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Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 152/32 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    833 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 4. os z východu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 152/32/Dom meštiansky/november2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       historizmus s klasicizujúcimi prvkami 

Predpokladané datovanie:   koniec 19. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 285 cm 

   celková šírka  225 cm  

   šírka krídla  105 cm 

   výška krídla  245 cm 

 

Stav:      narušený 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná vo 4. osi z východu 1. NP v pravouhlom vstupnom 
otvore s rovnými osteniami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede 
zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je presklený svetlík, 
pevne osadený, drevenými lištami šesťtabuľkovo členený. Brána je dvojkrídlová, k východnému 
krídlu je pripevnená profilovaná chlopňa s hlavicou s horizontálne situovaným diamantovým 
vzorom a vertikálnym diamantovým vzorom v spodnej časti. Krídla tvorí rámová konštrukcia 
s dvojicou obdĺžnikových kaziet s profilovaným rámom na každom krídle. Prvá kazeta, 
situovaná vertikálne má uprostred dve obdĺžnikové vystupujúce plochy v strede prerušené 
kosoštvorcom s diamantom vo vrchole. Vystupujúce plochy majú rámovanie v tvare edikuly. 
Podpory s kanelovaním dosadajú na profilovanú rímsu na konzolách. Kladie s vystupujúcou 
obdĺžnikovou stredovou plochou a diamantovým vzorom po stranách nesie profilovaný 
trojuholníkový štít s vystupujúcou trojuholníkovou plochou vo vnútornom poli štítu. Druhá, 
horizontálne situovaná kazeta je vyplnená plochou s diamantovým vzorom. Kazety sú od seba 
oddelené rímsou. V spodnej časti výplne sú situované okopné lišty.  

Brána má novodobý zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom.  
  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16  je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad - Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 152/32/Dom meštiansky/november2009/brána/celok 
z exteriéru  
 
1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 152/32/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt 
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:11/2009 
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Ľubica 

Ul. gen. Svobodu č. 152/32 

 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 152/32/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
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Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 135/40 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    460 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 3. os z východu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 135/40/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       eklektizmus s novogotizujúcimi prvkami 

Predpokladané datovanie:   prelom 19. a 20. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 330 cm 

   celková šírka  240 cm  

   šírka krídla  115 cm 

   výška krídla  260 cm 

 

Stav:      dobrý 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore 
s rovnými osteniami a segmentovým záklenkom. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný 
priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je svetlík v tvare 
segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, šesťtabuľkovo členený drevenými 
lištami. Brána je dvojkrídlová, k východnému krídlu je pripevnená chlopňa s profilovanou 
hlavicou a rozšírenou pätkou. Krídla tvorí rámová konštrukcia so štvoricou kaziet na každom 
krídle. Prvá a tretia kazeta z hora sú obdĺžnikové, vnútorne profilované. Medzi nimi je štvorcová 
kazeta s vnútornou kruhovou plochou, uprostred ktorej je štvorlístok s rozetou. Nárožia kazety 
sú vyplnené drevenými prvkami v tvare trojbokého ihlanu. V spodnej časti výplne sú 
horizontálne situované rímsy, pod ktorými sú obdĺžnikové kazety vyplnené zvislým 
žliabkovaním. Pod kazetami sú okopné lišty.    

Brána má novodobý kovový zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 135/40/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 135/40/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:11/2009 

 

 

 

 

 

 



| 8 
 

Ľubica 

Ul. gen. Svobodu č. 135/40 

 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 135/40/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| 9 
 

Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 118/74 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    422 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 2. os z východu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       historizmus s novobarokovými prvkami 

Predpokladané datovanie:   2. polovica 19. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 310cm 

   celková šírka  250cm  

   šírka krídla  120cm 

   výška krídla  235cm 

 

Stav:      vyhovujúci 

Nápis:      -  

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 2. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore 
s rovnými osteniami a segmentovým záklenkom. Nad vstupným otvorom je na fasáde situovaná 
profilovaná naddverná rímsa. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, v strede 
zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je svetlík v tvare 
segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, so stredovou pevnou stojkou 
a drevenými lištami členený na šesť tabuliek.  Brána je dvojkrídlová, k východnému krídlu je 
pripevnená chlopňa s jednoduchou hlavicou a pätkou. Krídla tvorí rámová konštrukcia s 
trojicami obdĺžnikových profilovaných kaziet na každom krídle. Prostredné kazety sú väčšie 
a vnútorne zdobené geometrickými tvarmi. V spodnej časti brány sú horizontálne situované lišty, 
pod ktorými je na každom krídle úzka kazeta s diamantovým vzorom.  

