
 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 

kategória/hodnoty  

UNKP (objekt) 

Foto  Foto Charakter úprav 

+ pozitívna obnova 

nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

RÁZUSOVA východná strana (párne čísla) 

 Rázusova  1/925  

parc. č. 2809 

vytypovaný na zápis 

PH- U, A, UR, R 

meštiansky dom 

 
 

 
 

F- zachovaná štuková 

výzdoba, fasáda bez 

zásadnejších 

architektonických zmien 

F- obklad parteru, IP 

S- odstránenie komínov 

fasáda 

IP 

 Rázusova  3A/2767 

3B/2772  

parc. č. 2806/3, 2 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
2007 

F- keramický obklad 

sokla, brána materiál, 

farebnosť, narušená 

osovosť, neprimeraná 

veľkosť otvorov 

bočných traktov 

fasáda obklad sokla 

možnosť nadstavby 

o 1NP 

 Rázusova  5/929  

parc. č. 2805 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
2007 

F- obklad sokla zo 

štiepaného kameňa, 

farebnosť, narušená 

osovosť, neprimeraná 

veľkosť otvoru bočného 

traktu 

S- odstránenie komínov 

fasáda obklad sokla 

možnosť nadstavby 

o 1NP 

 Rázusova  7/931  

parc. č. 2802/1, 

2802/2 

vytypovaný na zápis 

PH- U, A, UR, R 

meštiansky dom 

 
 

 
 

F- bez 

architektonických 

zmien, zachovaná 

štuková výzdoba, brána 

z roku 1906  

IP- umiestnenie, 

výtvarná úroveň 

S- odstránenie komínov 

IP 

 Rázusova  9/933  

parc. č. 2801, 2800, 

2798, 2797  

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- veľkosť a tvar 

otvorov bočných traktov 

fasáda otvory 

 Rázusova  11/935 

parc. č. 2794  

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- narušená osovosť, 

neprimeraná  veľkosť a 

tvar otvorov bočných 

traktov 

fasáda otvory 

 Rázusova  13/937  

parc. č. 2793/4, 

2793/13, 2793/5, 

2793/6, 7, 11, 

2793/1, 2 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- narušená osovosť, 

materiál výplní 

okenných otvorov, 

porušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť 

otvoru bočného traktu 

S- odstránenie komínov 

fasáda 



 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 

kategória/hodnoty  

UNKP (objekt) 

Foto  Foto Charakter úprav 

+ pozitívna obnova 

nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

 Rázusova  15/939  

parc. č. 2783, 2784, 

2785, 2786, 2787 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

 roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- narušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť 

otvorov bočných traktov 

fasáda 

 Rázusova  17/941  

parc. č. 2781 

nehnuteľnosť s PH 

PH- A, U, R 

 roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
2007 

F- zachovaná brána do 

prejazdu, komíny s 

hlavicami  

F- narušená osovosť, 

tvar a veľkosť otvorov 

bočných traktov 

 

fasáda otvory 

 Rázusova  19/943  

parc. č. 2779, 2780 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
 

F- zachovaná brána do 

prejazdu, komíny  

F- veľkosť a tvar 

otvorov bočných traktov 

S- úprava hlavíc 

komínov 

fasáda 

 Rázusova  21/945  

parc. č. 2768, 2769, 

2767 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 

 
1983 

F- kamenný obklad 

sokla, veľkosť otvorov 

bočných traktov, 

kvádrovanie okolo 

portálu do prejazdu, 

farebnosť a nevhodná 

farebná kombinácia 

S- úprava hlavíc 

komínov, reklama  

fasáda obklad sokla, 

farebnosť 

 Rázusova  23/947  

parc. č. 2766/1 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- narušená osovosť, 

veľkosť a tvar otvorov 

bočného traktu, 

šambrány 

S- úprava hlavíc 

komínov 

fasáda obklad sokla, 

šambrány 

 Rázusova  25/949 

parc. č. 2753, 2752, 

2755/3, 2755/2, 

2756, 2757, 2759, 

2760 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
1983 

 
2007 

F- zachovaná brána do 

prejazdu, komíny s 

hlavicami  

F- narušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť a 

tvar otvorov bočných 

traktov, šambrána okolo 

výkladu  

S- rozdielna krytina 

fasáda otvory 



 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 

kategória/hodnoty  

UNKP (objekt) 

