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Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa
Horný koniec obce

Dvor roľnícky č. p. 170, parc. č. 1251 – NKP, č. ÚZPF 10347
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 1)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba je štvorstranná. V južnej časti dvora je situovaný
ľudový dom postavený v roku 1940, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny,
orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej
konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený,
zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou
krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné
špáry medzi trámami sú natreté na hnedožlto, zrubová konštrukcia má
tehlovočervený náter. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú
stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou
s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na východnej a západnej strane dvora sú situované
zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovými strechami, kryté šindľovou krytinou.

Dom č. p. 171, parc. č. 1250 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 2)
Dom je situovaný severne od komunikácie. Zrubová novostavba domu
(v rozostavanosti) je situovaná na mieste pôvodného ľudového domu
a je jeho tvarovou a materiálovou kópiou. Pôvodný ľudový dom bol
súčasťou roľníckeho dvora, v roku 1999 na jeho západnej strane bolo
zachované torzo zrubovej hospodárskej stavby. Pôvodný roľnícky
dvor bol zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod
číslom 10348, v 2004 bol roľnícky dvor zo zoznamu vypísaný.

Dom č. p. 172, parc. č. 1246 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 3)
Dom zrubovej konštrukcie je situovaný západne od komunikácie.
Postavený je na mieste pôvodného ľudového domu a je jeho tvarovou
a materiálovou kópiou. Pôvodný ľudový dom bol súčasťou dispozične
štvorstranného roľníckeho dvora, ktorý bol zapísaný v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu pod číslom 4202, v súčasnosti je
roľnícky dvor zo zoznamu vypísaný.
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Dom č. p. 173, parc. č. 1244 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 4)
Novostavba murovaného obytného domu je situovaná západne od
komunikácie. Objekt svojou pôdorysnou a hmotovo-priestorovou
skladbou, použitými stavebnými materiálmi pôsobí v pamiatkovom
prostredí nevhodne a rušivo.

Dvor roľnícky č. p. 174, parc. č. 1242 – NKP, č. ÚZPF 4201
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 5)
Roľnícky dvor je situovaný západne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba je trojstranná. V severnej časti dvora je situovaný
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na
kamennej omietnutej podmurovke, čiastočne podpivničený, zastrešený
sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Na južnej strane dvora
je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou
strechou, jej východná časť je krytá šindľovou krytinou, západná časť
eternitovými šablónami. Západnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou,
zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Uzatvorenie dvora na
východnej strane je doskovým plným plotom, so situovaním vstupu do dvorového areálu.

Dvor roľnícky č. p. 175, parc. č. 1240/1 – NKP, č. ÚZPF 4200
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 6)
Roľnícky dvor je situovaný západne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba je trojstranná. V severnej časti dvora je situovaný
ľudový dom postavený v roku 1921. Je „osturnianskeho“ typu, 4dielny, zrubovej konštrukcie, čiastočne podpivničený, zastrešený
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Južnú
stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený
sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou na južnej strešnej rovine,
severná strešná rovina je krytá eternitovými šablónami.
Severovýchodne od stodoly s maštaľou je situovaná pivnica, zaklenutá kamennou neomietnutou
klenbou, nadzemná časť je z kamenného neomietnutého muriva. Pivnica je zastrešená pultovou
strechou, krytá plechovou krytinou.
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Kaplnka prícestná, parc. č. 1239 - objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 7)
Murovaná stavba kaplnky svojou hmotou a výrazovými prostriedkami
vhodne dotvára pamiatkové prostredie. Z hľadiska lepšieho skvalitnenia jej
architektonického výzoru je potrebná výmena súčasnej plechovej krytiny
šindľovou krytinou.

Dvor roľnícky č. p. 177, parc. č. 1233 – NKP, č. ÚZPF 4199
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 8)
Pôvodne dispozične štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne
od komunikácie. V jeho juhozápadnej časti je situovaný ľudový dom,
postavený v roku 1944. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej
konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou
kolmo ku komunikácii, zastrešený sedlovou strechou s
podlomenicami, krytý plechovou krytinou na západnej strešnej rovine
a tvrdou pálenou krytinou na východnej strešnej rovine. Rezné plochy
priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú
bledomodré. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu
dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami,
krytý šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba,
zastrešená pultovou strechou, krytá plechovou krytinou. Juhovýchodnú stranu roľníckeho dvora
uzatvárajú zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovou a pultovou strechou, kryté šindľovou
krytinou.

Dvor roľnícky č. p. 178, parc. č. 1231 – NKP, č. ÚZPF 4198
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 9)
Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný západne od
roľníckeho dvora č. p. 177. V južnej časti dvora je situovaný zrubový
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zastrešený sedlovou
strechou, krytý eternitovými šablónami. Pred domom je predzáhradka
ohradená dreveným laťkovým plotom. Rezné plochy priečnych
trámov sú natreté nabielo. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový
objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý
eternitovou krytinou. Na západnej a východnej strane dvora sú
situované hospodárske stavby, kryté sedlovými a pultovými strechami s plechovými krytinami.
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Novostavba na parc. č. 1228/2 - objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 10)
Novostavby zrubových objektov sú situované západne od
komunikácie. Hmotovo-priestorové riešenie jednotlivých objektov,
ich architektonický výraz a použitie stavebných materiálov vhodne
dotvárajú pamiatkové prostredie. Zástavba jednotlivých stavieb
vychádza z princípov pôvodnej zastavanosti roľníckych dvorov.

Dvor roľnícky č. p. 179, parc. č. 1227 – NKP, č. ÚZPF 4197
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 11)
Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný severne od
komunikácie. V jeho južnej časti je situovaný ľudový dom
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý
plechovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1900. Severnú stranu
dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou.
Západnú stranu dvora uzatvára zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou so
šindľovou krytinou. Na východnej strane je situovaný zrubový hospodársky objekt, zastrešený
sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou.

Novostavba na parc. č. 649 - objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 12)
Samostatne stojaca zrubová novostavba domu pred dokončením
svojou hmotovo-priestorovou skladbou, výrazovými prostriedkami a
použitými stavebnými materiálmi vhodne dotvára pamiatkové územie.
Presvetlenie podkrovných priestorov sedlovými vikiermi na
pohľadovo exponovanej strešnej rovine je nevhodné.
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Dom ľudový č. p. 180, parc. č. 651 – NKP, č. ÚZPF 4196/0
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 13)
Zrubový ľudový dom bol postavený začiatkom 20. storočia.
Pravdepodobne v tom istom období boli na západnej strane dvora
postavené dve hospodárske stavby, ktorých presná poloha a čas ich
zániku neboli zistené. Dom je „osturnianskym“ typom, 3-dielny, s
neskôr pristavanou 2-dielnou časťou z južnej strany domu.
Orientovaný je pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Zastrešený je
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Vstup
do domu je zo severnej fasády, zvýraznený portikom so sedlovou
strieškou. Pôvodný priestor izby bol využívaný pre verejnosť ako krčma, obytná funkcia bola
presunutá do južných priestorov domu. Veľmi krátko dom slúžil aj pre potreby školy.

Dvor roľnícky č. p. 181, parc. č. 652 – NKP, č. ÚZPF 10349
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 14)
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba je štvorstranná. Na severnej strane dvora je
situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej
konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s
podlomenicou na západnej strane, krytý šindľovou krytinou. Na
základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom
postavený 30. mája 1923. Pôvodná zástavba z východnej strany kováčska dielňa zanikla a na jej mieste bola postavená zrubová hospodárska stavba, zastrešená
plechovou krytinou. V západnej časti dvora je kolmo na dom situovaná zrubová hospodárska stavba
(ovčín, šopa, letná kuchyňa). Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s
maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Súčasťou areálu roľníckeho
dvora je studňa, situovaná vo vnútornom átriu, južne od ľudového domu. Teleso studne kruhového
pôdorysu je murované, nadzemná časť je zastrešená sedlovou strieškou, krytá šindľovou krytinou.

Dom č. p. 182, parc. č. 1217 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 15)
Murovaný dom je situovaný severne od komunikácie. Svojím
predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej
obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných
materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo.
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Dom č. p. 183, parc. č. 1215 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 16)
Dvojpodlažný murovaný dom je situovaný severne od komunikácie.
Svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči
pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím
stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí
rušivo. Súčasťou domu sú hospodárske stavby charakteristické pre
zástavbu osturnianskeho roľníckeho dvora.