Kľučka brány pravdepodobne z obdobia rokoka má tvar oválneho, členitého 
profilovaného listu postupne sa zužujúceho k zlomu páky. Zlom páky, ktorý má kruhový prierez, 
je zdobený stlačenou olivou. Kovový štítok zámky je zdobený rokajom.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
3.DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
4.DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka  
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:10/2009 
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Ľubica 

Ulica gen. Svobodu č. 118/74 

 

1.DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

 

2.DF 16/Ľubica/Ulica gen. Svobodu 118/74/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka 
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Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 113/86 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    414 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 2. os z východu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       historizmus 

Predpokladané datovanie:   2. polovica 19. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    



| 13 
 

Rozmery otvoru: celková výška 285 cm 

   celková šírka  215 cm  

   šírka krídla  105 cm 

   výška krídla  230 cm 

 

Stav:      dobrý 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 2. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore 
s rovnými osteniami a segmentovým záklenkom. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný 
priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je v drevenom ráme 
osadený svetlík tvorený dvoma dvojicami pevne osadených presklených tabúľ, medzi ktorými je 
pevná drevená časť s pilastrom s rímsovou hlavicou a profilovaným driekom bez pätky. Brána je 
dvojkrídlová, k východnému krídlu je pripevnená jednoduchá chlopňa. Krídla tvorí rámová 
konštrukcia s trojicou kaziet na každom krídle. Prvá a tretia kazeta sú obdĺžnikové, vnútorne 
profilované. Medzi nimi je štvorcová kazeta s vnútornou kruhovou plochou, uprostred ktorej je 
štvorlístok. Nárožia kazety sú vyplnené drevenými prvkami v tvare trojbokého ihlanu. V spodnej 
časti výplne sú horizontálne situované rímsy, pod ktorými sú obdĺžnikové plochy vyplnené 
zvislým žliabkovaním.  

Kľučka brány je liatinová, hranatého kužeľového tvaru zdobená prstencom, ukončená so 
stlačeným kužeľom. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený kosoštvorcom. Štítok 
je kovový, v hornej časti zdobený s trojlístkom (zachovaným už len v negatíve) a v dolnej časti 
opačne obráteného lomeného oblúku ukončeného trojlístkom. Brána má kovový krabicový 
zámok.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
5.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
6.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka 

 
Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:11/2009 
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Ľubica 

Ul. gen. Svobodu č. 113/86 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 

 

 

2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 113/86/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka 
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Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 112/88 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    412 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 3. os z východu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 112/88/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       historizmus s klasicizujúcimi prvkami 

Predpokladané datovanie:   prelom 19. a 20. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 300 cm 

   celková šírka  195 cm  

   šírka krídla  95 cm 

   výška krídla  240 cm 

 

Stav:       dobrý 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore 
s rovnými osteniami a segmentovým záklenkom s klenákom. Horizontálne vstupnú výplň člení 
profilovaný priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad 
priečnikom je svetlík v tvare segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, 
tabuľkovo členený drevenými lištami, ktoré sa zbiehajú v polkruhovom drevenom štítku. Brána 
je dvojkrídlová, k východnému krídlu je pripevnená jednoduchá chlopňa. Krídla tvorí rámová 
konštrukcia s dvojicou obdĺžnikových kaziet na každom krídle. Prvá kazeta, situovaná 
horizontálne má diamantový vzor. Druhá, vertikálne situovaná kazeta je vyplnená vystupujúcou 
obdĺžnikovou plochou s nárožiami diamantového vzoru a stredovým terčíkom. V spodnej časti 
výplne je horizontálnou rímsou a plnou drevenou plochou vymedzená tabuľa so zvislým 
žliabkovaním.  

