Príloha č.3

Pamiatková zóna mesta Hlohovec - 1.pásmo ochrany
zásady úprav jednotlivých nehnuteľností

Por. č.

Unif.názov

Adresa

Kategória

Závady

Zásady

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, ktorý bude
dopracovaný podľa nálezov zdokumentovaných pri obnove
neobnovené prvky výzdoby na fasáde na fasády a podľa archívneho výskumu. Je potrebné zreštaurovať
základe zistených nálezov
renesančnú atiku na severnom štíte a doskúmať pivnice.

1

Palác mestský, č. ÚZPF
833/0

Námestie sv. Michala 1

NKP

2

Dom meštiansky

Námestie sv. Michala 2

vytypovaný za
NKP

3

Dom meštiansky (radnica),
č. ÚZPF 11555
Námestie sv. Michala 3

NKP

4

Dom meštiansky

Námestie sv. Michala 4

vytypovaný za
NKP

zachovať koncepčný výraz fasády

Námestie sv. Michala 5

objekt s
pamiatkovou
hodnotou a
nevhodná úprava fasády, znížiť pomer
rešpektujúci pam. zasklených plôch k plnej stene, nevhodné
hodnoty PZ
materiály na fasáde - výplne otvorov

nutnosť úpravy výrazu fasády, výmena výplní otvorov za prírodné
materiály, fasáda upravená na základe nového architektonického
riešenia s rešpektovaním zníženia presklených plôch k plnej
stene

5

6

7

8

Dom polyfunkčný

Dom meštiansky

Dom obytný

Dom meštiansky

zachovať objemovú skladbu a koncepčný výraz fasády
absencia tvaroslovných ukončení
komínov

zachovať koncepčný výraz fasády, prinavrátiť dobový výraz
komínov na základe zachovanej dobovej fotografie

Námestie sv. Michala 6

objekt s pam.
hodnotou

nevhodná úprava parteru, absencia
výzdoby na poschodí

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, na základe
pamiatkového výskumu na zistenie výzdoby a farebnosti fasády v
súlade so zachovanou staršou fotodokumentáciou a jej
potvrdenia pamiatkovým výskumom.

Námestie sv. Michala 7

vytypovaný za
NKP

nevhodné úpravy výrazu parteru a
nevhodný materiál použitý na výplne
otvorov v parteri

zachovanie súčasnej objemovej skladby a výrazu, nutnosť
koncepčnej úpravy materiálového výrazu parteru. Nie je možná
žiadna nadstavba ani šikmá strecha.

objekt s pam.
hodnotou

čiastočne obnovená fasáda, absencia
chýbajúcej výzdoby, nevhodne riešený
parter

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády na základe zachovanej
staršej fotodokumentácie s obnovením parteru a doplnením
chýbajúcej tvaroslovnej výzdoby fasády a obnoviť slohové
riešenie komína formou obostavania dnešného vývodu.

Námestie sv. Michala 8

Por. č.

9

Unif.názov

Dom meštiansky

Adresa

Kategória

Závady

Zásady

Námestie sv. Michala 9

vytypovaný za
NKP

nevhodné farebné riešenie fasády,
nevhodné plastové rolety na poschodí,
nevhodné výplne otvorov parteru

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, na základe
pamiatkového výskumu zameraného na zistenie farebnosti
fasády. Je potrebná výmena výplní otvorov za tradičný drevený
materiál a je potrebné odstránenie nevhodných roliet. Nutnosť
umelecko-remeselného obnovenia výtvarných prvkov fasády.

výšková korekcia otvorov parteru,
nevhodné materiálové výplne otvorov

úprava otvorov v parteri na základe zachovanej staršej fotografie,
výmena nevhodnej výplne otvorov za tradičný materál

10

Dom polyfunkčný

Námestie sv. Michala 10

rešpektujúci
pamiatkové
hodnoty

11

Dom meštiansky

Námestie sv. Michala 11

objekt s pam.
hodnotou

výšková korekcia otvorov parteru

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády na základe zachovanej
staršej fotodokumentácie

