
  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/UNP
O BURC  

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

BLOK XII  
STADLEROVO  NÁBREŽIE A NÁRODNÁ západná strana (nepárne čísla) 
 Štadlerovo 

nábrežie 1/1105 
súp. č. 797 
parc. č. 1421/15 

dom bytový 

 
 

 

 

 
 

   

 Národná ul. 18/  
parc. č. 1421/14 

dom bytový     

 Národná ul. 16/  
parc. č. 1421/13 

dom bytový     

 Národná ul. 14/  
parc. č. 1421/14 

dom bytový     

 Národná 
parc. č. 1421/2, 
1421/3, 1421/4, 
1421/5, 1421/6, 
1421/7, 1421/8, 
1421/9,  1421/10, 
1421/11 

garáže 

 

  nevhodne situované 
stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 

 Národná ul. 12/739 
parc. č. 1423 

104/1         
internát 
a PT/ 
internát 
pamätný 
revolučný 
NV  

 
 

     

 Národná ul. 12/739 
parc. č. 1423 

104/1         
internát 
a PT/ 
internát 
pamätný 
revolučný 
NV 
prístavba 

 
 

 

 nevhodná prízemná 
dvorová prístavba ku 
NKP bez 
architektonickej hodnoty 

 

 Národná ul. 12/739 
parc. č. 1423 

104/2        
internát 
a PT/PT 
revolučný 
NV  

     

 Národná ul. 12/739 
parc. č. 1423 

garáže 

 
 

 nevhodne situované 
stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 

KUZMÁNYHO južná strana (nepárne čísla) 
 Kuzmányho ul. 1 

parc. č. 1419 
škola 

 
 

 
 
 
 

 

vytipovaný na zápis- 
zachovaný pôdorys, 
dispozícia, fasády, 
hmotová skladba, 
v strede prístupového 
exteriérového schodiska 
studňa, rok 1894 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/UNP
O BURC  

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

 Kuzmányho ul. 
3/4031 
parc. č. 1418 

dom správcu 

 

po prístavbe 
exteriérového 
schodiska 

 
 

 

prístavba exteriérového 
schodiska 

 Kuzmányho ul. 
3/4031 
parc. č. 1419/2 

trafostanica 

 
 

 
 

 stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 5/ 
parc. č. 1414 

budova 
administratí
vna 

 
 

 
 

 
 

architektonické riešenie, 
výškové zónovanie 

 Kuzmányho ul. 
7/1010 
parc. č. 1413 

budova 
administratí
vna  

 

 
 

 

 Kuzmányho ul. 
3/4031 
parc. č. 1414 

garáže 

 
 

 stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 
3/4031 
parc. č. 1415 

trafostanica 

 
 

 
 

 stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 
3/4031 
parc. č. 1414 

trafostanica 

 
 

 
 

 stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho ul. 9/ 
parc. č. 1383 

dom bytový  
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 Kuzmányho ul. 11/ 
parc. č. 1382 

dom bytový 

 

  

 



  

 Kuzmányho ul. 
13/1221 
parc. č. 1381 

dom bytový 

 
 

  

H-nevhodná nadstavba 
o 2NP 
S-roná strecha 

 Kuzmányho ul. 
15/1221 
parc. č. 1380 

dom bytový  

 Kuzmányho ul. 
súp. č. 13525 
parc. č. 5511/3 

rozvodňa 

 
 

  nevhodne situovaná 
stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho 
parc. č. 1385, 
1386, 1387, 1388, 
1389, 1390, 1391, 
1392, 1393, 1394, 
1395, 1396, 1397, 
1398, 1399, 1400, 
1401, 1402, 1403, 
1404, 1405 

garáže 

  

 nevhodne situované 
stavby pri mestských 
hradbách bez 
architektonickej hodnoty 

 Kuzmányho 
parc. č. 1406, 
1407, 1408, 1409, 
1410 

garáže 

 
 

  nevhodne situované 
stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 


