
  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

BLOK VIII  
DOLNÁ juhovýchodná strana (nepárne čísla) 
 Námestie SNP 9/ 

1/134  
parc. č. 1483 

2346/0  
dom 
meštiansky 
PZ  

 
 

 

 
 

HF-zachovaný slohový 
výraz fasády vyšších 
podlaží, rytmus, osovosť 
a veľkosť otvorov 
 

 Námestie SNP 10 
/134  
parc. č. 1483 

2346/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 asanovaný záver 
východného dvorového 
krídla 
HF-zachovaný slohový 
výraz fasády na 2.NP, 
rytmus, osovosť 
a veľkosť otvorov 
HF-šambrány otvorov 
z umelého kameňa 
a segmentovým 
ukončením na 1.NP 

 Námestie SNP 11 
/134  
parc. č. 1483 

2346/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 HF-zachovaný slohový 
výraz fasády vyšších 
podlaží, rytmus, osovosť 
a veľkosť otvorov 
S-perforácia strechy 
uličného krídla s terasou 
asanovaný záver 
východného dvorového 
krídla 

 Dolná ul. 1/134  
parc. č. 1483 

2346/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 

S-veľkosť vikierov 

 Dolná ul. 3/136  
parc. č. 1484   

2348/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 

HF-obnovený slohový 
výraz neskorobarokovej 
fasády s iluzívnou 
architektúrou, zachovaný 
rytmus, osovosť 
a veľkosť otvorov 

 Dolná ul. 5/138  
parc. č. 1485/1-2 

2350/0  
dom 
meštiansky 

 
  

 

 

HF-zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus, 
osovosť a veľkosť 
otvorov, výklad z 19. 
storočia 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

 Dolná ul. 7/140  
parc. č. 1489 

2352/0 
dom 
meštiansky 

 
 

  

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

 Dolná ul. 9/142  
parc. č. 1490 

2354/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  

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

 Dolná ul. 11/144  
parc. č. 1494   

2356/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Dolná ul. 13/146  
parc. č. 1495 

2358/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 

 

 + zachovaný 
funkcionalistický výklad, 
prezentovaný nález 
sgrafita okolo vstupného 
portálu, zachovaný 
slohový výraz fasády na 
2.NP 

 Dolná ul. 15/148  
parc. č. 1496/1 

2360/0 
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 HF-zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus, 
osovosť a veľkosť 
otvorov 
HF- farebná úprava 

 Dolná ul. 17/150  
parc. č. 1498/1 

2362/0  
dom 
meštiansky 

 
  

 

 

HF-zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus, 
osovosť a veľkosť 
otvorov 
DK-manzardová strecha 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

 Dolná ul. 19/152  
parc. č. 1499 

2364/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 
 

 HF-zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus, 
osovosť a veľkosť 
otvorov  
S- odstránenie komínov, 
materiál, veľkosť a tvar 
vikierov 
 

 Dolná ul. 19/152  
parc. č. 1499 

polyfunkčný 
dom 

 
 

 
 

 
 

 DK- rozsah zástavby 
v šírke parcely, 
hmotovo-priestorová 
skladba,  objemový 
rozsah, výškové 
zónovanie 

 Dolná ul. 21/154  
parc. č. 1500/1 

2366/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
  

F- konštrukčné riešenie 
okien 
S- odstránenie komínov,  
veľkosť a tvar vikierov 
prekrytie dvora 

 Dolná ul. 21/154  
parc. č. 1500/1 

prestrešenie 
nádvoria 

 
  

 
  

 Dolná ul. 23/156  
parc. č. 1519 

2368/0  
dom 
meštiansky 

 

 
 

 

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

 Dolná ul. 23/156  
parc. č. 1519 

2368/0  
dom 
meštiansky- 
dvorové 
krídlo 

 

 
 

 

 

 Dolná ul. 25/158  
parc. č. 1520/1-2 

2369/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  

 

 Dolná ul. 25/158  
parc. č. 1520/1-2 

záver 
juhozápadné
ho 
dvorového 
krídla  

 
   hmotové riešenie 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

 Dolná ul. 27/160  
parc. č. 1523 

2371/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  

záver DK s presklením 

 Dolná ul. 29/162  
parc. č. 1524/1 

2373/0  
dom 
meštiansky 

 
  

 

 R- presklené plochy 

 Dolná ul. 31/164  
parc. č. 1525 

2375/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 

+ slohová fasáda 
zachovaná bez zmien  
R- nekoncepčné 
osadenie, množstvo 
prvkov 
 

 Dolná ul. 33/166  
parc. č. 1526 

2377/0  
dom 
meštiansky 

hlavná fasáda prekrytá 
plachtou 

 
 

 havarijný stav 

 Dolná ul. 35/168  
parc. č. 1529 

2379/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 

+ slohová fasáda 
zachovaná bez zmien  
-DK-architektonické 
riešenie záveru DK  
R- umiestnenie 2.NP 

 Dolná ul. 35/168  
parc. č. 1529 

záver 
juhozápadné
ho krídla 

 
  foto schodisko  -DK-architektonické 

riešenie záveru DK  
 

 Dolná ul. 37/170  
parc. č. 1530/1 

2381/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  + slohová fasáda 
zachovaná bez zmien  
 

