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1 214/2 Dom meštiansky 
Čučmianska Dlhá 4 

 

Dom s gotickým suterénom z 15. stor.,  
nadzemná časť je mladšia, pozdno-
klasicistická z 18. storočia. Hodnotná je 
základná hmota a objem poschodového 
meštianskeho domu; historizujúca fasáda 
z konca 19. storočia; gotické valené klenby 
v suteréne; klasicistické segmentovo valené 
klenby s päťbokými výsečami na prízemí. 

2 215/1 Dom meštiansky 
Čučmianska Dlhá 2 

 

Dom s gotickým jadrom z 15. storočia 
nadstavaný v 19. storočí. 
Hodnotná je základná hmota a objem 
poschodového meštianskeho domu; 
historizujúca fasáda z konca 19. storočia; 
renesančné klenby na prízemí; 
gotické klenby v suteréne s odtlačkami 
debnenia. 

3 216/1 Dom meštiansky 
Námestie baníkov 19 

 

Dom s gotickým suterénom z 15. stor.,  
nadzemná časť na prízemí renesančná, 
poschodie klasicistické z 18. storočia. 
Hodnotná je základná hmota a objem 
poschodového meštianskeho domu; 
klasicistická fasáda upravená v 19. stor.; 
gotické klenby v suteréne s odtlačkami 
debnenia; renesančné klenby na prízemí; 
klasicistické klenby na poschodí. 

4 220 Dom meštiansky 
Námestie baníkov 16 

 

Dom s gotickým suterénom z 15. storočia. 
Nadzemná hmota bola v roku 1969 totálne 
prestavaná, zachovala sa len fasáda 
z obdobia okolo roku 1900. 
Hodnotná je základná hmota a objem 
objektu, gotické klenby v suteréne 
a historizujúca fasáda. 
 

5 252I1 Dom meštiansky 
Námestie baníkov 2 

 

Dom s gotickým suterénom, ktorý 
dispozične nesúvisí s prízemím. Nadzemná 
hmota bola v sedemdesiatych rokoch 20. 
storočia totálne prestavaná, zachovala sa len 
novogotická fasáda z konca 19. storočia. 
Hodnotná je základná hmota a objem 
objektu, zaklenutie suterénu a časti prízemia 
a historizujúca fasáda. 
  

6 54 Dom meštiansky 
Námestie baníkov 27 

 

Poschodový meštiansky dom s novodobou 
fasádou. Zo staršieho domu pochádzajú 
gotické pivnice z 15. storočia, ktoré boli 
vložené do ešte staršieho muriva. Nadstavba 
nad terénom je z 30 – tych rokov 20. 
storočia.  
Hodnotná je základná hmota domu. 
Mimoriadny význam pre poznanie vývoja 
mesta majú staršie murivá v suteréne. 
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7 15/1 
 

Budova bývalého 
kina 
Kósu-Schoppera 1 

 

V objekte bolo podľa pamätníkov 1. 
rožňavské kino. Je to halový objekt, pôvodne 
hospodárska budova „Komorového domu“ 
so šikmou strechou ukončenou zo strany 
hlavnej ulice secesným stupňovitým štítom. 
Objekt je chránený ako pamätihodnosť 
mesta. 
Hodnotná je základná hmota, tvaroslovie 
štítu, historická funkcia. 

8 377/1 Meštiansky dom 
Šafárikova ulica 4 

 

Dom s gotickým suterénom z 15. stor.,  
nadzemná časť klasicistická z 18. storočia. 
Hodnotná je základná hmota a objem 
poschodového meštianskeho domu; 
klasicistická fasáda upravená v 19. stor.; 
gotické klenby v suteréne s odtlačkami 
debnenia; klasicistické klenby na prízemí 
a poschodí. Priestorovo najpozoruhodnejší 
je široký prejazd zaklenutý plackami.  

9 376/6 Meštiansky dom 
Šafárikova ulica 6 

 

Dom s gotickým suterénom z 15. stor.,  
nadzemná časť je renesančná zo 17. 
storočia. Hodnotná je základná hmota 
a objem poschodového meštianskeho 
domu; historizujúca fasáda z konca 19. stor.; 
gotické klenby v suteréne s odtlačkami 
debnenia; renesančná klenba prejazdu; 
klasicistické klenby na prízemí a poschodí. 
Suterén má mimoriadne rozmery. 

10 370 Meštiansky dom 
Šafárikova ulica 12 

 

Prízemný dom je vývojovo mimoriadne 
pozoruhodný. Suterén je z viacerých etáp, 
najstaršia časť je gotická.  Hodnotná je 
základná hmota a objem domu; gotické, 
renesančné a barokové klenby v suteréne;  
renesančná klenba s výsečami na prízemí; 
plackové a segmentovo valené klasicistické 
klenby s  na prízemí.  
 

11 247 Evanjelická fara 
Šafárikova ulica 5 

 

Objekt evanjelickej fary bol v 90 – tych 
rokoch 20. storočia nadstavaný o jedno 
podlažie. Prízemie je klasicistické so 
zachovanou klasicistickou fasádou 
i zaklenutím priestorov prízemia. 
Hodnotná je časť fasády v parteri budovy 
a klenby v interiéri. 