Brána má novodobý zámok s kľučkou bez kľúčového štítka.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 112/88/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
7.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 112/88/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:11/2009 
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Ľubica 

Ul. gen. Svobodu č. 112/88 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 112/88/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
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Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 192/89 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    582 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 1. os z východu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       secesia 

Predpokladané datovanie:   1. štvrtina 20. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 290 cm 

   celková šírka  195 cm  

   šírka krídla  95 cm 

   výška krídla  235 cm 

Stav:      vyhovujúci 

Nápis:      - 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná vo 1. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore so 
segmentovým záklenkom a rovnými osteniami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný 
priečnik, v strede prerušený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je 
situovaný presklený svetlík, pevne osadený, drevenými lištami tabuľkovo členený s geometricky 
zdobenou drevenou stredovou stojkou. Brána je dvojkrídlová, k východnému krídlu je 
pripevnená jednoduchá chlopňa. Krídla tvorí rámová konštrukcia s dvojicou kaziet na každom 
krídle. Prvá obdĺžniková kazeta, situovaná vertikálne má vnútorné pole zdobené geometrickými 
tvarmi, hrany s fazetami a v spodnej časti konkávne vybraté rohy doplnené drevenými prvkami 
v tvare vrchlíka gule. Po stranách kazety je situovaná dvojica pilastrov s jednoduchými 
hlavicami a pätkami, ktoré nesú kladie bez vlysu. Pilastre dosadajú na horizontálnu lištu, ktorá je 
súčasťou rámovania štvorcovej kazety s diamantovým vzorom a hranami s fazetami. Rámovanie 
kazety má do priestoru predstúpené nárožné plochy.  

Kľučka brány je kovová, kovaná v tvare oválneho hladkého listu ukončeného zahnutím 
do vnútra. Zlom páky, ktorý má kruhový prierez, je zdobený stlačenou guľkou. Štítok zámky je 
zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľučkový štítok je kruhového prierezu s ozdobným 
vlysom po obvode. Zámkový štítok tvorí kovová platnička na spôsob kartuše s obdĺžnikovým 
kývnym krytom s vlysom po obvode. 

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16  je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad - Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/celok 
z exteriéru  
1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt 
2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/kľučka 
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:11/2009 
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Ľubica 

Ul. gen. Svobodu č. 192/89 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt 
 

 

2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 192/89/Dom meštiansky/november2009/brána/kľučka 
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Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 248/127 

č. ÚZPF:      900/1 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    46 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 3. os z východu 1. NP 

Fotografia: 

 

 

 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       historizmus s barokovo-klasicistickými prvkami 

Predpokladané datovanie:   prelom 19. a 20. storočia  

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter  
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Rozmery otvoru: celková výška - 

   celková šírka  235 cm  

   šírka krídla  115 cm 

   výška krídla  220 cm 

Stav:      narušený 

Nápis:      - 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi z východu 1. NP vo vstupnom otvore 
s polkruhovým ukončením a rovnými osteniami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný 
priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Centrálne je na 
priečniku situovaný drevený ozdobný prvok v tvare prelomeného frontónu, v strede s guľou na 
podstavci. Za týmto prvkom je nad priečnikom situovaný presklený svetlík, pevne osadený, 
drevenými lištami štvortabuľkovo členený. Brána je dvojkrídlová, k západnému krídlu je 
pripevnená chlopňa s profilovanou hlavicou. Krídla tvorí rámová konštrukcia s dvojicou 
obdĺžnikových kaziet s profilovaným rámom na každom krídle. Prvá kazeta, situovaná 
vertikálne má uprostred menšiu kazetu s oblúkovo ukončeným vystupujúcim zrkadlom. Menšia 
kazeta má rámovanie v tvare edikuly. Podpory s ozdobnými hlavicami dosadajú na profilovanú 
rímsu na konzolách s kanelovaním. Kladie s  diamantovým vzorom po stranách nesie 
profilovaný trojuholníkový štít. Pod kazetou je situovaná profilovaná rímsa, ktorá sa 
prostredníctvom troch konzol s kanelovaním napája na druhú kazetu. Horizontálne situovaná 
kazeta je vyplnená plochou s diamantovým vzorom. V spodnej časti výplne sú situované okopné 
lišty.  

Kľučka brány je liatinová, kužeľového tvaru, pri zlome páky hladká, za prstencom 
kužeľovito-hranatá a ukončená stlačeným hranatým kužeľom. Zlom páky, ktorý má polygonálny 
prierez, je zdobený kosoštvorcom. Štítok zámky je zložený z dvoch samostatných štítkov. 
Kľučkový štítok je hladký, kruhového prierezu. Zámkový štítok tvorí oválna kovová platnička, 
kývny kryt chýba. 