Dom č. p. 184, parc. č. 657 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 17)
Dom je situovaný južne od komunikácie. Napriek murovanej
konštrukcii je hmotovo-priestorové riešenie domu v princípe pôvodnej
objektovej zástavby ľudových domov. Spolu s priľahlými
hospodárskymi stavbami zachováva pôvodnú zástavbu roľníckeho
dvora.

Dom č. p. 291, parc. č. 661/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 18)
Samostatne stojaca novostavba rodinného domu je situovaná južne od
komunikácie. Svojím situovaním na pozemku (zárubku) narúša
historickú zástavbu, predimenzovaným hmotovo-priestorovým
riešením, použitím stavebných materiálov a výrazovými prostriedkami
negatívne dotvára pamiatkové územie.

Novostavba na parc. č. 660/1 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 19)
Rozostavaná novostavba obytného domu je situovaná južne od
komunikácie. Objekt zrubovej konštrukcie má hmotovo-priestorové
riešenie a budúci celkový architektonický výraz vhodne dotvárajúci
prostredie pamiatkovej rezervácie.
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Dom č. p. 185, parc. č. 1208 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 20)
Dom zrubovej konštrukcie „zakopanského“ typu, pod spoločnou
strechou s prejazdom je situovaný severne od komunikácie. Svojou
hmotovo-priestorovou skladbou, výrazovými prostriedkami a
použitím stavebných materiálov ako aj objektovou skladbou
dvorového areálu vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.
Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo
zváraných tyčových kovových prvkov.

Dom č. p. 186, parc. č. 1202 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 21)
Murovaný dom, spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami, je
situovaný severne od komunikácie. Svojím predimenzovaným
hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe,
architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je
nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Južná časť areálu
domu je ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových
tyčových prvkov.

Dom č. p. 187, parc. č. 664/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 22)
Murovaná novostavba rodinného domu je situovaná južne od
komunikácie. Situovanie a osadenie stavby v teréne narúša pôvodnú
historickú zástavbu, pre ktorú bol špecifický výber prirodzeného
rovinatého terénu pre osadenie stavieb. Architektonický výraz,
hmotové riešenie a použitie stavebných materiálov pri výstavbe domu
je cudzorodé pre prostredie pamiatkovej rezervácie.

Dom č. p. 188, parc. č. 1199 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 23)
Murovaný dom, spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami, je
situovaný severne od komunikácie. Dom svojím predimenzovaným
hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe,
architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je
nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Južná časť areálu
domu je ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových
tyčových prvkov.
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Dom č. p. 189, parc. č. 1201/1 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 24)
Murovaný dom obdĺžnikového pôdorysu svojou hmotovopriestorovou skladbou vychádzajúci z princípov pôvodnej obytnej
zástavby neruší prostredie pamiatkovej rezervácie. Situovaný je
severne od komunikácie a súčasťou jeho areálu sú hospodárske
stavby. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo
zváraných kovových tyčových prvkov.

Dom č. p. 190, parc. č. 670/1, 670/2 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 25)
Zrubový dom spolu s priľahlými zrubovými objektami je situovaný na
mieste pôvodného dispozične štvorstranného roľníckeho dvora, ktorý
bol zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom
4195, v roku 2003 bol zo zoznamu vypísaný. Novostavby
jednotlivých objektov dvora boli postavené ako materiálová a tvarová
kópia, na menšie odchýlky v ich výrazových prostriedkoch dom a
priľahlé stavby vhodne dotvárajú prostredie pamiatkovej rezervácie.

Dom č. p. 191, parc. č. 1192 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 26)
Murovaný dom, spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami, je
situovaný severne od komunikácie. Objekt svojim predimenzovaným
hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe,
architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je
nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo.

Dom č. p. 192, parc. č. 1189 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 27)
Dom murovanej konštrukcie spolu s priľahlými hospodárskymi
stavbami je situovaný severne od areálu domu č. p. 191. Svojím
situovaním nevhodne narúša pôvodnú zástavbu parcely (zárubku).
Stavba predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči
pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím
stavebných materiálov je nevhodná v pamiatkovom území.
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Dvor roľnícky č. p. 193, parc. č. 1186 – NKP, č. ÚZPF 4194
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 28)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba bola štvorstranná. V južnej časti dvora je
situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, zrubovej konštrukcie
na kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený, pozdĺžnou osou
orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou
strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou, čiastočne
prekrytou plechovou krytinou. Postavený bol v 1. polovici 20.
storočia, prestavaný v 90. rokoch 20. storočia. Rezné plochy
priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo. Výraznou červenou farbou sú
natreté šambrány okenných otvorov a vstupného otvoru. Pravdepodobne z doby výstavby domu
bola dnes už neexistujúca hospodárska stavba v západnej časti dvora, na mieste ktorej dnes stojí
novodobá drevená podšopa. Na severnej strane dvora je situovaná zrubová stodola a na ňu napojená
zrubová hospodárska stavba na východnej strane dvora. Obe stavby boli postavené v 2. polovici 20.
storočia.

Dvor roľnícky č. p. 194, parc. č. 1185 – NKP, č. ÚZPF 4193
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 29)
Roľnícky dvor, pôvodne štvorstrannej dispozičnej zástavby je
situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, čiastočne podpivničený,
zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke. Postavený bol
v roku 1954. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý
plechovou krytinou. V roku 1960 bola na severnej strane dvora
postavená stodola s maštaľou, kombináciou zrubovej konštrukcie a
murovanej konštrukcie z kameňa a pórobetónových tvárnic.
Západnú stranu dvora uzatvára hospodárska stavba (chlievy) zrubovej konštrukcie, zastrešená
sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. Hospodárska stavba na východnej strane dvora
(podšopa) je zrubovej a drevenej rámovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou, krytá
plechovou krytinou.

Dom č. p. 195, parc. č. 1182 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 30)
Dom spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je situovaný severne
od komunikácie. Murovaný dom bol postavený na mieste
asanovaného pôvodného zrubového ľudového domu, zachovávajúc
jeho hmotovo-priestorový výraz.
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Dom č. p. 196, parc. č. 1181 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 31)
Novostavba rodinného domu je situovaná severne od komunikácie.
Dvojpodlažný dom je svojou predimenzovanou hmotou,
architektonickými výrazovými prostriedkami a skladbou použitých
stavebných materiálov nevhodný a rušivý pre pamiatkové územie.

Dvor roľnícky č. p. 197, parc. č. 1178 – NKP, č. ÚZPF 4192
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 32)
Roľnícky dvor bol pôvodne postavený ako štvorstranný, uzavretý,
„átriového“ typu. Z pôvodných objektov je zachovaný len ľudový
dom, ktorý bol v 90. rokoch 20. storočia rekonštruovaný. Na základe
datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v
roku 1907. Je „osturnianskeho“ typu, s 3-dielnou dispozíciou,
zrubovej konštrukcie na veľmi vysokej kamennej podmurovke,
zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou
krytinou. Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi
trámami sú natreté nabielo. Pravdepodobne z doby výstavby domu boli aj dnes už neexistujúce
stavby – stodola s maštaľou na severnej strane dvora a hospodárske stavby – chlievy a podšopa na
strane východnej a západnej. Časť dreveného materiálu z nich bola použitá na výstavbu nového
objektu, situovaného v súčasnosti na východnej strane dvora. Novopostavený objekt garáží na
východnej strane dvora a nová stodola (garáže a sklady) na severnej strane dvora sú novotvarmi bez
pamiatkových hodnôt, avšak svojou hmotovo-priestorovou skladbou a materiálovým stvárnením
vhodne dopĺňajú pôvodnú dispozíciu roľníckeho dvora.

