovanú pôvodnú dispozíciu s historickými konštrukciami a remeselnými detailami. 

 dvorový objekt za domom č. 96 (parc. č. 338): pôvodný dvorový objekt meštianskeho 
domu z 18. storočia, jeden z mála sa vyskytujúcich dvorových objektov v PZ s viacerymi 
historickými konštrukciami a remeselnými detailami.  

 suterén zaniknutého objektu (parc. č. 1/1, 1/4): Suterénne klenuté priestory sa 
nachádzajú východne od kostola sv. Bartolomeja. Podzemné miestnosti tvoriace priečny 
trojtrakt majú pôdorys v tvare obdĺžnika s pozdĺžnou osou v smere V-Z. Vznik pivníc je 
možné podľa archívnych materiálov datovať na obdobie pred polovicou 18. storočia, 
keďže neskôr sa už (podľa dostupných prameňov) na danom mieste žiadna stavba 
nevyskytovala. Na mapových listoch 1. a 2. vojenského mapovania a na katastrálnej 
mape z roku 1872 sa na danom mieste nenachádzal žiaden objekt. Zároveň architektúra 
suterénov – kamenné valené klenby s lunetovými výsečami a vetracími otvormi svedčia 
o výstavbe pred 18. storočím. Pravdepodobne sa jednalo o podzemné skladovacie 
priestory nadzemnej stavby v strede námestia, ktorá mala najskôr verejné využitie 
(obchodné ?, snáď podobné ako zistené „krámiky“ v Podolínci). Po zániku tejto neznámej 
stavby a po výstavbe nového klasicistického kostola na námestí v rokoch 1808 - 1820 
bola nad suterénmi vybudovaná kaplnka, cez ktorú bol realizovaný vstup do podzemia. 
Suterénne priestory prestali byť využívané a dodnes sú opustené. 

 archeologická lokalita - kostol s cintorínom (parc. č. 1/1-4): kryje sa s plochou 
jestvujúceho kostola sv. Bartolomeja a jeho bezprostredného okolia v približnom rozsahu 
jeho oplotenia, ktoré vymedzuje parcelu č. 1/1. Predpokladáme tu jednu z najstarších 
sakrálnych stavieb na území okresu Stará Ľubovňa. Doposiaľ realizovaný archeologický 
výskum v areáli kostola mal len charakter obhliadky zemných prác. Výskum potvrdil 
existenciu kultúrnych vrstiev prikostolného cintorína (stredoveké a novoveké hroby), ako 
aj murované základové konštrukcie (asi stredovekého kostola s predpokladanou 
orientáciou v smere V – Z) . V interiéri kostola je možné predpokladať aj existenciu 
murovaných krýpt. Je pravdepodobné, že areál kostola bol vymedzený murovanými 
základmi pôvodného stredovekého (nad zemou rovnako už nezachovaného) ohradného 
múru. 

 