 

 Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16  je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad - Spišská Sobota 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/celok 
z exteriéru  
8.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt 
9.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/kľučka 
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:11/2009 
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Ľubica 

Ul. gen. Svobodu č. 248/127 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

 

2.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 248/127/Dom meštiansky/november2009/brána/kľučka 
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Adresa:      Ul. gen. Svobodu č. 249/129 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    45/1 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 2. os zo západu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 249/129/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       novodobá výplň 

Predpokladané datovanie:   2. polovica 20. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter  
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Rozmery otvoru: celková výška cca 350 cm 

   celková šírka  155 cm  

   šírka krídla  75 cm 

   výška krídla  205 cm 

 

Stav:      dobrý 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 2. osi zo západu 1. NP v pravouhlom vstupnom 
otvore s rovnými osteniami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný priečnik, ktorý 
oddeľuje svetlík od ďalšej časti výplne. Obdĺžnikový svetlík je presklenný, pevne osadený, 
pevnou stojkou členený na dve tabule. Pod priečnikom je pevne osadená drevená tabuľa, 
vertikálne členená stredovým pilastrom s ozdobnou hlavicou a pätkou. Tabuľa je tvorená dvoma 
štvorcovými  kazetami s geometrickými vzormi. Pod tabuľou je situovaná dvojkrídlová brána. 
K západnému krídlu je pripevnená chlopňa s ozdobnou hlavicou a rozšírenou pätkou. Krídla 
tvorí rámová konštrukcia s dvojicou vertikálnych obdĺžnikových kaziet s geometrickými vzormi, 
pod ktorými sú situované profilované rímsy. Pod nimi sú situované štvorcové kazety 
s rozšíreným lemom, z hornej a dolnej strany vymedzené lištami. Pod spodnými lištami sú plné 
obdĺžnikové plochy.  

Brána má novodobý kovový zámok s kľúčovým štítkom a kľučkou.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 249/129/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru  
 
10. DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 249/129/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:11/2009 
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Ľubica 

Ul. gen. Svobodu č. 249/129 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 249/129/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
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Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 250/131 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    44/1 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 3. os zo západu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 250/131/Dom meštiansky/november2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       historizujúci s neskorobarokovými prvkami 

Predpokladané datovanie:   prelom 19. a 20. storočia  

Materiál, technika:    drevo, kov, sklo 

Povrchová úprava výplne:   -     
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Rozmery otvoru: celková výška 300 cm 

   celková šírka  240 cm  

   šírka krídla  100 cm 

   výška krídla  230 cm 

 

Stav:      dobrý 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Vstupná výplň je situovaná v 3. osi zo západu 1. NP vo vstupnom otvore so 
segmentovým záklenkom a rovnými osteniami. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný 
priečnik so zuborezom situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Priečnik je v šírke 
dverného krídla zalomený so zdvihnutím v nadpraží, vyplnený geometrickými tvarmi. Nad 
priečnikom je situovaný presklený svetlík, pevne osadený, drevenými lištami tabuľkovo členený. 
Jednokrídlová brána je od priečnika v nadpraží vertikálne členená dvoma predstúpenými 
profilovanými lištami, ktoré vymedzujú dverné krídlo situované uprostred brány. Dverné krídlo 
tvorí rámová konštrukcia s kazetou s karnizovým oblúkom, profilovaným rámovaním 
a vystupujúcou vnútornou plochou s preskleným presvetľovacím otvorom uprostred, 
trojtabuľkovo členeným. Pod kazetou je plocha s vertikálnym žliabkovaním so segmentovým 
profilovaným nadstavcom a plnou drevenou plochou v spodnej časti. Bočné pevné časti výplne 
sú totožné, tvorené drevenou rámovou konštrukciou s presklenou kazetou (drevenými lištami 
geometricky členenou) v hornej časti, obdĺžnikovou kazetou a plnou drevenou plochou 
v spodnej časti.  