Foto  Foto Charakter úprav 

+ pozitívna obnova 

nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

 Rázusova  27/951 

parc. č. 2751 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
1983 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- obklad sokla zo 

štiepaného kameňa, 

porušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť a 

tvar otvoru bočného 

traktu 

S- krytina 

fasáda obklad sokla 

 Rázusova 29/  

parc. č. 2738/1 

nerešpektujúci PH 

 

polyfunkčný dom 

 
  

1983 

 
2007 

hmotovo-objemové a  

architektonické riešenie, 

výškové zónovanie,  

 

 Rázusova 31/953  

parc. č. 2737, 

2736/3, 2,  5, 6, 1, 2,  

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

 roľnícko-

remeselnícky dom 
 

 
1983 

 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- keramický obklad 

sokla, narušená 

osovosť, neprimeraná 

veľkosť a tvar otvorov 

bočného traktu  

IP- množstvo, výtvarné 

riešenie 

fasáda obklad sokla 

IP 

 Rázusova 33/957 

parc. č. 2727, 2726 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- obklad sokla, 

veľkosť a tvar otvorov 

bočného traktu, výrazná 

farebnosť  

S- odstránenie komínov 

fasáda obklad sokla, 

farebnosť 

 Rázusova 35/ 959 

parc. č. 2719 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

 roľnícko-

remeselnícky dom 

 

 
1983 

 
2007 

F- neprimeraná veľkosť 

a tvar otvoru bočného 

traktu , odstránenie 

omietkového sokla, 

farebnosť 

S- odstránenie komínov 

fasáda sokel, farebnosť 



 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 

kategória/hodnoty  

UNKP (objekt) 

Foto  Foto Charakter úprav 

+ pozitívna obnova 

nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

 Rázusova  37/961  

parc. č. 2718/2 

nerešpektujúci PH  

 

polyfunkčný dom 

 
 

 
2007 

F- hmotovo-objemové, , 

architektonické riešenie, 

obklad parteru, 

francúzske okná, 

členenie strechy, 

nerezový komín 

 

 Rázusova  39/ 

parc. č. 2712/3 

nerešpektujúci PH 

PH 

medicínske centrum 

 
 

 
1983 

F- hmotovo-objemové,  

architektonické riešenie  

 

 Rázusova  41/965 

parc. č. 2711  

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

 

roľnícko-

remeselnícky dom  
 

 
1983 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- obklad sokla, 

narušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť a 

tvar otvorov bočných 

traktov, nadstavba 

koruny muriva 

S- odstránenie komínov, 

veľkosť a počet, tvar  

vikierov 

fasáda obklad sokla, 

otvory 

 Rázusova  43/967  

parc. č. 2706/2,  3, 

2706/1 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  
 

 
1983 

F- keramický obklad 

sokla, sýta farebnosť 

fasáda obklad sokla, 

farebnosť 

 Rázusova  45/969  

parc. č. 2705, 2704, 

2703, 2702,  

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
 

F- keramický obklad 

sokla, sýta farebnosť 

IP, plošný rozsah 

S- krytina 

S- zachovaný komín s 

hlavicou 

fasáda obklad sokla, 

farebnosť 

 Rázusova  47/970  

parc. č. 2697 

 

nerešpektujúci PH 

polyfunkčný dom 

 

 
 

 
1983 

 
2007 

F- veľkosť a tvar 

otvorov, chýba sokel  

S- tvarové ukončenie 

štítového múru 

 

fasáda sokel, otvor 

bočného traktu 



 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 
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UNKP (objekt) 
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nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

 Rázusova  49/972  

parc. č. 2696 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
 

F- veľkosť a tvar 

otvorov bočných 

traktov, keramický 

obklad sokla a parteru, 

IP- umiestnenie 

 

fasáda obklad sokla 

IP 

RÁZUSOVA západná strana (nepárne čísla) 

 Rázusova 38/958, 

36/958, 34/958  

parc. č. 3226/3, 10, 

1 

nerešpektujúci PH 

 

bytový dom 
 

 

 
hmotovo-objemové 

riešenie, architektonický 

výraz 

 