Dvor roľnícky č. p. 198, parc. č. 1177 – NKP, č. ÚZPF 4191
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 33)
Dvor roľnícky je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba je štvorstranná. Na južnej strane dvora je
situovaný ľudový dom „zakopanského“ typu, zrubovej konštrukcie na
kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou
strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe
datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v
roku 1886. Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi
trámami sú natreté nabielo. Vstup do domu na južnej fasáde je
predsadeným vstupným portikom, drevenej rámovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strieškou s
podlomenicou, krytý plechovou krytinou. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným
plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. Severnú stranu dvora uzatvára zrubová stodola s
maštaľou, ktorej východná časť (ovčín) bola asanovaná. Na západnej strane dvora je situovaná
zrubová hospodárska stavba (chliev, šopa, maštaľ), zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou
krytinou. Hospodárska stavba na východnej strane dvora je zaniknutá.
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Dom č. p. 199, parc. č. 1174/1 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 34)
Zrubová novostavba obytného domu je situovaná severne od
komunikácie. Hmotovo-priestorovým riešením, architektonickým
výrazom a použitím stavebných materiálov inšpirovaný pôvodnou
zástavbou pamiatkového územia nie je v tomto prostredí rušivý.
Stavba domu má nevhodne vysokú podmurovku a osadenie stavby na
pozemku malo byť bližšie ku komunikácii.

Dvor roľnícky č. p. 200, parc. č. 1170 – NKP, č. ÚZPF 10350
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 35)
Roľnícky dvor bol pôvodne postavený ako štvorstranný, uzatvorený.
Situovaný je severne od komunikácie. V južnej časti dvora je
situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej
konštrukcie na kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné
plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté
nabielo. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým
plotom. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol
dom postavený v roku 1922. Pravdepodobne v tom istom období boli postavené hospodárske
stavby: na severnej strane stodola s maštaľou a hospodárske stavby na východnej a západnej strane
dvora. Tieto stavby boli pre ich havarijný stav odstránené v 70. rokoch 20. storočia a na ich mieste
boli v rokoch 1972-73 postavené nové prízemné stavby, a to zrubová stodola s maštaľou na
severnej strane dvora, zrubová hospodárska stavba na západnej strane dvora a murovaný dom na
východnej strane roľníckeho dvora.

Dom č. p. 201, parc. č. 1164 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 36)
Murovaný dom, spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je
situovaný severne od komunikácie. Dom je hmotovo predimenzovaný
voči pôvodnej zástavbe, výrazovými prostriedkami a použitím
stavebných materiálov negatívne narúša pôvodnú zrubovú zástavbu
jednotlivých objektov v pamiatkovom území.
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Dvor roľnícky č. p. 202, parc. č. 1163 – NKP, č. ÚZPF 10351
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 37)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. Jeho pôvodná
dispozičná zástavba je štvorstranná, uzatvorená. V juhozápadnej časti
dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny,
zrubovej konštrukcie na kamennej omietnutej podmurovke, zastrešený
sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý plechovou
krytinou. Severnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt
stodoly s maštaľou, v roku 1953 rozšírený zrubovou prístavbou na
východnej strane. Zastrešený je sedlovou strechou, južná strešná
rovina je pokrytá šindľovou krytinou, severná plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je
situovaný zrubový objekt hospodárskej stavby, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou
krytinou. Pôvodná hospodárska stavba, situovaná v juhovýchodnej časti dvora bola asanovaná a
nahradená novým murovaným domom s exteriérovým doskovým obkladom. Dom je zastrešený
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Juhozápadná strana areálu
roľníckeho dvora je ohradená dreveným laťkovým plotom.

Dvor roľnícky č. p. 203, parc. č. 1153 – NKP, č. ÚZPF 4190
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 38)
Dvor roľnícky je situovaný severne od komunikácie, na severnom
brehu potoka Osturnianka a prístup do jeho areálu je cez mostík
drevenej konštrukcie. Jeho pôvodná dispozičná zástavba je
štvorstranná. Vo východnej časti dvora je situovaný ľudový dom,
zrubovej konštrukcie na vysokej kamennej omietnutej podmurovke, 2traktový, 5-priestorový, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou
strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Dom bol
postavený bol v roku 1955. Rezné plochy priečnych trámov a ložné
špáry medzi trámami sú natreté nabielo. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s
maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. V západnej a
južnej časti dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba s ovčínom. V južnej časti dvora v
predĺženej časti hospodárskej stavby je strechou prekrytá vstupná brána do areálu roľníckeho dvora.

Dom č. p. 204, parc. č. 707 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 39)
Dom spolu s hospodárskymi stavbami je situovaný južne od
komunikácie. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Aj keď stavba domu je murovaná s omietkovou
úpravou, jeho hmotovo-priestorová skladba a výrazové prostriedky
nenarúšajú a vhodne dotvárajú prostredie pamiatkovej rezervácie.
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Dom č. p. 205, parc. č. 708 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 40)
Dom spolu s hospodárskymi stavbami je situovaný južne od
komunikácie. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Dvojpriestorový dom je postavený kombináciou
východnej časti zo zrubovej konštrukcie, západná časť domu je
murovaná. Zastrešenie domu ako aj celkový výraz inšpirovaný
pôvodnou hmotou obytných objektov, vhodne dotvára prostredie
pamiatkovej rezervácie.

Dvor roľnícky č. p. 206, parc. č. 711 – NKP, č. ÚZPF 4189
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 41)
Dvor roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba je trojstranná. V severnej časti dvora je situovaný
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na
kamennej omietnutej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na
nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1940.
Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú
natreté nabielo. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou,
zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná
pôvodne hospodárska stavba, v súčasnosti prestavaná. V severovýchodnej časti dvora je situovaná
brána do areálu dvora, krytá sedlovou strieškou.

Dvor roľnícky č. p. 207, parc. č. 713 – NKP, č. ÚZPF 4188
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 42)
Dvor roľnícky je pôvodne dispozične štvorstranný, situovaný je južne
od komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, čiastočne podpivničený, zrubovej
konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou,
krytý plechovou profilovanou krytinou. Na severnej fasáde domu,
pred vstupným otvorom, je pristavený portikus drevenej konštrukcie,
pravdepodobne inšpirovaný výzorom „zakopanského“ domu. Na
bielom podklade rezných plôch priečnych trámov sú namaľované
8-lupeňové kvety žltej farby, nárožia rezných plôch sú natreté zeleným náterom. Ložné špáry medzi
trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia domu je natretá hnedožltým náterom.
Predzáhradka pred domom je ohradená nevhodným pletivovým plotom. Južnú stranu roľníckeho
dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou
krytinou. Západnú a východnú stranu dvora uzatvárajú zrubové hospodárske stavby, zastrešené
sedlovými strechami, kryté plechovou krytinou.
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Dvor roľnícky č. p. 208, parc. č. 720 – NKP, č. ÚZPF 4187
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 43)
Dvor roľnícky je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba je trojstranná. V severnej časti dvora je situovaný
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na
kamennej omietnutej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Západná zrubová strana
domu je obložená dreveným doskovým obkladom. Na bielom
podklade rezných plôch priečnych trámov sú namaľované 8-lupeňové
kvety červenej farby, nárožia rezných plôch sú natreté modrým náterom. Ložné špáry medzi
trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia má tehlovočervený náter. Pred domom je
predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára
zrubová stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou
krytinou s lokálnym prekrytím plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová
hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou.

Dom č. p. 209, parc. č. 721 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 44)
Dom spolu s hospodárskymi stavbami je situovaný južne od
komunikácie. Murovaný dom je hmotovo predimenzovaný voči
pôvodnej zástavbe pamiatkového územia. Jeho výrazové prostriedky,
predovšetkým hmotovo navýšená stavba strešného vikiera, pôsobia
pre pamiatkové prostredie veľmi rušivo a nevhodne.

Dom č. p. 210, parc. č. 734 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 45)
Dom je voči pôvodnej zástavbe zrubových objektov značne
predimenzovaný, výrazovými prostriedkami a použitím stavebných
materiálov nevhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.
Murovaná novostavba domu spolu s hospodárskymi stavbami je
situovaná južne od komunikácie.
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Dom ľudový č. p. 211, parc. č. 737 – NKP, č. ÚZPF 10352/0
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 46)
Dom ľudový je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie
na nárožných kamenných pätkách, nepodpivničený, situovaný južne
od komunikácie. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami,
krytý šindľovou krytinou, čiastočne plechovou a lepenkovou krytinou.
Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú
natreté nabielo. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v
izbe, bol dom postavený v roku 1888. Stavebno-technický stav domu
je značne narušený, havarijný. Dom bol pôvodne súčasťou
otvoreného dispozične dvojstranného roľníckeho dvora. Hospodárska stavba (maštaľ zrubovej
konštrukcie zastrešená sedlovou strechou so šindľovou krytinou) bola situovaná západne od domu,
v súčasnosti už neexistuje.