12

Dom meštiansky

Námestie sv. Michala 12

objekt s pam.
hodnotou

nevhodný, rozmerovo rušivý vikier
orientovaný priamo do námestia

nutnosť úpravy výrazu fasády a odstránenia vikiera a
nahradenia strešnými oknami

Námestie sv. Michala 13

objekt s pam.
hodnotou

zaniknutý slohový výraz fasády s
čiastočne zachovaným tvaroslovým
korunnej rímsy, nevhodná výplň v parteri

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády na základe
pamiatkového výskumu a archívneho výskumu, staršej
fotodokumentácie. Nutnosť výmeny výplní otvorov za tradičný
materiál

Námestie sv. Michala 16

nevhodný objekt do PZ, bez
architektonického výrazu a zachovanej
objekt
historickej parcelácie, krídlovosti a
nerešpektujúci
nerešpektovanie uličnej čiary, použité
pam. hodnoty PZ veľké množstvo reklám

Námestie sv. Michala 19

objekt s pam.
hodnotou

13

14

15

Dom meštiansky

Dom služieb

Dom meštiansky

nutnosť architektonizovania objektu na základe podrobnejšej
dokumentácie formou urbanistickej štúdie v súlade s ÚPN CMZ
HC.Je tiež možné zástavbu riešiť až na pôvodnú uličnú čiaru s
rešpektovaním podlažnosti a typu strechy, v architektúte pohľadu
s možnosťou naznačenia šiestich objektov.

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, na základe
zaniknutý slohový výraz, nevhodná výplň pamiatkového výskumu, archívnych materiálov a zachovanej
otvorov
staršej fotografie, nutnosť výmeny otvorov za tradičný materiál.

Por. č.

16

17

Unif.názov

Dom meštiansky

Dom meštiansky

Adresa

Námestie sv. Michala 20

Námestie sv. Michala 21

Kategória

objekt s pam.
hodnotou

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, na základe
pamiatkového výskumu a zachovaného archívneho materiálu,
staršej fotodokumentácie. Výmena krytiny za tradičnú pálenú
nevhodná strešná krytina , nevhodná
keramickú prirodzenej farebnosti, výmena výplní otvorov za
úprava fasády, výplní otvorov a soklového tradičný drevený materiál. Zachovanie plechových prevetrávacích
kabrincového obkladu.
výplní do suterénu
nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, na základe
pamiatkového výskumu a archívneho výskumu, zachovanej
nevhodný kabrincový obklad aplikovaný staršej fotodokumentie, odstránenie nevhodného obkladu
na celú výšku prízemia, nevhodné mreže parteru, výmena výplní otvorov v parteri za tradičný drevený
a výplň otvorov v parteri. Strieška nad
materiál. Zachovať jestvujúce slohové výplne okenných otvorov
vstupom riešená formou novotvaru je
na poschodí, slohové komíny a prevetrávacie plechové vikieriky v
nevhodná
strešnej rovine.

Dom meštiansky

Námestie sv. Michala 22

19

Dom meštiansky

Námestie sv. Michala 23

vytypovaný za
NKP

21

Dom meštiansky

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, na základe
pamiatkového výskumu a zachovaného archívneho materiálu,
staršej fotodokumentácie. Prinavrátenie pôvodného tvaru valbovej
strechy a výmena krytina za tradičnú pálenú keramickú
príirodzenej farebnosti, ako aj výmena výplní otvorov za tradičný
drevený materiál. Nutnosť prinavrátenia vedľajšej, z juhu
situovanej vstupnej brány formou náznakovej rekonštrukcie
podľa zachovanej staršej fotografie. Nutnosť odstránenia
prístavby z juhu a ponechania murovaného oplotenia s bránou.

objekt s pam.
hodnotou

18

Dom meštiansky

Zásady

nevhodný tvar strechy a krytiny,
nevhodná úprava fasády s riešním
balkóna v úrovni strechy priamo do
námestia, nevhodná výplň. Nevhodná
prístavba z juhu.

objekt s pam.
hodnotou

20

Závady

zachovať a obnoviť jestvujúci koncepčný výraz fasády.