Brána má novodobý zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom, pod ktorým je 
starší zámok s jednoduchou kľučkou a kľúčovým štítkom s kývnym krytom.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16  je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 250/131/Dom meštiansky/november2009/brána/celok 
z exteriéru  
 
11. DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 250/131/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 

 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková     

Dátum:11/2009 
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Ľubica 

Ulica gen. Svobodu č. 250/131 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 250/131/Dom meštiansky/november2009/brána/objekt 
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Adresa:      Ulica gen. Svobodu č. 251/133 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    43 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 3. os zo západu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 251/133/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       historizmus s barokizujúcimi prvkami 

Predpokladané datovanie:   prelom 19. a 20. storočia  

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 340 cm 

   celková šírka  235 cm  

   šírka krídla  115 cm 

   výška krídla  270 cm 

 

Stav:      narušený 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi zo západu 1. NP vo vstupnom otvore 
s portálom s rovnými osteniami a segmentovým záklenkom, po obvode s lištou a rímsovými 
hlavicami postranných pilierov dosadajúcich na okopníkové kamene. Vo vrchole záklenku je 
situovaný klenák volútového tvaru s akantovým listom uprostred. Horizontálne vstupnú výplň 
člení profilovaný priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je 
svetlík v tvare segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, tabuľkovo členený 
drevenými lištami, ktoré sa zbiehajú v polkruhovom drevenom štítku. Brána je dvojkrídlová, k 
západnému krídlu je pripevnená chlopňa, s rozšírenou profilovanou hlavicou. Chlopňa je 
v spodnej časti poškodená. Krídla tvorí rámová konštrukcia so štvoricou kaziet na každom krídle 
(dve sú situované horizontálne, dve vertikálne). Kazety sú vyplnené zrkadlami s konkávne 
vyrezanými nárožiami. Spodné, horizontálne kazety majú jedno nárožie tiež konkávne upravené. 

Brána má novodobý kovový zámok s kľučkou a kľúčovým štítkom.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 251/133/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru  
 
12. DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 251/133/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:11/2009 
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Ľubica 

Ul. gen. Svobodu č. 251/133 

 

1.DF 16/Ľubica/Ul. gen. Svobodu č. 251/133/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
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Adresa:      Povstalecká 286/45 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    143/1 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 1. os zo západu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Povstalecká ul. č. 286/45/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 

z exteriéru 

 

Sloh:       výplň bez výrazných slohových znakov 

Predpokladané datovanie:   2. polovica 19. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter   
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Rozmery otvoru: celková výška 230 cm 

   celková šírka  125 cm  

   šírka krídla  60 cm 

   výška krídla  190 cm 

 

Stav:      narušený 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi zo západu 1. NP v pravouhlom vstupnom 
otvore s rovnými osteniami v drevenej zárubni so žliabkovaním. Horizontálne vstupnú výplň 
člení priečnik s oblúčikovým vlysom, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad 
priečnikom je situovaný presklený svetlík drevenými lištami členený na štyri tabule. Brána je 
dvojkrídlová, k západnému krídlu je pripevnená chlopňa bez profilácie. Krídla sú tvorené 
drevenou rámovou konštrukciou s trojicou kaziet na každom krídle. Kazety majú v strede 
vystupujúce zrkadlá v hornej časti oblúkovo ukončené, v spodnej oblúkovo vybraté.  

Brána má novodobý zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom. 

 

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Povstalecká ul.č.286/45/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
13. DF 16/Ľubica/Povstalecká ul.č.286/45/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:10/2009 
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Ľubica 

Povstalecká ul.č.286/45 

 

1.DF 16/Ľubica/Povstalecká ul.č.286/45/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
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Adresa:      Športová ulica č. 306/19 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    15 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 3. os zo západu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Športová ul. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru 

 

Sloh:       neskorý klasicizmus 

Predpokladané datovanie:   polovica 19. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 265cm 

   celková šírka  225cm  

   šírka krídla  110cm 

   výška krídla  215cm 

 

Stav:      dobrý 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 3. osi zo západu 1. NP vo vstupnom otvore 
s portálom s rovnými osteniami a segmentovým záklenkom, po obvode s lištou dosadajúcou na 
rímsové hlavice postranných pilierov bez pätky. Horizontálne vstupnú výplň člení profilovaný 
priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je 
svetlík v tvare segmentovo zaklenutého oblúka, presklený, pevne osadený, päťtabuľkovo 
členený drevenými lištami. Brána je dvojkrídlová, k západnému krídlu je pripevnená chlopňa, 
v hornej časti jednoducho profilovaná, smerom na dol sa stupňovito rozširuje. Krídla majú 
rámovú konštrukciu s dvojicami obdĺžnikových kaziet situovaných vertikálne, pod ktorými je 
dvojica kaziet v tvare štvorca. V spodnej časti brány sú horizontálne situované lišty, pod ktorými 
je na každom krídle plocha s vertikálnym žliabkovaním.  