Dom č. p. 293, parc. č. 741 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 47)
Murovaný dom, spolu s hospodárskou stavbou je situovaný južne od
komunikácie. Dom svojou hmotovo-priestorovou skladbou pôsobí
predimenzovane voči pôvodnej zástavbe pamiatkového územia,
výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov
nevhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.

Dom č. p. 212, parc. č. 741 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 48)
Dom, spolu s hospodárskymi stavbami je situovaný južne od
komunikácie, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s
komunikáciou. Aj keď je dom murovanej konštrukcie, svojou
hmotovo-priestorovou skladbou vrátane zastrešenia vhodne dotvára
uličnú zástavbu a prostredie pamiatkového územia. Predzáhradka pred
domom je ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových
tyčových prvkov.

Dvor roľnícky č. p. 213, parc. č. 742 – NKP, č. ÚZPF 10353
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 49)
Dvor roľnícky je dispozične dvojstranný, otvorený, tvorený ľudovým
domom a hospodárskou stavbou (stodola s maštaľou), situovanou
južne od domu. Dom ľudový je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny,
nepodpivničený, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných
pätkách, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami. Pôvodná
šindľová krytina bola v roku 1965 nahradená plechovou krytinou.
Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú
natreté namodro. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme
v izbe, bol dom postavený v roku 1887. Stodola s maštaľou zhorela v 80. rokoch 20. storočia.
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Dom č. p. 214, parc. č. 754 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 50)
Novostavba rodinného domu je situovaná južne od komunikácie,
nevhodne, ďaleko od komunikácie. Hmotový výraz dvojpodlažného
objektu je predimenzovaný voči pôvodnej zástavbe, použitie
stavebných materiálov a celkový architektonický výraz stavby
nevhodne dotvára pamiatkové územie.

Dom č. p. 215, parc. č. 1127 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 51)
Novostavba domu je situovaná severne od komunikácie. Hmotová
skladba objektu ako aj architektonické stvárnenie vhodne dotvárajú
prirodzené prostredie pamiatkového územia.

Dom č. p. 216, parc. č. 758 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 52)
Novostavba domu spolu s hospodárskymi stavbami je situovaná južne
od komunikácie. Dom bol postavený v areáli pôvodného roľníckeho
dvora zničeného požiarom v roku 1980. Murovaný dom má voči
pôvodnej zástavbe v pamiatkovom území predimenzované hmotové
riešenie.

Dom č. p. 217, parc. č. 759 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 53)
Dom je situovaný južne od komunikácie, postavený v areáli
pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980.
Murovaná novostavba rodinného domu má voči pôvodnej zástavbe v
pamiatkovom území predimenzované hmotové riešenie, nevhodne
navýšenou podmurovkou.
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Dom č. p. 218, parc. č. 761 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 54)
Dom je situovaný južne od komunikácie, postavený v areáli
pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980.
Murovaná novostavba rodinného domu má voči pôvodnej zástavbe v
pamiatkovom území predimenzované hmotové riešenie, nevhodne je
navýšená podmurovka.

Dom č. p. 219, parc. č. 762 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 55)
Dom je situovaný južne od komunikácie, postavený v areáli
pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980.
Murovaná novostavba rodinného domu má voči pôvodnej zástavbe v
pamiatkovom území predimenzované hmotové riešenie, nevhodne je
navýšená podmurovka. Architektonické stvárnenie fasád je nevhodné
pre pamiatkové územie.

Dom č. p. 220, parc. č. 765 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 56)
Dom je situovaný južne od komunikácie, postavený v areáli
pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980.
Murovaný dom má voči pôvodnej zástavbe v pamiatkovom území
predimenzovanú hmotovo-priestorovú skladbu, použitie stavebných
materiálov a celkový architektonický výraz objektu pôsobí nevhodne.

Dom č. p. 221, parc. č. 769 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 57)
Dom je situovaný južne od komunikácie, v areáli pôvodného
roľníckeho dvora. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Pôvodný ľudový zrubový dom „osturnianskeho“ typu
má východný dispozičný diel nahradený murovanou konštrukciou, pri
zachovaní pôvodnej hmotovej skladby domu. Fasádna zrubová
konštrukcia je stvárnená ako pôvodné obytné domy pamiatkového
územia.
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Dom č. p. 222, parc. č. 770/1 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 58)

Objekt bývalej predajne potravín je situovaný južne od komunikácie.
Architektonické riešenie stavby vychádza zo základných princípov
pôvodnej zástavby v pamiatkovom území a stavba vhodne dotvára
toto prostredie.

Dom č. p. 223, parc. č. 780/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 59)
Dom je orientovaný svojou pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je
situovaný južne od komunikácie. Dom je hmotovo predimenzovaný
voči pôvodnej zástavbe, použitie stavebných materiálov a jeho
celkový architektonický výraz pôsobí v pamiatkovom prostredí
nevhodne.

Dom č. p. 224, parc. č. 780/3 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 60)
Dom je orientovaný svojou pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je
situovaný južne od komunikácie. Dom je hmotovo predimenzovaný
voči pôvodnej zástavbe, použitie stavebných materiálov a jeho
celkový architektonický výraz pôsobí v pamiatkovom prostredí
nevhodne.

Dom č. p. 225, parc. č. 780/1 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 61)
Dom je orientovaný svojou pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je
situovaný južne od komunikácie. Dom je hmotovo predimenzovaný
voči pôvodnej zástavbe, použitie stavebných materiálov a jeho
celkový architektonický výraz pôsobí v pamiatkovom prostredí
nevhodne.
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Dvor roľnícky č. p. 226, parc. č. 1097 – NKP, č. ÚZPF 4186
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 62)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba bola trojstranná. Nezvyčajným pre osturniansku
zástavbu roľníckych dvorov, je ľudový dom situovaný v jeho severnej
časti. Dom je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, pozdĺžnou osou
orientovaný rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie,
čiastočne podpivničený, zastrešený
sedlovou strechou
s
podlomenicami, krytý azbestocementovými šablónami. Postavený bol
v 1. polovici 20. storočia. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté
nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro, zrubová konštrukcia na
tehlovočerveno. Na západnej strane dvora, kolmo na dom, je situovaná zrubová hospodárska
stavba, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicou, krytá plechovou krytinou. Vo východnej časti
dvora bola situovaná zrubová stavba stodoly, dnes už neexistujúca. Drevený plný doskový plot
uzatvára areál roľníckeho dvora z južnej strany.

Dvor roľnícky č. p. 227, parc. č. 1096 – NKP, č. ÚZPF 4185
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 63)
Roľnícky dvor bol pôvodne dispozične štvorstranný, situovaný je
severne od komunikácie. V juhovýchodnej časti dvora je situovaný
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, postavený v roku 1936, 3-dielny,
zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, pozdĺžnou osou
orientovaný kolmo ku komunikácii. Zastrešený je sedlovou strechou s
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych
trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo. Juhozápadnú
časť dvora uzatvára zrubová hospodárska stavba, krytá sedlovou
strechou s podlomenicou na západnej strane, krytá kombináciou šindľovej, lepenkovej a plechovej
krytiny. K severozápadnej strane hospodárskej stavby bola situovaná zrubová hospodárska stavba
(ovčín), ktorá v súčasnosti už neexistuje. Rovnako už neexistuje objekt stodoly s maštaľou, ktorý
uzatváral roľnícky dvor zo severnej strany. Vstup do areálu roľníckeho dvora je z južnej strany
bránou s drevenou zvlakovou výplňou. Nad bránou je sedlová strieška, krytá šindľovou krytinou.