Námestie sv. Michala 24

vytypovaný za
NKP

zaniknutý slohový výraz parteru so
zachovanou ukončujúcou rímsou (dnešná
kordódová rímsa), nevhodné a
nepovolené nadstavenie uličného krídla
nad poschodím, nevhodný tvar strechy,
nevhodný materiál výplní otvorov v
parteri, nevhodný materiál na sokel a
strešnú krytinu

Námestie sv. Michala 25

objekt s
pamiatkovou
hodnotou a
nerešpektujúci
pam. hodnoty PZ

rušivý veľkorozmerný štítový vikier s
balkónom, netypická podlažnosť a
nevhodná výška, nevhodné prekrytie
vstupu strieškou hlavnej fasády.

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu parteru na základe
pamiatkového a archívneho výskumu. Nutnosť odstránenia, alebo
eliminovania nadstavby strešnou rovinou vo forme manzardy
doloženej na staršej fotografii, výmena výplní otvorov v parteri a
krytiny za tradičný materiál.

odstránenie vikiera s balkónom a presvetlenie podkrovia riešiť
strešnými oknami. Netypickú do PZ striešku nad vstupom je
nutné odstrániť . Nutnosť koncepčnej úpravy parteru na základe
pamiatkového a archívneho výskumu.

Por. č.

22

23

24

25

26

Unif.názov

Dom meštiansky

Dom meštiansky

Budova administratívna sporiteľňa

Dom meštiansky

Dom meštiansky

27

Kostol (r.k.sv. Michala),
č.ÚZ PF 841/1

28

Kaplnka (r.k.sv. Anny), č.
ÚZPF 841/2

Adresa

Kategória

Závady

Zásady
nutnosť koncepčnej úpravy parteru na základe pamiatkového a
archívneho výskumu. Výmena výplní otvorov za tradičný
materiál. Na základe obnoveného parteru odporúčame zosúladiť
výraz poschodia. Vhodnosť prinavrátenia dobovej reklamy na
fasádu. Vonkajšie sedenie je nutné odstrániť a riešiť bez pevného
prekrytia, len ako sezónne.

vytypovaný za
NKP

zaniknutý slohový výraz parteru,
nevhodný matreriál použitý na výplne
otvorov, rušivé pevné prekrytie
vonkajšieho sedenia

Námestie sv. Michala 27

objekt s pam.
hodnotou

zaniknutý slohový výraz parteru so
zachovanou korunnou rímsou, nevhodný
materiál strešnej krytiny, nevhodné
nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády na základe
riešenie parteru, nevhodný materiál výplní pamiatkového a archívneho výskumu, výmena krytiny a výplní
otvorov
otvorov za tradičný materiál.

Námestie sv. Michala 28

objekt
rešpektujúci pam.
hodnoty PZ

Námestie sv. Michala 29

objekt s pam.
hodnotou

zaniknutý slohový výraz so zachovanou
prinavrátenie koncepčnej úpravy výrazu fasády na základe
korunnou rímsou, nevhodná úprava
pamiatkového a archívneho výskumu, staršej fotodokumentácie,
parteru, nevhodný materiál výplní otvorov nutná výmena výplní otvorov za tradičný drevený materiál.

vytypovaný za
NKP

čiastočne zachovaný slohový výraz
fasády, nevhodný materiál strešnej
krytiny, nevhodné riešenie parteru,
nevhodný materiál výplní otvorov

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády na základe
pamiatkového a archívneho výskumu, staršej fotodokumentácie,
nutná výmena krytiny a výplní otvorov za tradičný materiál.

NKP

čiastočne zachovaný slohový výraz,
nevhodné novodobé prístavby

nutnosť obnoviť fasády do koncepčného slohového výrazu na
základe pamiatkového výskumu, doplniť odstránenú vežičku sanktusník, v strešnej rovine na základe zachovanej staršej
fotodokumentácie.