12 245 Meštiansky dom  
Šafárikova ulica 7 

 

Prízemný dom bol súčasťou komplexu 
evanjelickej fary, vybudovaný koncom 18. 
storočia. Dispozícia sa zachovala 
nenarušená, fasáda bola znehodnotená 
prestavbami a v 90 – tych rokoch 20. 
storočia bola nanovo upravená. 
Hodnotná je základná hmota a objem domu; 
klasicistické korýtkové a valené klenby. 



Č. na 
mape 

Parcelné 
číslo 

Adresa,  
popis umiestnenia 

Fotografia aktuálneho stavu  
október 2014 

Nehnuteľnosti s pamiatkovými hodnotami 
(Nad rámec NKP a objektov vytypovaných 
na vyhlásenie za NKP) 

13 244 Meštiansky dom  
Šafárikova ulica 9 

 

Prízemný meštiansky dom s klasicistickou 
fasádou. Interiéry sú zaklenuté 
klasicistickými plackovými a korýtkovými 
plackami. Suterén je tiež klasicistický. 
Hodnotná je základná hmota a objem domu, 
fasáda a zaklenutie interiéru. 
 

14 264/1 Administratívna 
budova/teraz 
penzión 
Košická 1 

 

Funkcionalistická administratívna budova 
bola postavená v 20 – tych rokoch 20. 
storočia podľa projektu významného 
českého architekta M. Kopřivu. Parcela sa 
uvoľnila po demolácii časti historickej 
zástavby pri presmerovaní novej cesty na 
Košice. 
Hodnotná je cela hmota a objem tejto 
budovy vrátane tvaroslovia fasád. 

15 261 Funkcionalistický 
obytný dom 
Košická 5 

 

Výnimočný prípad funkcionalistického 
obytného domu v historickom jadre. Jeho 
výstavbu umožnilo uvoľnenie parcely po 
demolácii spomínanej vyššie. Dom je 
hodnotný svojím zachovaním v pôvodnom 
funkcionalistickom výraze – hmota, objem, 
úprava fasád. 

16 260 Secesný dom 
Košická 7 

 

Prízemný obytný dom uzatvára nárožie 
novovzniknutej ulice v 20 – tych rokoch 20. 
storočia. Bol postavený v doznievajúcom 
secesnom výraze v 20 – tych rokoch 20. 
storočia so skoseným nárožím ukončeným 
secesným štítom.  Dom je hodnotný svojím 
zachovaním v pôvodnom výraze – hmota, 
objem, úprava fasád. 

17 259 Klasicistický dom 
Ulica Zeleného 
stromu 18 

 

Prízemný obytný dom s dvorčekom 
uzavretým zaklenutou murovanou bránou je 
príkladom klasicistickej zástavby ulice.  Dom 
je hodnotný svojím zachovaním v pôvodnom 
klasicistickom výraze – hmota, objem. 
Fasáda bola čiastočne zmenená zlúčením 
dvoch okien do jedného novodobého. Je 
však možná reštitúcia do klasicistickej 
podoby. 

18 241 Telocvičňa bývalých 
evanjelických škôl – 
„Lutherov dvor“ 
 

 

Budova telocvične pre dve školy: Dievčenskú 
evanjelickú školu a Evanjelické gymnázium 
bola postavená koncom 19. storočia. 
Hodnotná je celá hmota a objem tejto 
účelovej budovy vrátane architektonického 
tvaroslovia fasád. 
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19 222/1 Meštiansky dom 
Krásnohorská 1 

 

Poschodový dom s historizujúcim priečelím 
z doby z roku 1910, kedy bol dom navýšený 
a prestavaný.  
Hodnotná je základná hmota a objem 
objektu a historizujúca fasáda s lizénami 
a šambránami okolo otvorov. 

20 2289 Rozperné oblúky nad 
mestskou uličkou 
Krásnohorská ulica 

 

Murované rozperné oblúky sa nad 
mestskými uličkami stavali zo statických 
dôvodov, aby zachytávali bočné tlaky 
klenieb domov susediacich s uličkou. Nad 
Krásnohorskou uličkou sa zachovalo šesť 
oblúkov zastrešených sedlovou šindľovou 
strieškou. Hodnotná je celá súprava 
oblúkov. 
 

 21 2290 Rozperné oblúky nad 
mestskou uličkou 
Školský prechod 

 

Nad uličkou Školský priechod sa zachovali 
len dva oblúky, zastrešené sedlovou 
šindľovou pultovou strieškou. Ostatné boli 
demolované spolu s dvorovým krídlom 
domu č. 11 na Námestí baníkov v 80 – tych 
rokoch 20. storočia. 
Hodnotná je celý hmota a objem oblúkov 
vrátane spôsobu prekrytia strieškou. 
 

22 79/13 Rozperné oblúky nad 
mestskou uličkou 
Ulička pri kláštore 
Františkánov 

 

Rozperné oblúky v úzkej uličke pri 
františkánskom kostole sa zachovali v celom 
rozsahu, keďže ulička bola prístavbou 
kaplnky v línii uličnej čiary námestia 
uzavretá.  Hodnotná je celá súprava 
oblúkov. Vhodné je uvažovať so 
sprístupnením uličky pre verejnosť. 
 
 