Brána má kovový kľúčový štítok geometrického tvaru, prichytený k bráne šiestimi 
skrutkami, natretý krycím farebným náterom brány. Kľučka je kovová jednoduchá, bez 
profilácie.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
14. DF 16/Ľubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
15. DF 16/Ľubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka  
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:10/2009 

 

 

 

 

 

 



| 38 
 

Ľubica 

Športová ul. č. 306/19 

 

1.DF 16/Ľubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

 

2.DF 16/Ľubica/Športová ulica č. 306/19/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka 



| 39 
 

Adresa:      Športová ulica č. 357/38 

č. ÚZPF:      902/0 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    364 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 1. os zo západu 1. NP 

 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Športová ul.č.357/38/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru 

 

Sloh:       klasicizmus 

Predpokladané datovanie:   polovica 19. storočia 

Materiál, technika:    drevo, kov, sklo 

Povrchová úprava výplne:   -  
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Rozmery otvoru: celková výška 175 cm 

   celková šírka  205 cm  

   šírka krídla  80 cm 

   výška krídla  180 cm 

 

Stav:      narušený 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Vstupná výplň je situovaná v 1. osi zo západu 1. NP vo vstupnom otvore s polkruhovým 
ukončením a rovnými osteniami. Jednokrídlovú bránu tvorí drevená rámová konštrukcia 
s doskovou výplňou. Horizontálne ju člení profilovaný priečnik situovaný vo výške nadpražia 
dverného otvoru, ktorý je nad dverným krídlom zdvihnutý do oblúka. Nad priečnikom je 
centrálne v poloblúkovej ploche situovaný zasklený presvetľujúci otvor v tvare kvetu z ôsmich 
vyrezávaných okvetných listov. Brána je od priečnika v nadpraží vertikálne členená dvoma 
predstúpenými latkami, ktoré vymedzujú dverné krídlo. Dverné krídlo je plné drevené 
s kovovým hmatadlom na drevenej podložke v tvare kruhu. Rámová konštrukcia je v dolnom 
východnom rohu spevnená šikmou latkou.   

Brána má staršiu jednoduchú kovovú kľučku, nad ňou je situovaný novodobý zámok 
s hliníkovým kľúčovým štítkom a kľučkou.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Športová ul.č.357/38/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
16. DF 16/Ľubica/Športová ul.č.357/38/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 
Spracovala: Mgr. L. Tatarková     

Dátum:10/2009 
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Ľubica 

Športová ul.č.357/38 

 

1.DF 16/Ľubica/Športová ul.č.357/38/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
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Adresa:      Vrbovská ulica č. 379/5 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    1473 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP 

 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru 

 

Sloh:      klasicizmus 

Predpokladané datovanie:   2. polovica 19. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 260 cm 

   celková šírka  255 cm  

   šírka krídla  125 cm 

   výška krídla  210 cm 

 

Stav:      narušený 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými 
osteniami, segmentovým záklenkom a okopnikovými kameňmi. Horizontálne vstupnú výplň 
člení profilovaný priečnik, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je 
svetlík segmentovo zaklenutého tvaru, presklený, drevenými lištami členený na šesť tabúľ. 
Brána je dvojkrídlová, k severnému krídlu je pripevnená chlopňa (zachovaná len v hornej časti) 
s ozdobnou hlavicou. Krídla sú tvorené drevenou rámovou konštrukciou s dvojicou 
obdĺžnikových kaziet, medzi ktorými sú situované dve štvorcové kazety. Kazety sú vnútorne 
profilované. V spodnej časti krídel sú horizontálne situované lišty, pod ktorými je na každom 
krídle plocha s vertikálnym žliabkovaním.  

Kľučka brány je liatinová, kužeľového tvaru, zdobená prstencami pri zlome páky aj pri 
ukončení, ukončená so stlačeným kužeľom s olivou. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, 
je zdobený stlačenou olivou v prstenci. Štítok zámky bol pôvodne zložený z dvoch samostatných 
štítkov. Kľučkový štítok kruhového prierezu má ozdobný vlys po obvode. Zámkový štítok 
chýba. Nad kľučkou je situovaný novodobý zámok s hliníkovým štítkom bez kľučky. 