NKP

čiastočne zachovaný slohový výraz fasád, nutnosť obnoviť fasádu do koncepčného slohového výrazu na
realizovaný nevhodný tvar striešky nad
základe pamiatkového výskumu, vežičke prinavrátiť pôvodný tvar
vežičkou
striešky na základe staršej fotografie.

Námestie sv. Michala 26

Námestie sv. Michala 30

Námestie sv. Michala

Námestie sv. Michala

zachovanie súčasného výrazu, možnosť výmeny krytiny za
tradičnú keramickú. Zachovať plastický kamenný reliéf na hlavnej
fasáde, mreže a zábradlie na balkónoch z poslednej koncepčnej
etapy.

Por. č.

29

30

31

32

33

34

Unif.názov

Dom meštiansky

Dom meštiansky (stará
radnica), č. ÚZPF 11836/0

Dom meštiansky

Dom polyfunkčný

Dom meštiansky, č.ÚZPF
11830/0

Dom meštiansky

Adresa

Kategória

Závady

Zásady

objekt s pam.
hodnotou

čiastočne zachovaný slohový výraz fasád,
na výplne otvorov použitý nevhodný
plastový materiál, narušený výraz
západnej fasády veľkorozmernou
nevhodne riešenou plastovou garážovou
bránou

NKP

nutnosť slohovej úpravy výrazu fasád na základe pamiatkového a
archívneho výskumu, zachovanej staršej fotografie. Výmena
krytiny za tradičnú pálenú keramickú prirodzenej farebnosti,
čiastočne zaniknutý slohový výraz hlavnej zachovanie a obnovenie vstupného slohového zábradlia a
fasády, nevhodná strešná krytina
plechovej prevetrávacej výplne do suterénu.

Hlohová 6

objekt s pam.
hodnotou

nevhodné mohutné schodisko pred
hlavnou fasádou, materiálovo a proporčne nutnosť odstránenia netypického nadrozmerného schodiska.
nevhodne riešené výplne otvorov na
Fasádu je nutné architektonizovať v súlade s koncepciou
fasáde.
historického prostredia a zachovania dobovej fotografie.

Pod Beranom 1

objekt
nerešpektovanie historickej parcelácie,
nerešpektujúci
nevhodný tvar strechy, veľký počet
pam. hodnoty PZ vikierov.

Hlohová 1

Hlohová 4

Pod Beranom 2

Pod Beranom 4

NKP

objekt s
pamiatkovou
hodnotou

obnovenie koncepčného slohového výrazu fasád na základe
pamiatkového výskumu a zachovaného archívneho materiálu,
historickej fotografie. Nutná výmena výplní otvorov za tradičný
drevený materiál a zachovanie jestvujúcej strešnej krytiny so
zachovaním prevetrávacích plechových ozdobných strešných
vikierikov.

prevýšenú časť strechy riešiť tradičným šikmým zastrešením v
jednej úrovni, vikiere do ulice redukovať na menší počet, alter.
odporúčame presvetlenie podkrovia riešiť strešnými oknami.

fasáda obnovená do koncepčného
slohového výrazu, nie veľmi vhodným
spôsobom vymenená okenná výplň na
poschodí domu, nevhodná výplň otvorov
na prízemí, absencia časti historického
oplotenia pred objektom zo strany
Hlohovej ulice.

V prípade dožitia výplne je nutná výmena nevhodnej a
nekoncepčnej výplne otvorov. Zachovať, obnoviť a doplniť
chýbajúcu historickú časť oplotenia ako rekonštrukčnú kópiu
jestvujúceho.

narušenie slohového výrazu fasády,
havarijný stav strechy, poškodená
krytina, nevhodný zásah do úpravy
celodreveného historického výkladu

Nutnosť obnovenia tradičnej strechy a výmeny strešnej krytiny
za tradičnú pálenú keramickú krytinu prirodzenej farebnosti.
Nutnosť obnoviť koncepčný výraz fasády na základe
pamiatkového a archívneho výskumu, zachovanej staršej
fotodokumentácie. Zachovať a obnoviť skriňový drevený výklad z
poslednej koncepčnej úpravy a tiež ako jedinný zachovaný v
rámci mesta.