 Dolná ul. 39/172  
parc. č. 1531 

2383/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  F- farebnosť okenných 
výplní 
garáž v závere 
dvorového krídla  

 Dolná ul. 39/172  
parc. č. 1531 

garáž  
   garáž v závere 

dvorového krídla  



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

 Dolná ul. 41/174  
parc. č. 1532 

2385/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  R- nekoncepčné 
osadenie, množstvo 
prvkov 

 Dolná ul. 41/174  
parc. č. 1532 

záver 
dvorového 
krídla 

 
   architektonické riešenie 

záveru DK so 
schodiskom, garáž, 
terasa  

 Dolná ul. 43/176  
parc. č. 1533 

2387/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  F- segmentové okno 

 Dolná ul. 45/178  
parc. č. 1534 

2389/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  F- vstup z bočnej fasády, 
nadstavba koruny muriva 
S- odstránenie komínov 

 Dolná ul. 47/180  
parc. č. 1535/1 

94/1            
špitál s 
areálom 
/špitál Matej 
Bel-Funtík  

 
 

  

S- odstránenie komínov 

 Dolná ul. 47/180  
parc. č. 1535/1 

94/3            
špitál s 
areálom 
/tabuľa 
pamätná 
Matej Bel-
Funtík 

    

 Dolná ul. 49/182  
parc. č. 1536 

94/2            
špitál s 
areálom/r. k. 
kostol sv. 
Alžbety 

 
 

  

 

 Dolná ul. 49/182  
parc. č. 1536 

prístavba ku 
kostolu, 
v suteréne s 
kotolňou 

   hmotové riešenie, 
typologicky cudzí prvok 

 Dolná ul. 51/  
parc. č. 1537 

 

 
 

 
 

 - reklamy na štítovej 
stene 

 
 



  

KUZMÁNYHO severná strana (párne čísla) 
 Kuzmányho ul. 18/ 

parc. č. 1535/3 
budova 
administratí
vna 

 
  

 

 architektonické riešenie 
(loggie do ulice), 
hmotová skladba, 
objemový rozsah, 
výškové zónovanie,  
farebnosť 

 Kuzmányho ul. 16/ 
parc. č. 1528/1 

budova 
administratí
vna 

 

 
 

 
 

 architektonické riešenie, 
hmotová skladba, 
objemový rozsah, 
výškové zónovanie,  
farebnosť 

 Kuzmányho ul. 16/ 
parc. č. 1527 

budova 
administratí
vna 

  

 Kuzmányho ul. 
14/1223 
parc. č. 1512 

dom bytový 

  

 

  

 Kuzmányho ul. 
12/1223 
parc. č. 1511 

  

 Kuzmányho ul. 
10/1223 
parc. č. 1510 

  

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1524/3, 
1524/2, 1522/7, 
1522/6, 1522/5, 
1522/4, 1522/3 (za 
domom č. 14) 

garáže 

 
 

 nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 8/ 
parc. č. 1509 

dom bytový  
 

 
 

 výškové zónovanie 

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1517,  
1516, 1515, 1514 

garáže za 
domom č. 
10 

 
 

 nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1508,  
1507, 1506 

garáže zua 
domom č. 8 

 
 

 nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1505,  
1504, 1503, 1502, 
1501 

garáže za 
domom č. 8 

 
 

 nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 6/ 
parc. č. 1497 

dom bytový  
 

 
 

  

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1498/12, 
1498/11, 1498/10, 
1498/9, 1498/8, 
1498/13 

garáže za 
domom č. 6 

 
 

 nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 



  

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1498/16, 
1498/15, 1498/14 

garáže za 
domom č. 6 

 
 

 nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1498/2, 
1498/3, 1498/4, 
1498/5, 1498/6, 
1498/7 

garáže za 
domom č. 6 

 
 

 nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 4/ 
parc. č. 1492/1 

dom bytový 

 
 

   

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1492/2, 
1492/3 

garáže     nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 

 
 

Kuzmányho ul. 2/ 
parc. č. 1487 

dom bytový 

 
 

   

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1487 

garáž za 
domom č. 2 

   nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

NÁRODNÁ západná (nepárne čísla) 
 Národná ul. 10/880 

parc. č. 1472/1 
10010/0  
banka 

 
 

   

 Kuzmányho ul. 
parc. č. 1472/2 

garáže na 
západnej 
strane dvora 

   nevhodne situované 
účelové stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Národná ul. 8/736  
parc. č. 1473 

2826/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 
 

 

 Národná ul. 6/  
parc. č. 1474 

dom bytový 

 
 

 
 

 

 

 Národná ul. 4/  
parc. č. 1475 

dom bytový 

 
 

nemá zadnú fasádu, 
pristavaný 
k parcelačného múru 
domu Námestie SNP 9 

  



  

 Národná ul. 2/  
parc. č. 1476 

dom bytový 

 
 

nemá zadnú fasádu, 
pristavaný 
k parcelačného múru 
domu Námestie SNP 9 

  

 