 

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
17. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
18. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka  
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:10/2009 
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Ľubica 

Vrbovská ul.č.379/5 

 
1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 

 

 

2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 379/5/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka 
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Adresa:      Vrbovská ul. 101/14 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    1447 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       výplň bez výrazných slohových prvkov 

Predpokladané datovanie:   prelom 19. a 20. storočia 

Materiál, technika:    drevo, kov 

Povrchová úprava výplne:   - 
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Rozmery otvoru: celková výška 260 cm 

   celková šírka  115 cm  

   šírka krídla  105 cm 

   výška krídla  230 cm 

 

Stav:      narušený 

Nápis:      - 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore 
s postrannými rímsovými hlavicami, rovnými osteniami, segmentovým záklenkom 
a okopníkovými kameňmi. Vstupnú výplň tvorí svetlík situovaný v segmentovo zaklenutej časti. 
Svetlí je pevne osadený, tabuľkovo členený drevenými lištami, ktoré sa zbiehajú v polkruhovom 
drevenom štítku. Zasklenie je nahradené igelitom. Brána je dvojkrídlová, k južnému krídlu je 
pripevnená chlopňa, ktorej spodná časť chýba. Krídla tvorí rámová konštrukcia s piatimi 
kazetami na každom krídle. Horná dvojica kaziet je štvorcového tvaru s profiláciou, prostredná 
dvojica vertikálne situovaných obdĺžnikových kaziet je v strede zdobená kosoštvorcom 
s diamantovým vzorom, spodná kazeta má diamantový vzor v celej šírke. V spodnej časti brány 
sú horizontálne situované lišty, pod ktorými je na každom krídle plocha s vertikálnym 
žliabkovaním. 

Kľučka brány je liatinová, kužeľového tvaru, zdobená prstencami pri zlome páky 
a ukončená stlačenou olivou. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený stlačenou 
olivou. Štítok zámky je zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľučkový štítok kruhového 
prierezu je zdobený radiálnym dekorom. Zámkový štítok tvorí oválna kovová platnička 
s ozdobným lemom, kývny kryt chýba. 

 

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF16/Ľubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
19. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
20. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka  
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:10/2009 
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Ľubica 

Vrbovská ul.č.101/14 

 

1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

 

2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.101/14/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka 
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Adresa:      Vrbovská ulica č. 100/16 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    1448 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/celok 
z exteriéru 

 

Sloh:       výplň bez výrazných slohových prvkov 

Predpokladané datovanie:   1. štvrtina 20. storočia 

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 270 cm 

   celková šírka  240 cm  

   šírka krídla  115 cm 

   výška krídla  195 cm 

 

Stav:      dobrý 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými 
osteniami, segmentovým záklenkom a zvyškami okopníkových kameňov. Horizontálne vstupnú 
výplň člení profilovaný priečnik s trojuholníkovým vlysom, situovaný vo výške nadpražia 
dverného otvoru. Poloblúková plocha nad priečnikom je tvorená rámovou konštrukciou 
s kazetami, v ploche ktorých sú osadené dva presklené presvetľovacie otvory v tvare 
kosoštvorca. Brána je dvojkrídlová, k južnému krídlu je pripevnená jednoduchá chlopňa. Krídla 
tvorí rámová konštrukcia s kazetami s vnútornou profiláciou v tvare kosoštvorcov.  

Brána má krabicový zámok. Kľučka je liatinová, mierne kužeľového tvaru, členená 
prstencami a ukončená prstencom so stlačeným kužeľom. Zlom páky, ktorý má polygonálny 
prierez, je zdobený stlačenou olivou v prstenci. Štítok zámky je zložený z dvoch samostatných 
štítkov. Kľučkový štítok má tvar kosoštvorca so stredovou kruhovou plochou s ozdobným 
vlysom po obvode, pripevnený je o bránu novými skrutkami v rohoch. Zámkový štítok tvorí 
kovová platnička na spôsob kartuše, obdĺžnikový kývny kryt chýba. 

 

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
21. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
22. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka  
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:10/2009 
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Ľubica 

Vrbovská ul.č.100/16 

 

1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

 

2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.100/16/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka  
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Adresa:      Vrbovská ulica č. 97/22 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    1454 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru 

 

 

Sloh:       výplň bez výrazných slohových prvkov 

Predpokladané datovanie:   prelom 19. a 20. storočia 

Materiál, technika:    drevo, kov, sklo 

Povrchová úprava výplne:   -     
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Rozmery otvoru: celková výška 270 cm 

   celková šírka  250 cm  

   šírka krídla  95 cm 

   výška krídla  190 cm 

 

Stav:      vyhovujúci 

Nápis:      - 

 