Por. č.

Unif.názov

Adresa

Kategória

Závady

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, na základe
pamiatkového výskumu a archívneho materiálu, výmena výplní
otvorov za tradičný drevený materiál.

35

Dom meštiansky (pôv.
židovský kúpeľ )

Kamenná 4

objekt s pam.
hodnotou

36

Kostol sv, Ducha, č. ÚZPF
844/2

Námestie sv. Cyrila a
Metoda, Kamenná 6 (nová
budova fary)

NKP

zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu

Špitál, č. ÚZPF 844/1

Námestie sv. Cyrila a
Metoda, Kamenná 6 (nová
budova fary)

NKP

zachovanie objemovej skladby a výrazu objektu

Štefánikova 1

objekt
nerešpektujúci
pam. hodnoty

Štefánikova 2

objekt
nevhodná zástavba do PZ,
nerešpektujúci
nerešpektovanie historickej parcelácie a
pam. hodnoty PZ nevhodné zastrešenie plochou strechou.

nutnosť architektonizovania objektu na základe podrobnejšej
dokumentácie formou urbanistickej štúdie v súlade s ÚPN CMZ
HC z roku 2010.

Štefánikova 3

objekt
nevhodná zástavba do PZ,
nerešpektujúci
nerešpektovanie urbanistickej hodnoty,
pam. hodnoty PZ nevhodné zastrešenie plochou strechou

nenavyšovať o ďalšie podlažie ani formou podkrovia, je
akceptovaný v rozsahu súčasnej hmoty a výraze v akom vznikol

Štefánikova 4

nevhodná zástavba do PZ,
objekt
nerešpektovanie historickej parcelácie,
nutnosť architektonizovania objektu na základe podrobnejšej
nerešpektujúci
krídlovosti, nevhodné zastrešenie plochou dokumentácie formou urbanistickej štúdie v súlade s ÚPN CMZ
pam. hodnoty PZ strechou
HC z roku 2010

Štefánikova 5

objekt
netypické riešenie podlubia smerom do
nerešpektujúci
ulice v danom prostredí PZ, nevhodné
pam. hodnoty PZ zastrešenie - plochá strecha

nenavyšovať o ďalšie podlažie , akceptovať v rozsahu súčasnej
hmoty a výrazu v akom vznikol

Štefánikova 7

objekt s pam.
hodnotou a objekt
rešpektujúci
pamiatkové
nevhodný rozmer a tvar vikierov
hodnoty
vytvárajúci ďalšie podlažie

netypické vikiere v prostredí PZ, nutnosť ich odstránenia a
presvetlenie podkrovia smerom do ulice riešiť strešnými oknami.

37

38

39

40

41

42

43

Dom mestský

Dom služieb

Budova kina

Dom služieb

Dom polyfunkčný

Dom meštiansky

zaniknutý slohový výraz fasády,
nevhodné výplne otvorov

Zásady

nerešpektovanie historickej parcelácie a
uličnej čiary, netypická výška, nevhodný
materiál na výplne otvorov, nevhodné
úpravy v parteri

nutnosť prinavrátenia koncepčného výrazu fasády a hlavne
zjednotenia úprav v parteri, výmena výplní otvorov za tradičný
materiál.

Por. č.

44

45

46

47

48

49

Unif.názov

Dom meštiansky

Dom meštiansky

Dom polyfunkčný

Dom meštiansky

Dom polyfunkčný

Budova administratívna

Adresa

Kategória

Závady

Pribinova 2

objekt s pam.
hodnotou

nevhodná krytina, nevhodné úpravy v
parteri a výplne otvorov

architektonizovanie fasády v súlade so zachovanou dobovou
fotografiou a historickým prostredím, nutnosť výmeny nevhodnej
výplne a strešnej krytiny za tradičný materiál.