Dvor roľnícky č. p. 228, parc. č. 1094 – NKP, č. ÚZPF 4184
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 64)
Roľnícky dvor, pôvodne štvorstrannej dispozície, je situovaný severne
od komunikácie. Na južnej strane západnej časti dvora je situovaný
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, pôvodne 2-dielny, zrubovej
konštrukcie na kamennej omietnutej podmurovke, čiastočne
podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý
plechovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1941. Orientovaný je
pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Na východnej a
západnej strane dvora sú situované zrubové hospodárske stavby
(chlievy), severnú stranu dvora uzatvára zrubová stavba stodoly s maštaľou, ktorej východná
polovica bola asanovaná a nahradená nižšou hospodárskou stavbou. Pred domom je predzáhradka
ohradená dreveným laťkovým plotom.
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Dom č. p. 229, parc. č. 1092/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 65)
Dom spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je situovaný severne
od komunikácie. Predimenzovaná hmota stavby so strmým strešným
sklonom voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a
výberom použitých stavebných materiálov je nevhodná pre prostredie
pamiatkového územia.

Dom č. p. 230, parc. č. 1092/1 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 66)
Murovaný dom je postavený v areáli pôvodného dispozične
štvorstranného roľníckeho dvora, severne od komunikácie. Objekt má
predimenzovaný hmotovo-priestorový výraz voči pôvodnej obytnej
zástavbe. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom
zo zváraných kovových tyčových prvkov.

Dvor roľnícky č. p. 231, parc. č. 1087 – NKP, č. ÚZPF 4183
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 67)
Dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od
komunikácie. V jeho južnej časti je situovaný ľudový dom
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie, orientovaný
pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou
strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Západnú stranu
dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na
západnej strane dvora, v kolmom napojení medzi ľudovým domom
a stodolou je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytý plechovou
krytinou. Juhovýchodná časť areálu roľníckeho dvora je ohradená dreveným laťkovým plotom.

Dvor roľnícky č. p. 232, parc. č. 1085 – NKP, č. ÚZPF 4182
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 68)
Pôvodne štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne od
komunikácie. V jeho južnej časti je situovaný ľudový dom
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý
šindľovou krytinou s prekrytím plechovou krytinou. Rezné plochy
priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú
natreté namodro. V severnej časti dvora je situovaná zrubová stodola
s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami. Severná strešná rovina je krytá
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plechovou krytinou, južná šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová
hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. Východnú stranu
dvora uzatvára zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicou, krytá
plechovou krytinou.

Dom č. p. 233, parc. č. 801 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 69)
Zrubový dom štvorcového pôdorysu spolu s priľahlými zrubovými
hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie.
Hmotovo-priestorové riešenie domu ako aj ostatných stavieb, ich
architektonický výraz a použitie tradičných stavebných materiálov
vhodne dotvárajú pamiatkové prostredie.

Dvor roľnícky č. p. 234, parc. č. 806 – NKP, č. ÚZPF 4181
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 70)
Roľnícky dvor, pôvodne dispozične trojstranný, je situovaný južne od
komunikácie. V severozápadnej časti dvora je situovaný ľudový dom,
hospodárske stavby, pôvodne situované v severovýchodnej a v južnej
časti dvora sú v súčasnosti zaniknuté. Ľudový dom je
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na
nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1934.
Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, na severnej fasáde s červenými kvetmi a
zelenými lístkami uhlopriečne maľovanými. Ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro.

Dvor roľnícky č. p. 235, parc. č. 804, 805 – NKP, č. ÚZPF 4180
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 71)
Roľnícky dvor je situovaný južne od susedného roľníckeho dvora č. p.
234. Jeho pôvodná dispozičná zástavba bola dvojstranná. Súčasťou
dvora sú dva ľudové domy, stodola s maštaľou a pivnica. Domy a
pivnica sú situované takmer v jednej línii, orientované sú v smere
sever-juh, stodola s maštaľou je situovaná v smere východ-západ.
Ľudový dom, situovaný v severnej časti je starší, postavený v roku
1889, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách,
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zastrešený sedlovou strechou
s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Stavebno-technický stav domu je veľmi narušený,
havarijný. Druhý dom, situovaný južným smerom, bol postavený pravdepodobne ako aj stodola s
maštaľou v 50. rokoch 20. storočia. Je zrubovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strechou, krytý
plechovou krytinou. Stodola s maštaľou je zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou s
nízkymi podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Severozápadným smerom od staršieho

84

ľudového domu je situovaný zrubový objekt 1-priestorovej pivnice, zastrešený sedlovou strechou,
krytý plechovou krytinou.

Dvor roľnícky č. p. 236, parc. č. 813 – NKP, č. ÚZPF 4179
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 72)
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba bola štvorstranná. Na severnej strane dvora je
situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej
konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s
podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Orientovaný je pozdĺžnou
osou rovnobežne s komunikáciou. Na základe datovania na nosnom
stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1932. Južnú stranu
dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou. Na východnej
strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev), pôvodná hospodárska stavba na
západnej strane dvora bola asanovaná a na jej mieste postavená murovaná novostavba rodinného
domu.

Dvor roľnícky č. p. 237, parc. č. 814 – NKP, č. ÚZPF 4178
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 73)
Roľnícky dvor je dispozične trojstranný, situovaný je južne od
komunikácie. Ľudový dom, postavený v roku 1921, je situovaný v
južnej časti roľníckeho dvora. Je zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, podpivničený,
zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou
krytinou. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou.
Takmer kolmo k severozápadnej časti domu je postavená zrubová
stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou
a plechovou krytinou. Na severnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená
sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou.

Objekt č. p. 238, parc. č. 822 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 74)
Prízemná stavba drevenej konštrukcie „krabicového“ typu je a priori
nevhodná do pamiatkového územia. Objekt bol využívaný ako
predajňa potravín, v súčasnosti je bez využitia.
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Dvor roľnícky č. p. 239, parc. č. 1071 – NKP, č. ÚZPF 4177
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 75)
Pôvodná dispozičná zástavba roľníckeho dvora bola štvorstranná.
Dvor je situovaný severne od komunikácie. V súčasnosti stojí už len
dom ľudový, situovaný v rámci pôvodného roľníckeho dvora na jeho
južnej strane. Dom bol postavený v 1. polovici 20. storočia, je
zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, 2-dielny, 4priestorový, čiastočne podpivničený, orientovaný pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou. Rezné plochy priečnych trámov sú
natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté okrovým
náterom. Dom je zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, západná časť strechy je krytá
plechovou krytinou, východná časť šindľovou krytinou. Všetky hospodárske stavby dvora zanikli: v
severnej časti bola situovaná zrubová stodola s maštaľou, v severovýchodnej časti hospodárska
zrubová stavba a v juhovýchodnej časti šopa, drevenej rámovej konštrukcie.

Dom č. p. 240, parc. č. 1069/3 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 76)
Samostatne stojací rodinný dom je situovaný východne od
hospodárskeho dvora č. p. 241 a severne od komunikácie. Murovaná
stavba domu svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým
riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a
druhom použitých stavebných materiálov nevhodne dotvára prostredie
pamiatkovej rezervácie.

Dvor roľnícky č. p. 241, parc. č. 1066 – NKP, č. ÚZPF 4176
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 77)
Dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od
komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom, zrubovej
konštrukcie na kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený, 2dielny, 4-priestorový, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami,
krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté
nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro. Dom
bol postavený v roku 1929. Orientovaný je pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou. Severnú stranu roľníckeho dvora
uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. V západnej časti dvora je situovaná zrubová
hospodárska stavba (chliev), zastrešená sedlovou strechou so šindľovou krytinou. Vo východnej
časti dvora bola situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín), v súčasnosti už neexistuje.
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Dvor roľnícky č. p. 242, parc. č. 1061 – NKP, č. ÚZPF 4175
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 78)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, je dispozične
dvojstranný, tvorený ľudovým domom a stodolou s maštaľou. Dom
ľudový, postavený v roku 1954, je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny,
zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, čiastočne
podpivničený, situovaný v južnej časti dvora, orientovaný pozdĺžnou
osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou,
krytý šindľovou krytinou. V 90. rokoch 20. storočia bola exteriérová
strana zrubovej konštrukcie domu prekrytá dreveným doskovým
obkladom. V severnej časti dvora je situovaný zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený
sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou.

Dvor roľnícky č. p. 243, parc. č. 1050 – NKP, č. ÚZPF 4174
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 79)
Pôvodná dispozičná zástavba roľníckeho dvora bola trojstranná. Dvor
je situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je
situovaný ľudový dom, postavený v roku 1932, „osturnianskeho“
typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke,
zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou
krytinou. Dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi
trámami sú natreté nabielo. Severnú stranu roľníckeho dvora
uzatvára zrubová stavba stodoly s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá
šindľovou krytinou. Na východnej strane roľníckeho dvora bola situovaná zrubová hospodárska
stavba (ovčín), ktorá v súčasnosti už neexistuje.