 Rázusova  30/954  

parc. č. 3214 

nehnuteľnosť s PH 

 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
F- keramický obklad 

sokla, brána materiál, 

farebnosť, veľkosť 

otvoru bočného traktu 

fasáda otvor, brána 

materiál 

 Rázusova  28/952 

parc. č. 3209 

vytypovaný na zápis 

PH- H, U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 

1983 

F- zachovaná brána do 

prejazdu  

F- obklad sokla zo 

štiepaného kameňa,  

farebnosť 

fasáda obklad sokla 

 Rázusova 26/950  

parc. č. 3207, 3208, 

3203, 3202, 3201- 

U, A, R 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom  
 

 
F- keramický obklad 

sokla, brizolitová 

omietka, rôzna 

farebnosť, veľkosť 

otvorov bočných 

traktov, členenie 

okennej výplne bočného 

traktu 

fasáda obklad sokla 

 Rázusova  24/948 

parc. č. 3194  

PH- U, A, R 

nehnuteľnosť s PH 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
  

1983 

F- zachovaná osovosť, 

komín s hlavicou  

F- členenie výplní 

okenných otvorov 

bočných traktov 

fasáda výplne okenných 

otvorov 

 Rázusova 22/946  

parc. č. 3193/1 

vytypovaný na zápis 

PH- H, U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
2010 

zachovaná hmotovo-

priestorová skladba, 

obnovená stodola s 

interiérom! 

F- veľkosť otvoru 

bočného traktu 

  



 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 

kategória/hodnoty  

UNKP (objekt) 

Foto  Foto Charakter úprav 

+ pozitívna obnova 

nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

  

 
 

 
2010 

  

 Rázusova  20/944 

parc. č. 3188, 3189 

NKP 

PH- H, U, A, UR, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 

 
 

spracovaný výskum a 

PD, stavebné povolenie 

 

 Rázusova bez súp. 

č.   

parc. č. 3170/1 

nerešpektujúci PH 

 

požiarna veža 

 

 
 

účelová stavba, 

nerešpektovanie 

parcelácie, výškové 

zónovanie 

 

 Rázusova  

parc. č. 3170/9 

nerešpektujúci PH 

 

garáže 

 
 

 

 nerešpektovanie 

parcelácie, hmotovo-

priestorová skladba, 

výškové zónovanie 

 

 Rázusova 18/942  

parc. č. 3170/2, 3 

nerešpektujúci PH 

 

sklad 

  
 

nerešpektovanie 

parcelácie, hmotovo-

priestorová skladba, 

výškové zónovanie 

 

 Rázusova 16/949  

parc. č. 3169/10 

nerešpektujúci PH 

 

administratívna 

budova 

 
 

 
 

 
1973 

nerešpektovanie 

parcelácie, hmotovo-

objemové a priestorové 

riešenie, výškové 

zónovanie 

 architektonické riešenie 

 



 ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 

kategória/hodnoty  

UNKP (objekt) 

Foto  Foto Charakter úprav 

+ pozitívna obnova 

nevhodné úpravy  

Odporúčané úpravy  

 

 Rázusova  14/938 

parc. č. 3169/6 

 

rodinný dom 

 

 
1983 

F- obklad sokla z 

lomového kameňa, 

materiál okenných 

výplní 

fasáda obklad sokla 

 Rázusova 12/936  

parc. č. 3192/2 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

roľnícko-

remeselnícky dom 

 
 

 
1983 

F- kamenný obklad 

sokla, brána materiál,  

narušená osovosť, 

neprimeraná veľkosť a 

tvar otvorov bočných 

traktov 

IP- umiestnenie, 

výtvarné riešenie 

fasáda 

možnosť nadstavby 

o 1NP 

IP 

 Rázusova  

parc. č. 3131  

nerešpektujúci PH 

 

administratívna 

budova 

 
 

 
nerešpektovanie 

parcelácie, hmotovo-

priestorová skladba, 

výškové zónovanie 

 

 Rázusova 2/  

parc. č. 3130/1 

nehnuteľnosť s PH 

PH- U, A, R 

administratívna 

budova 

 
 

 
F- materiál a členenie 

okenných výplní 

 

 Rázusova   

parc. č. 3129/2 

nerešpektujúci PH  

 

obchod 

 
 

 
architektonické riešenie, 

sýta farebnosť 

IP- umiestnenie, 

veľkosť 

fasáda farebnosť 

možnosť dostavby 

prieluky 2NP+ 

využiteľné podkrovie 

IP 

 