Popis: 

Vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s polkruhovým 
ukončením, rovnými osteniami a okopníkovými kameňmi. Horizontálne vstupnú výplň člení 
profilovaný priečnik situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. Nad priečnikom je 
centrálne v poloblúkovej ploche situovaný presvetľovací otvor v tvare štvorlístka, diagonálne 
členený na štyri časti, lemovaný profilovanou drevenou lištou. Presvetľovací otvor je osadený 
v presklenej otváravej obdĺžnikovej tabuli s ornamentálnou výzdobou s rastlinným motívom 
v nárožných plochách. Na bočných stranách nadpržanej časti výplne sú situované trojuholníkové 
kazety. Jednokrídlová brána je od rímsy v nadpraží vertikálne členená dvoma predstúpenými 
latkami, ktoré vymedzujú dverné krídlo situované uprostred brány. Dverné krídlo aj bočné pevné 
časti výplne tvorí drevená rámová konštrukcia s dvanástimi horizontálne symetricky 
situovanými kazetami s profilovaným rámovaním, ktoré sú od ostatných častí výplne farebne 
odlíšené.   

Brána má novodobý zámok s hliníkovou kľučkou a kľúčovým štítkom.  

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
23. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
24. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/presvetľovací 

otvor  
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková 

Dátum:10/2009 
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Ľubica 

Vrbovská ul. č. 97/22 

 

1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

 

2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. č. 97/22/Dom meštiansky/október2009/brána/presvetľovací otvor 
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Adresa:      Vrbovská ulica č. 95/26 

č. ÚZPF:      - 

Objekt:      dom meštiansky 

Parcelné číslo:    1458 

Unifikovaný názov výplne:   Brána 

Situovanie výplne:     hlavná fasáda, 1. os z juhu 1. NP 

Fotografia: 

 

 
 

Číslo: DF 16/Ľubica/Vrbovská ul. 95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru 

 

Sloh:       výplň bez výrazných slohových prvkov 

Predpokladané datovanie:   prelom 19. a 20. storočia  

Materiál, technika:    drevo, sklo, kov 

Povrchová úprava výplne:   drevené časti - krycí farebný náter    
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Rozmery otvoru: celková výška 285 cm 

   celková šírka  227 cm  

   šírka krídla  110 cm 

   výška krídla  235 cm 

 

Stav:      dobrý 

Nápis:      -  

 

Popis: 

Drevená vstupná výplň je situovaná v 1. osi z juhu 1. NP vo vstupnom otvore s rovnými 
osteniami, segmentovým záklenkom a okopnikovými kameňmi. Horizontálne vstupnú výplň 
člení profilovaný priečnik, v strede zalomený, situovaný vo výške nadpražia dverného otvoru. 
V segmentovo zaklenutej časti výplne nad priečnikom je situovaný zasklený presvetľovací otvor 
v tvare štvorlístka, pevne osadený, lemovaný drevenou lištou. Brána je dvojkrídlová, k južnému 
krídlu je pripevnená chlopňa s ozdobnou hlavicou. Krídla sú tvorené rámovou konštrukciou so 
štvoricou obdĺžnikových profilovaných kaziet (dve situované horizontálne, dve vertikálne), ktoré 
sú farebne odlíšené od ostatných častí výplne.  V spodnej časti krídel sú horizontálne situované 
lišty, pod ktorými sú kazety s jednou šikmou bočnou hranou.  

Kľučka brány je liatinová, hranatého kužeľového tvaru zdobená prstencom, ukončená 
hladkou olivou. Zlom páky, ktorý má polygonálny prierez, je zdobený kosoštvorcom. Štítok bol 
pôvodne zložený z dvoch samostatných štítkov. Kľučkový štítok má hladký kruhový prierez, 
zámkový štítok chýba. Zámok je krabicový. 

  

Fotodokumentácia: 

Autor fotodokumentácie: Mgr. Lucia Tatarková, 10/2009 
CD – disk DF 16 je uložený v archíve KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota 
 
Titulná fotografia: 

DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/celok z exteriéru  
 
25. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
26. DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka  
 

Spracovala: Mgr. L. Tatarková  

Dátum:10/2009 
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Ľubica 

Vrbovská ul.č.95/26 

 

1.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/objekt 
 

 

2.DF 16/Ľubica/Vrbovská ul.č.95/26/Dom meštiansky/október2009/brána/kľučka 