Dvor roľnícky č. p. 244, parc. č. 1049 – NKP, č. ÚZPF 4173
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 80)
Roľnícky dvor bol pôvodne dispozične trojstranný, situovaný je
severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový
dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na
kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, na
východnej strane v predĺžení je krytý prejazd. Južná strešná rovina
domu je krytá šindľovou krytinou, severná je krytá plechovou
krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné
špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro. V severnej časti roľníckeho dvora, rovnobežne s
domom, je situovaná zrubová stavba stodoly s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s nízkymi
podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Roľnícky dvor zo západnej strany uzatvára murovaná
novostavba, postavená na mieste asanovanej pôvodne zrubovej hospodárskej stavby, zastrešená
sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným
laťkovým plotom.
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Dvor roľnícky č. p. 245, parc. č. 1039 – NKP, č. ÚZPF 4172
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 81)
Roľnícky dvor je pôvodne dispozične trojstranný, situovaný je
severne od komunikácie. Dvor je z komunikácie prístupný
železobetónovým mostíkom s kovovým (trubkovým) zábradlím. V
juhovýchodnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“
typu, 3-dielny, nepodpivničený, orientovaný pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý
plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté
nabielo. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Zo severnej strany je
roľnícky dvor uzatvorený zrubovým objektom stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s
nízkymi podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na západnej strane roľníckeho dvora je
situovaná zrubová hospodárska stavba (dreváreň a maštaľ), zastrešená sedlovou strechou s nízkymi
podlomenicami, krytá šindľovou krytinou.

Novostavba na parc. č. 1038 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 82)
Zrubová novostavba domu je situovaná severne od komunikácie,
pozdĺžnou osou orientovaná rovnobežne s komunikáciou. Solitérny
objekt svojím hmotovo-priestorovým výrazom, použitými stavebnými
materiálmi (okrem strešnej krytiny) a technikou výstavby vhodne
dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.

Dvor roľnícky č. p. 246, parc. č. 1035 – NKP, č. ÚZPF 4171
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 83)
Pôvodná dispozičná zástavba roľníckeho dvora bola trojstranná, v
súčasnosti je tvorená iba dvomi objektami: ľudovým domom a
stodolou. Dvor je situovaný severne od komunikácie. Ľudový dom je
v rámci roľníckeho dvora situovaný v jeho južnej časti, je
„osturnianskym“ typom, 3-dielny, orientovaný svojou pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami. Pôvodná
šindľová krytina bola nahradená plechovou krytinou, podlomenica na
západnej strane domu je pokrytá asfaltovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté
nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. V severnej časti dvora, takmer rovnobežne
s domom, je situovaná zrubová stodola, ktorej východná časť bola odstránená. Zastrešená je
sedlovou strechou s podlomenicami, krytá asfaltovou krytinou. Na západnej strane dvora bola
pôvodne situovaná hospodárska stavba, ktorá v súčasnosti už neexistuje a uzatvorenie tejto strany
roľníckeho dvora je nahradené plným plotom zo zvislo kladených drevených dosák.
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Dvor roľnícky č. p. 247, parc. č. 1033 – NKP, č. ÚZPF 4170
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 84)
Roľnícky dvor bol pôvodne dispozične trojstranný, v súčasnosti je
tvorený už len domom ľudovým a stodolou s maštaľou. Situovaný je
severne od komunikácie. Ľudový dom je situovaný v juhozápadnej
časti dvora, je „osturnianskeho“ typu, 2-dielny, na západnej strane s
doskovou prístavbou, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Postavený bol okolo roku 1930. Je zrubovej
konštrukcie na kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený
sedlovou strechou s podlomenicami. Krytý je plechovou krytinou,
podlomenice sú kryté šindľovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné
špáry medzi trámami sú natreté namodro. Zrubový objekt stodoly s maštaľou je orientovaný
rovnobežne s domom ľudovým, situovaný je v severovýchodnej časti dvora, zastrešený sedlovou
strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Koncom 20. storočia bola odstránená západná
časť stodoly. Pôvodná zrubová hospodárska stavba, situovaná v západnej časti dvora už fyzicky
neexistuje. Areál roľníckeho dvora je ohradený dreveným laťkovým plotom.

Dvor roľnícky č. p. 248, parc. č. 1032 – NKP, č. ÚZPF 10354
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 85)
Roľnícky dvor bol pôvodne dispozične dvojstranný, tvorený ľudovým
domom a stodolou, v súčasnosti je zachovaný iba ľudový dom,
stodola zanikla. Dom je situovaný severne od komunikácie, v južnej
časti pôvodného roľníckeho dvora. Je 3-dielny, „osturnianskeho“
typu, zrubovej konštrukcie na veľmi nízkej kamennej podmurovke,
orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený
je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na
základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom
postavený v roku 1899. Rovnobežne s ľudovým domom, v severnej časti pôvodného roľníckeho
dvora bola situovaná stodola. V súčasnosti je ľudový dom v obnove.

Dvor roľnícky č. p. 249, parc. č. 1031 – NKP, č. ÚZPF 4169
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 86)
Roľnícky dvor mal pôvodne štvorstrannú dispozičnú zástavbu, v
súčasnosti je tvorený tromi objektami. Dvor je situovaný severne od
komunikácie. V jeho južnej časti je situovaný ľudový dom, postavený
v roku 1941, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na
kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami,
krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov a ložné
špáry medzi trámami sú natreté nabielo, v roku 1981 mali ložné špáry
zelený náter. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu
dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami,
krytý šindľovou krytinou. Vo východnej časti dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba
(chlievy), zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. V západnej časti dvora bola
pôvodne situovaná zrubová hospodárska stavba (maštaľ s drevárňou), ktorá v súčasnosti už
neexistuje.
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Dom č. p. 250, parc. č. 864/1 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 87)
Murovaná novostavba domu je situovaná južne od komunikácie.
Situovanie a osadenie stavby v teréne narúša pôvodnú historickú
zástavbu, pre ktorú bol špecifický výber prirodzeného rovinatého
terénu pre osadenie stavieb. Architektonický výraz, hmotové riešenie
stavby a použitie stavebných materiálov pri výstavbe domu je
nevhodné pre prostredie pamiatkovej rezervácie.

Dom č. p. 252, parc. č. 1017 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 88)
Zrubová obytná stavba svojím hmotovo-priestorovým riešením,
architektonickým výrazom, až na nevhodnú strešnú krytinu, vhodne
dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie. Objekt je situovaný
severne od komunikácie.

Novostavba na parc. č. 1015 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 89)
Rozostavaná novostavba obytného domu je situovaná severne od
komunikácie. Hmotovo-priestorové riešenie zrubového objektu je
značne predimenzované voči pôvodnej zástavbe pamiatkového
územia a architektonický výraz objektu je v tomto prostredí
cudzorodý.

Dvor roľnícky č. p. 253, parc. č. 1013 – NKP, č. ÚZPF 4167
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 90)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba je štvorstranná. V južnej časti dvora je situovaný
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou
osou rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie, zastrešený
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné
plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi
trámami sú prekryté drevenými latkami, zrubová konštrukcia má
tmavohnedý náter. Severnú stranu dvora uzatvára zrubová stodola,

90

zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Na západnej strane dvora
je situované torzo starej zrubovej stodoly, zastrešené novodobou sedlovou strechou s bitúmenovou
krytinou a zrubová hospodárska stavba (chliev), zastrešená pultovou strechou s rovnakou krytinou.
Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou,
krytá bitúmenovou krytinou. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným pletivovým
plotom. Juhozápadne od roľníckeho dvora, južne od komunikácie je situovaná kamenná kováčska
vyhňa. Zastrešená je sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou.

Novostavba na parc. č. 1011 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 91)
Zrubový objekt je nevhodne situovaný, nerešpektujúc historickú
zástavbu na pozemku (zárubku).