Pribinova 4

vytypovaný za
NKP

absencia neobnovených tvaroslovných
výplní otvorov.

nutnosť doplnenia chýbajúcich tvaroslovných výplní otvorov podľa
spracovaného archívneho materiálu a zachovanej staršej
fotografie.

Pribinova č. parcely 318

objekt
rešpektujúci
pamiatkové
hodnoty

SNP 3

objekt s pam.
hodnotou

SNP 9

objekt
rešpektujúci pam.
hodnoty PZ
nadrozmerný štítový vikier

netypický nadrozmerný vikier v prostredí PZ preriešiť ako
novotvar štítu rozmerovo typického do danného prostredia, alebo
presvetlenie riešiť strrešnými oknami.

SNP 11

objekt
nerešpektujúci historickú parceláciu a
nerešpektujúci
tradičný spôsob zastrešenia šikmou
pam. hodnoty PZ strechou

zachovanie výrazu objektu s možnosťou architektonizovania
výrazu fasády. Vzhľadom k výške objektu neprípustné doplnenie
šikmej strechy nad terajším rozsahom.
zachovanie výrazu objektu s možnosťou architektonizovania
výrazu fasády. Vzhľadom k výške objektu neprípustné doplnenie
šikmej strechy nad terajším rozsahom.

zachovanie objemovej skladby a koncepčného výrazu fasády

zachovanie súčasného hmoty a výrazu

zaniknutý slohový výraz fasády,
nevhodná výplň otvorov

50

Budova administratívna

SNP 13

objekt
nerešpektujúci historickú parceláciu a
nerešpektujúci
tradičný spôsob zastrešenia šikmou
pam. hodnoty PZ strechou

51

Budova administratívna
(pošta)

SNP 15

objekt s pam.
hodnotou

Podzámska1

objekt s pam.
hodnotou

52

Dom meštiansky

Zásady

nevhodná úprava parteru, sokla a výplní
otvorov.

nutnosť koncepčnej úpravy výrazu fasády, na základe
pamiatkového a archívneho výskumu. Nutná výmena výplní
otvorov za tradičný drevený materiál.

zachovať a obnoviť koncepčnú úpravu fasády podľa zachovanej
historickej fotografie. Nutnosť výmeny výplní otvorov za tradičný
drevený materiál.

Por. č.

53

54

55

56

Unif.názov

Dom meštiansky

Dom obytný

Dom obytný

Dom meštiansky

Adresa

Kategória

Závady

Zásady

nevhodná úprava parteru, nevhodná
nutnosť zachovať a obnoviť koncepčnú úpravu fasády na základe
strieška nad otvormi prízemia južnej časti pamiatkového a archívneho výskumu. Nutnosť odstránenia
od prejazdu.
netypickej striešky v parteri.

Podzámska 2

objekt s pam.
hodnotou

Podzámska 4

objekt
nerešpektujúci
pam. hodnoty PZ nevhodná plochá strecha.

je akceptovaný súčasný výraz fasády s možnosťou vytvorenia
tradičnej sedlovej strechy s hrebeňom rovnobežným s uličnou
čiarou, nepresiahnuť výšku hrebeňa a korunnej rímsy a sklon
odvodiť od susedného objektu s č. 2

Podzámska 6

objekt
rešpektujúci pam.
hodnoty PZ

je akceptovaný v rozsahu svojho vzniku a architektonického
stvárnenia. Nie je možné ho nadstavovať ani vytvoriť šikmú
strechu nad terajším rozsahom.

Podzámska 8

objekt s pam.
hodnotou

zaniknutá výzdoba fasády a nevhodná
výplň, okrem vstupnej brány

nutnosť koncepčného výrazu fasády podľa pamiatkového a
archívneho výskumu, zachovanej dobovej fotografie. Výmena
výplní otvorov za tradičný drevený materiál.

čiastočne zaniknutý slohový výraz

nutnosť obnoviť koncepčný výraz fasády na základe
pamiatkového a archívneho výskumu, zachovanej staršej
fotografie. Zachovať slohovú okennú výplň.

