
  

 
 Ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 
UNKP/ 
UNPO 
BURC  

Foto hlavná fasáda Foto Foto Charakter úprav  
+ pozitívna obnova 
nevhodné úpravy 

BLOK VII  
NÁMESTIE ŠTEFANA MOYSESA  
 Námestie Štefana 

Moysesa 23 
parc. č. 6/5 

škola 

  
 

 +objekt po obnove, 
kvalitná 
funkcionalistická 
architektúra 

 Námestie Štefana 
Moysesa 24/50  
parc. č.  6/5 

budova 
administratí
vna 
 

 
 

  +objekt po obnove 

HORNÁ severozápadná strana (nepárne čísla) 
 Horná ul. 1/  

parc. č. 7/1 
budova 
administratí
vna 
Slovenská 
pošta  

 
 

  hmotovo-priestorové 
členenie, výška voči 
susednej radovej 
zástavbe, tvar strechy, 
exteriérové schodisko, 
parter zo strany Hornej 
ulice   

 Horná ul. 1/  
parc. č. 7/1 

garáže vo 
dvore 

 

 
 

  stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Horná ul. 3/60  
parc. č. 8 

2399/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 

HF- zachovaná ojedinelá 
neogotická fasáda 
HF- predimenzovaná 
veľkosť výkladu 
 

 Horná ul. 5/62  
parc. č. 9 

2400/0  
dom 
meštiansky 

 
  

 

 

HF-zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus a 
osovosť otvorov 

 Horná ul. 7/64  
parc. č. 10/2 

2401/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  

HF- zachovaný rytmus a 
osovosť  

 Horná ul. 9/66  
parc. č. 11 

2402/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 

 HF- zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus, 
osovosť a šírka otvorov 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

Foto hlavná fasáda Foto Foto Charakter úprav  
+ pozitívna obnova 
nevhodné úpravy 

 Horná ul.  
parc. č. 9 severná 
časť parcely č. 11 

polyfunkčný 
objekt vo 
výstavbe 

 

 
 

 hmotovo-priestorové 
riešenie, architektonické 
členenie, spôsob 
zástavby na celú šírku 
parcely 

 Horná ul. 11/68  
parc. č. 12/1 

2404/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  

 

 Horná ul. 13/70  
parc. č. 13/1 

2406/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  

architektonické riešenie 
zadnej fasády 
S-veľkosť vikiera nad 
vstupom z prejazdu do 
dvora 
DK- nadstavba o 1 
podlažie, francúzske 
okná, balkón 

 Horná ul.   
parc. č. 13/12 

novostavba 
polyfunkčný 
objekt 

 
 

  nevhodná zástavba 
v šírke parcely, rovná 
strecha 

 Horná ul. 15  
parc. č.  

dom 
meštiansky 

 
 

 

 HF- architektonické 
riešenie, nevhodný tvar 
okien 2.NP, balkón do 
ulice 
ZF- veľkosť okenných 
otvorov 

 Horná ul. 17/74  
parc. č. 15 

10014/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 

  

 Horná ul. 17/74  
parc. č. 15 

dvorové 
krídlo 

 
 

  záver DK z 80. rokov 
minulého storočia- 
architektonické riešenie, 
výškové zónovanie 

 Horná ul. 19 
parc. č.  

dom 
meštiansky 

 
 

neprístupný dvor  F 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

Foto hlavná fasáda Foto Foto Charakter úprav  
+ pozitívna obnova 
nevhodné úpravy 

 Horná ul. 21/78  
parc. č. 17 

2410/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 

R- umiestnenie v oknách 
1.NP 
HF- zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus, 
osovosť a veľkosť 
otvorov 

 Horná ul. 23/80  
parc. č. 18 

10017/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  
 

P- architektonické 
riešenie výkladu bez 
členenia 

 

                             Horná ul. 23 
parc. č. 19/1-2 

záhrada 

 
 

 

 vytipovaná na zápis- 
najstaršia zachovaná 
záhradná úprava 
s neskorobarokovou 
fontánou, koniec 18.-
začiatok 19. storočia 

 

SKUTECKÉHO severná strana (nepárne čísla) 
 Skuteckého ul. 

1/115  
parc. č. 22/1 

10027/0  
dom 
meštiansky 

 
  

 S- umiestnenie loggie za 
atikou, úprava štítovej 
steny, reklamy na 
štítovej stene 
vstup do suterénu 
z bočnej fasády 
 

 Skuteckého ul. 3/  
parc. č. 23/1 

10028/0  
škola 

 
 

  hmotovo-priestorové 
riešenie, situovaie na 
parcele, nerešpektovanie 
uličnej čiary, 
architektonické riešenie 

 Skuteckého ul. 
5/118  
parc. č. 24 

10028/0  
škola 

 
 

 

 +obnovené fasády, 
zachovaný slohový výraz 
objektu, rytmus, osovosť 
a veľkosť otvorov, 
konštrukčné kópie 
okenných výplní 

KOMENSKÉHO západná strana (nepárne čísla)   
 Komenského ul. 5 

súp.č. 
parc. č. 25/1 

škola 

 
 

  architektonické riešenie, 
hmotová skladba 
S-rovná strecha 

 Komenského ul. 7 
súp.č. 
parc. č. 29 

 

 
 

 
 

 vytipovaný na zápis- 
zachovaný pôdorys, 
dispozícia, fasády, 
hmotová skladba, koniec 
19. storočia 

KOLLÁROVA juhovýchodná strana  
 Kollárova ul. 2 

súp. č.  
parc. č. 27/3 

budova 
administratí
vna  

 
 

  architektonické riešenie, 
hmotovo-priestorové 
riešenie, výškové 
zónovanie, nevhodné 
situovanie v blízkosti 
mestských hradieb a 
bašty 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

Foto hlavná fasáda Foto Foto Charakter úprav  
+ pozitívna obnova 
nevhodné úpravy 

 Kollárova ul.    
súp. č. 7013  
parc. č. 23/2 

2320/5 
opevnenie 
mestské 
Obuvnícka 
bašta 

 
 

  bez využitia 

 Kollárova ul.    
parc. č. 

2320/5       
opevnenie 
mestské múr 
hradobný 

 
 
  

 

 

 Kollárova ul.     
súp. č. 7305, 7303, 
7304 
parc. č. 20/2, 20/3, 
20/4 

garáže 

 
 

  nevhodne situovaná 
stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 Kollárova ul.  
súp. č. 10091, 
10092 
parc. č. 5439/2, 
5439/3 

garáže 

 
 

  nevhodne situovaná 
stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 