Dvor roľnícky č. p. 254, parc. č. 881 – NKP, č. ÚZPF 4166
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 92)
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie. Jeho pôvodná
dispozičná zástavba bola trojstranná, tvorená ľudovým domom a
stodolou južne od komunikácie a ďalšou stodolou, situovanou severne
od komunikácie. Z pôvodnej objektovej skladby dvora je v súčasnosti
zachovaný už len ľudový dom, hospodárske stavby (stodoly) už
neexistujú. Dom je situovaný vo východnej časti pôvodného
roľníckeho dvora, pozdĺžnou osou orientovaný kolmo ku
komunikácii. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie
na nízkej kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Rezné
plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nažlto, zrubová konštrukcia má
staroružový náter.

Dom č. p. 255, parc. č. 1003 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 93)
Murovaný dom je situovaný severne od komunikácie. Svojím
predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej
obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných
materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo.
Súčasťou domu sú priľahlé hospodárske stavby.
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Dvor roľnícky č. p. 256, parc. č. 1000 – NKP, č. ÚZPF 10355
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 94)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba bola trojstranná, v súčasnosti ho tvoria už len
dom ľudový dom a stodola s maštaľou. Ľudový dom bol postavený v
roku 1923, situovaný je v južnej časti dvora, pozdĺžnou osou
orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Je „osturnianskeho“ typu, 3dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený
sedlovou strechou s podlomenicou na západnej strane, východná
strana strechy je predĺžená a zastrešuje prejazd. Strecha domu je krytá
eternitovými šablónami. Fasády domu sú obložené dreveným obkladom zo zvislo kladených
drevených dosák, špáry sú prekryté drevenými latkami. Pred domom je predzáhradka ohradená
dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou,
zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Pôvodná
hospodárska stavba, situovaná na západnej strane dvora, fyzicky zanikla.

Dom č. p. 257, parc. č. 996 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 95)
Dom je situovaný severne od komunikácie, postavený v areáli
pôvodného roľníckeho dvora. Dom vznikol prestavbou pôvodného
ľudového domu. Súčasný výraz domu je výsledkom živelných
prístavieb, nadstavieb, s absenciou kvality jeho architektonického
výrazu. Dom nevhodne dotvára pamiatkové územie a je v ňom rušivý.
Súčasťou domu sú priľahlé hospodárske stavby.

Dom č. p. 258, parc. č. 888 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 96)
Murovaná novostavba domu je postavená na mieste asanovaného
pôvodného ľudového domu, južne od komunikácie, ktorý spolu s
asanovanými objektami situovanými severne od komunikácie tvorili
pôvodnú dispozičnú zástavbu roľníckeho dvora. Dvor roľnícky bol
zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom
10356, v roku 2001 bol zo zoznamu vypísaný. Dom má veľmi vysokú
podmurovku (s plnohodnotným podlažím), čím sa nevhodne
predimenzoval jeho hmotovo-priestorový výraz oproti pôvodnej
obytnej zástavbe v pamiatkovom území.
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Dom č. p. 259, parc. č. 992 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 97)
Murovaný dom je postavený v areáli pôvodného roľníckeho dvora,
situovaný je severne od komunikácie. Svojím predimenzovaným
hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe,
architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je
nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Súčasťou domu sú
priľahlé hospodárske stavby.

Dvor roľnícky č. p. 260, parc. č. 892 – NKP, č. ÚZPF 10357
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 98)
Dvor roľnícky bol pôvodne trojstranný, dispozične rozdelený cestnou
komunikáciou: ľudový dom situovaný južne od komunikácie,
hospodárske stavby situované severne od komunikácie. Z pôvodnej
objektovej skladby dvora je v súčasnosti zachovaný iba ľudový dom.
Zrubová stavba stodoly s maštaľou je v ruinách, hospodárska stavba,
situovaná východne od stodoly už neexistuje. Ľudový dom je
orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, je
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na nárožných
kamenných pätkách. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou.
Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1895. Rezné
plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro. Stavebnotechnický stav ľudového domu je havarijný.

Dom č. p. 261, parc. č. 896/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 99)
Murovaný dom je situovaný južne od komunikácie. Objekt
dvojpodlažnou zástavbou je výrazne predimenzovaný voči pôvodnej
obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných
materiálov nevhodne dotvára prostredie pamiatkového územia.

93

Dvor roľnícky č. p. 262, parc. č. 987 – NKP, č. ÚZPF 4165
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 100)
Roľnícky dvor je dispozične trojstranný, situovaný severne od
komunikácie. V juhozápadnej časti dvora je situovaný ľudový dom
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, čiastočne podpivničený, zrubovej
konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s
podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na základe datovania na
nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1943. Pred
domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom.
V severovýchodnej časti dvora je situovaná zrubová stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou
strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. V juhovýchodnom rohu roľníckeho dvora je
situovaná zrubová hospodárska stavba (chlievy), zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou
krytinou. Vstup do areálu dvora je dvojkrídlovou drevenou bránou, situovanou v južnej časti
roľníckeho dvora.

Dom č. p. 263, parc. č. 899 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 101)
Murovaný dom je postavený v južnej časti areálu pôvodného
roľníckeho dvora, južne od komunikácie. Dvojpodlažná stavba domu
je značne predimenzovaná voči pôvodnej obytnej zástavbe,
architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov
nevhodne a rušivo dotvára prostredie pamiatkového územia. Súčasťou
domu sú priľahlé hospodárske stavby.

Dom č. p. 264, parc. č. 982 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 102)
Samostatne stojaci murovaný dom je situovaný severne od
komunikácie. Objekt je hmotovo predimenzovaný voči pôvodnej
obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitými stavebnými
materiálmi nevhodne dotvára pamiatkové prostredie. Areál domu je v
južnej časti ohradený nevhodným oplotením zo zváraných kovových
tyčových prvkov.
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Dvor roľnícky č. p. 265, parc. č. 978 – NKP, č. ÚZPF 4164
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 103)
Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný severne od
komunikácie. Na južnej strane dvora je situovaný ľudový dom,
„osturnianskeho“ typu, postavený v roku 1921, zrubovej konštrukcie
na nárožných kamenných pätkách, čiastočne podpivničený,
orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený
je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou.
Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi
trámami sú natreté namodro. Pred domom je predzáhradka ohradená
dreveným laťkovým plotom. Roľnícky dvor zo severnej strany uzatvára zrubový objekt stodoly s
maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami. Severná strešná rovina je krytá
plechovou krytinou, južná strešná rovina je krytá šindľovou krytinou. Na východnej strane dvora je
situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev a dreváreň), zastrešená sedlovou strechou s
podlomenicou na južnej strane, krytá šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaný
ľudový dom, postavený v roku 1961 na mieste starších hospodárskych stavieb. Dom je zrubovej
konštrukcie, 1-dielny, zastrešený sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou. Vstup do areálu
roľníckeho dvora je z južnej strany, bránou s 2-krídlovou zvlakovou výplňou, nad vstupom je
sedlová strieška pokrytá šindľovou krytinou.

Dvor roľnícky č. p. 266, parc. č. 977 – NKP, č. ÚZPF 4163
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 104)
Pôvodne dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od
komunikácie. V jeho juhovýchodnej časti je situovaný ľudový dom,
„osturnianskeho“ typu, 2-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke s omietkovou povrchovou úpravou, zastrešený sedlovou
strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy
priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo. V
severozápadnej časti dvora je situovaná zrubová stodola s maštaľou,
rovnobežne s ľudovým domom, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou
krytinou. V juhozápadnej časti dvora bol situovaný zrubový hospodársky objekt (maštaľ), ktorý už
v súčasnosti neexistuje. Roľnícky dvor z južnej strany je ohradený dreveným laťkovým plotom.

Dvor roľnícky č. p. 267, parc. č. 973 – NKP, č. ÚZPF 4162
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 105)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba bola trojstranná. V juhovýchodnej časti dvora bol
situovaný zrubový ľudový dom, ktorý v roku 1985 zanikol. Na jeho
mieste už nevznikla výstavba. Nový obytný dom bol postavený
severne od roľníckeho dvora. Medzi zaniknutým a novým domom je v
súčasnosti situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev), zastrešená
sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá šindľovou
krytinou. Západnú časť roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt
stodoly s maštaľou, orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii, zastrešený sedlovou
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strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Roľnícky dvor je z južnej strany ohradený
dreveným laťkovým plotom.