57

Dom meštiansky

Podzámska 10

objekt s pam.
hodnotou

58

Budova administratívna
(obytná časť ako súčasť
budovy pošty)

Za Poštou 1

objekt s pam.
hodnotou

zachovanie objemovej skladby a koncepčného výrazu fasády

Za Poštou 3

nevhodný objekt do PZ, bez
objekt
architektonického výrazu, zachovanej
nerešpektujúci
historickej parcelácie a tradičného
pam. hodnoty PZ zastrešenia šikmými strechami

je akceptovaný v rozsahu súčasnej hmoty a architektonickom
výraze v akom vznikol.

Za Poštou 5

nevhodný objekt do PZ, bez
objekt
architektonického výrazu, zachovanej
nerešpektujúci
historickej parcelácie a tradičného
pam. hodnoty PZ zastrešenia šikmými strechami

je akceptovaný v rozsahu súčasnej hmoty a architektonickom
výraze v akom vznikol.

59

60

Dom obytný

Dom obytný

Por. č.

61

Unif.názov

Budova bytového
hospodárstva

Adresa

Kategória

Závady

Zásady

Za Poštou 7

nevhodný objekt do PZ, bez
architektonického výrazu,
nerešpektovanie zachovanej historickej
objekt
parcelácie, uličnej čiary, krídlovej
nerešpektujúci
zástavby, zastrešenia šikmými
pam. hodnoty PZ strechami.

architektonizovanie objektu s rešpektovaním uličnej čiary, pri
nadstavbe naznačenie krídlovosti, tradičného typu šikmej strechy
pri dodržaní max. výšky hrebeňa strechy uličného krídla
orientovaného do námestia a v architektúte pohľadu s možnosťou
naznačenia objektu v rámci pôvodnej šírky parcely.

zachovať súčasnú hmotu a výraz fasády.

zachovanie celého diela v hmote a výraze

62

Polyfunkčný objekt

Kpt.Nálepku č. parcely
5202/1

objekt
rešpektujúci pam.
hodnoty PZ

63

Súsošie na stĺpe, č. ÚZPF
847/1-8

Námestie sv. Michala, v
severovýchodnej časti

NKP

64

Súsošie na podstavci, č.
ÚZPF 848/1-2

Námestie sv. Michala, pred
objektom č. 25

NKP

65

Súsošie na stĺpe, č. ÚZPF
849/1-2

Námestie sv. Michala, pri
južnej fasáde farského
kostola

NKP

Zachovanie celého diela v hmote a výraze

66

Socha na stĺpe, č. ÚZPF
851/0

Námestie sv. Michala, pri
južnej fasáde farského
kostola

NKP

Zachovanie celého diela v hmote a výraze

67

Námestie sv. Michala, pri
Súsošie na pilieri, č. ÚZPF severnej fasáde farského
852/1-5
kostola

NKP

Zachovanie celého diela v hmote a výraze

68

Súsošie na podstavci, č.
ÚZPF 853/1-2

Námestie sv. Michala, pri
hlavnom vstupe do kostola

NKP

Zachovanie celého diela v hmote a výraze

69

Ústredný kríž

Námestie sv. Michala,pri
hlavnomo vstupe do
farského kostola

Zachovanie diela akceptované v hmote a výraze v akom vzniklo

70

Socha Vinohradníčky

Námestie sv. Michala, pred
objektom č. 19

Zachovanie diela akceptované v hmote a výraze v akom vzniklo

nevhodne obnovené dielo vo výraze

Zachovanie celého diela v hmote a výraze

Por. č.

Unif.názov

Adresa

Námestie sv. Cyrila a
Metoda

71

Ústredný kríž

72

Námestie sv. Michala, v
juhovýchodnej časti
Pomník SNP a oslobodenia námestia

Kategória

Závady

Zásady

Zachovanie diela akceptované v hmote a výraze v akom vzniklo

Zachovanie diela akceptované v hmote a výraze v akom vzniklo

