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CHALUPKOVA východná strana (párne čísla) 

 Chalupkova 24/302 

parc. č. 2429 

 

rešpektujúci PH 

remeselnícky dom 

 
 

 
F- obklad sokla  

 Chalupkova 22/301 

parc. č. 2430 

rešpektujúci PH 

 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
S- zachované vetráky  

F- výplň okenného 

otvoru 

 

 Chalupkova 20/300 

parc. č. 2431 

 

remeselnícky dom 

 
 

 
F- členenie a materiál 

výplní okenných 

otvorov 

fasáda 

 Chalupkova 18/299 

parc. č. 2432, 2433  

 

remeselnícky dom 

 
 

 
F- obklad sokla fasáda 

 Chalupkova 16/297 

parc. č. 2437 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- obklad sokla, tvar a 

veľkosť otvorov 

bočných traktov, 

členenie okenných 

výplní 

fasáda okenné otvory 

 Chalupkova 14/295 

parc. č. 2438 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  

 

 
F- zachovaná brána do 

prejazdu, osovosť 

fasády 

S- zachovaná historická 

drážkovaná keramická 

krytina 

F- tvar a veľkosť 

okenných otvorov 

bočného traktu, členenie 

okenných výplní 

fasáda okenné otvory 

 Chalupkova 12/293 

parc. č. 2441  

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom 

 
 

 
hmotovo-objemové a 

architektonické riešenie 

F- segmentovo 

ukončené okná, 

francúzske okná s 

balkónmi na 2.NP, 

masívny vikier, 

farebnosť 
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 Chalupkova 10/291 

parc. č. 2442/1  

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

meštiansky dom 

 
 

 
2007 

F- narušená osovosť na 

1.NP 

 

 

 

 Chalupkova 8/289 

parc. č. 2446 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

  
2007 

F- narušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť 

otvorov bočných 

traktov, zníženie 

parapetov 

IP- množstvo, 

farebnosť, výtvarné 

riešenie 

S- odstránenie komínov 

fasáda 

IP 

 Chalupkova 6/287 

parc. č. 2447, 2453 

NKP 33/0 

PH- U, A, UR, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 

1965 

F- zachované reliéfne 

členenie empírovej 

fasády 

F- keramický obklad 

sokla, narušená 

osovosť,  veľkosť 

otvorov bočných traktov 

IP- množstvo, 

farebnosť, výtvarné 

riešenie 

 

fasáda 

IP 

 Chalupkova 4/285 

parc. č. 2454/1 

NKP 32/0 

PH- U, A, UR, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
1973 

F- zachované reliéfne 

členenie empírovej 

fasády 

F- narušená osovosť, 

neproporčná veľkosť 

otvorov bočných traktov 

S- odstránenie komínov  

fasáda 

 

 Chalupkova 4/ 

parc. č. 2454/2 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný objekt 

 

 

 
2007 

výškové zónovanie, 

hmotovo-objemové 

riešenie 

 

 

 Chalupkova 2/283 

parc. č. 2922/1,2, 

2921, 2919 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
  

2007 

F- keramický obklad 

sokla, veľkosť otvorov 

bočných traktov, sýta 

farebnosť 

IP- množstvo, 

farebnosť, výtvarné 

riešenie 

fasáda 

IP 

 