Dvor roľnícky č. p. 268, parc. č. 972 – NKP, č. ÚZPF 4161
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 106)
Dispozične štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne od
komunikácie. V jeho juhozápadnej časti je situovaný ľudový dom
„osturnianskeho“ typu, 2-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke s omietkovou povrchovou úpravou, zastrešený sedlovou
strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Dom bol
postavený v roku 1930. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté
nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová
konštrukcia má tehlovočervený náter. Na západnej strane dvora je situovaná hospodárska stavba
drevenej rámovej konštrukcie s doskovou výplňou. Severnú stranu dvora uzatvára zrubová stodola s
maštaľami, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicou na západnej strane, šindľová krytina je
prekrytá asfaltovou lepenkou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba
postavená na nízkej kamennej podmurovke, zastrešená sedlovou strechou so šindľovou krytinou, na
južnej strane podlomenica prechádza do sedlovej striešky nad vstupnou bránou do areálu
roľníckeho dvora.

Dvor roľnícky č. p. 269, parc. č. 969 – NKP, č. ÚZPF 4160
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 107)
Roľnícky dvor pôvodne štvorstrannej dispozičnej skladby bol
situovaný severne od komunikácie. Ešte v roku 1981 stáli v jeho areáli
všetky objekty. Neskôr boli hospodárske stavby asanované a ľudový
dom v marci 1999 celý zhorel. V súčasnosti na jeho mieste stojí nový
obytný dom, murovanej konštrukcie s dreveným exteriérovým
obkladom, zachovávajúci hmotovo-priestorový výraz pôvodného
domu. Vzhľadom na zánik všetkých pôvodných pamiatkových
objektov roľníckeho dvora, KPÚ Prešov spracoval návrh na výpis
roľníckeho dvora z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.

Dom č. p. 270, parc. č. 966 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 108)
Dom s priľahlými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od
komunikácie. Zrubový dom štvorcového pôdorysu svojou hmotovopriestorovou skladbou, výrazovými prostriedkami a použitými
stavebnými materiálmi vhodne dotvára prostredie pamiatkovej
rezervácie.
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Dom č. p. 271, parc. č. 963 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 109)
Samostatne stojaca novostavba rodinného domu je situovaná severne
od komunikácie. Zrubový dom napriek príliš vysokej podmurovke
svojou hmotovo-priestorovou skladbou, architektonickým výrazom a
výberom použitých stavebných materiálov pri výstavbe objektu,
vhodne dotvára pamiatkové územie.

Dom č. p. 272, parc. č. 962 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 110)
Murovaný dom je situovaný severne od komunikácie. Svojím
proporčne predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči
pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím
stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí
rušivo. Súčasťou domu sú priľahlé hospodárske stavby.

Dvor roľnícky č. p. 273, parc. č. 959 – NKP, č. ÚZPF 4159
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 111)
Dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od
komunikácie. V netradičnej polohe pre osturniansku zástavbu
roľníckych dvorov je situovaný ľudový dom, a to v jeho severnej
časti. Pôvodný dom z roku 1900 bol vo východnej časti dostavaný. Je
„osturnianskeho“ typu, pôvodne 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou
osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na
kamennej
podmurovke,
zastrešený
sedlovou
strechou
s
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych
trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo, zrubová konštrukcia má žltohnedý náter. V
južnej časti dvora, rovnobežne s ľudovým domom je situovaná zrubová stavba stodoly s maštaľou,
zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou, lokálne prekrytá
plechovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná pôvodná zrubová hospodárska stavba,
zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. V južnej časti dvora je
situovaná vstupná brána do dvorovej časti, krytá sedlovou strieškou so šindľovou krytinou.
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Dvor roľnícky č. p. 274, parc. č. 956 – NKP, č. ÚZPF 4158
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 112)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná
dispozičná zástavba bola trojstranná. V netradičnej polohe pre
osturniansku zástavbu roľníckych dvorov je situovaný ľudový dom, a
to v jeho severnej časti. Na základe datovania na nosnom stropnom
tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1935. Pôvodne bol
„osturnianskeho“ typu, 2-dielny, 4-priestorový, zrubovej konštrukcie
na kamennej podmurovke. V roku 1964 bol dom rozšírený o 2-dielnu
prístavbu na západnej strane. Zastrešený je sedlovou strechou, krytý
plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté
nabielo. Západnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou
strechou s podlomenicou na južnej strane, krytý plechovou krytinou. V južnej časti dvora,
rovnobežne s domom, je situovaná zrubová hospodárska stavba (chlievy, ovčín), zastrešená
sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou.

Novostavba na parc. č. 952 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 113)
Samostatne stojací dom zrubovej konštrukcie je situovaný severne od
komunikácie. Jeho hmotovo-priestorový výraz (až na hmotu strešných
vikierov), architektonické stvárnenie, použitie stavebných materiálov
a technológia výstavby domu, vhodne dotvárajú prostredie
pamiatkového územia.

Kríž prícestný na parc. č. 948 – vhodne dotvárajúci pamiatkové územie
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 114)
Drevený kríž ohradený dreveným laťkovým plotom vhodne dotvára
prostredie pamiatkovej rezervácie.
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Dvor roľnícky č. p. 275, parc. č. 946, 935 – NKP, č. ÚZPF 4157
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 115)
Roľnícky dvor je tvorený ľudovým domom, situovaným severne od
komunikácie a hospodárskymi stavbami, situovanými južne od
komunikácie. Pôvodný ľudový dom z roku 1923 bol „osturnianskeho“
typu, 4-dielny, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných
pätkách, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou,
zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou
krytinou. Pôvodný dom bol asanovaný a na jeho mieste je v súčasnosti
vo výstavbe tvarová kópia pôvodného domu. Hospodársku časť dvora
tvorí zrubový objekt stodoly s maštaľou, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou,
zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami. Poškodená šindľová krytina je provizórne prekrytá
plechom a asfaltovou lepenkou.

Dvor roľnícky č. p. 276, parc. č. 945, 943/1 – NKP, č. ÚZPF 4156
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 116)
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, tvorený je
domom ľudovým, hospodárskou stavbou a stodolou s maštaľou,
situovanými v jednej línii, v smere východ-západ. Ľudový dom je
situovaný na východnej strane, orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku
komunikácii. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie
na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych
trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Západne od
domu je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev), zastrešená sedlovou strechou, krytá
šindľovou krytinou. Západne od hospodárskej stavby je situovaná zrubová stodola s maštaľou,
zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. Všetky objekty
hospodárskeho dvora boli postavené v roku 1925.

Dvor roľnícky č. p. 277, parc. č. 944, 943/1 – NKP, č. ÚZPF 4155
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 117)
Roľnícky dvor je atypickej dispozičnej zástavby: ľudový dom je
situovaný severne od komunikácie, hospodárske stavby sú situované
severozápadným smerom od domu, juhozápadne od roľníckeho dvora
č. p. 276. Ľudový dom bol postavený v roku 1941. Je
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej
podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii.
Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou a
plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté
nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Stodola s maštaľou je zrubovej
konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, na šindľovej krytine je položená
plechová krytina. Juhovýchodne od stodoly je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev),
zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou.
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Dvor roľnícky č. p. 278, parc. č. 943/3, 943/2 – NKP, č. ÚZPF 4154
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 118)
Dispozične dvojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od
komunikácie. Tvorený je ľudovým domom a stodolou s maštaľou.
Ľudový dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s
komunikáciou, je zrubovej konštrukcie, „osturnianskeho“ typu, 3dielny, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý
plechovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1901. Západne od
domu je situovaná zrubová hospodárska stavba stodoly s maštaľou,
orientovaná pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Zastrešená je
sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou s prekrytím plechovou krytinou.
Stavebno-technický stav objektu je značne narušený.

Z 1 – „Getsemanská záhrada“ - zástavba domov č. p. 275 – 278

Z 2 – zástavba novostavby na pozemku parc. č. 952
a domov č. p. 274 – 273

Z 3 – zástavba domov č. p. 268 – 270
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Z 4 – zástavba a domov č. p. 246 – 249

Z 5 – zástavba domov č. p. 232 – 231

Z 6 – zástavba domov č. p. 204 – 207

Z 7 – zástavba domov č. p. 177 – 178

