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Legenda: 

 národná kultúrna pamiatka 

 nehnuteľnosti vytypované na vyhlásenie za NKP 

 nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou 

 nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia 

 nehnuteľnosti nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia 

    
 

parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
 762/2  563 dom rodinný 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 
 

 

nevhodné hmotovo-
priestorové členenie 
a architektonický výraz 
objektu,  

 
764/1  564 dom 

(pôvodne banícky 
dom) 

  

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 
768/2  247 garáž 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

nevhodná strecha 
objektu 

 

 
  769 0 

rímskokatolícka 
kapnka sv. Jána 
Nepomuckého 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

obnovená v roku 2005 

 
 771 813 dom rodinný 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

nevhodné hmotovo-
priestorové členenie 
a architektonický výraz 
objektu, nevhodné 
oplotenie 

 
772/1 837 dom meštiansky 

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

klasicistické slohové 
znaky,  

nevhodná farebnosť 
fasád 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
772/2 566 dom banícky 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

nevhodne vymenené 
okenné výplne 
a nevhodná farebnosť 
okien 

 
774 565 dom banícky 

 

 

  

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

 

nevhodne vymenené 
okenné výplne  

 
778 - objekt 

hospodársky 

 

 

 

       

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 
780/1 570 dom  

 

 

(pôvodne banícky 
dom) 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

nevhodná brizolitová 
úprava fasád 
a nevhodná strešná 
krytina 

 
782 567 dom banícky  

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

nevhodne vymenené 
okenné výplne 

 
788 252 ? garáž 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

nevhodná hmotovo-
priestorové členenie 
a architektonický výraz 
objektu 

 
789 568 dom 

 

(pôvodne banícky 
dom)  

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
792/2 569 dom  

 

 

(pôvodne banícky 
dom) 

 

 
 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 
796 1112 kostol r. k.  

sv. Petra a Pavla 

 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

ÚZPF č. 1216/1 

 

  

 

   797 0 rímskokatolícky 
cintorín – vstupná 
brána 
s fragmentmi 
parcelného múru 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP (s 
datovaním na konzolách 
„1580“) 

neskororenesančná 
fortifikačná stavba 
s kamenným reliéfom 
a nápisom 

 
  797 0 

 

 

na ploche cintorína sa 
nachádza súbor drobnej 
architektúry 
s pamiatkovou 
hodnotou (pamiatky 
histórie lokality) 

vykonať inventarizáciu 
zachovaných 
historických 
náhrobníkov a na 
základe pozitívnych 
výsledkov 
vyhodnotenia ich 
výtvarných, umelecko-
historických 
a historických 
pamiatkových hodnôt 
spracovať návrh na 
zápis za NKP 

 
  798  dom smútku 

   

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 

nevhodné prestrešenie 
objektu  

 
869/1 618 dom banícky  

 

 

 

 
 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

 

 

 

nevhodne vymenené 
okenné výplne 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
869/2 584 ? dom banícky  

 

 

 

 
 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 
 

 

 

 

nevhodná strešná 
krytina a farebnosť 
fasád  

 
 871 609 dom banícky  

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 
 873 38 dom banícky  

 

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

autenticky zachovaný 
objekt 

narušený stavebno-
technický stav  

 

 
876/3 616 dom banícky  

 
 

 
 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

nevhodná prestavba 
strechy (vyloženie 
strechy a vikier) 

 

 
878/2 608 dom banícky  

 
 

 
 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

nevhodná prestavba 
objektu, zvýšená 
nadmurovka, 
nevhodný sklon a 
nevhodná krytina 
a garáž s rovnou 
strechou 

 
 881 607 dom banícky  

 
 

 
 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

nevhodne vymenené 
okenné výplne 

 
  883 828 

 
chata 
 
 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
886/2 611 dom banícky  

 
 

 
 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

  

 

 

nevhodná prestavba 
strechy 

 
888 1057 

chata 
 
 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 
890  

garáž 
 
 
 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 
892 610 dom banícky  

 
 

 
 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

nevhodné brizolitové 
omietky, nevhodná 
strešná krytina 
a formáty okien 

 
898/2 600 dom banícky  

 
 

 
 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

nevhodná strešná 
krytina 

 
902 255 

garáž 
 
 
 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
904 260 

garáž 
 
 
 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
917/2 605 dom banícky 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

nevhodná farebnosť 
fasád, na prístavbách 
nevhodná krytina 
a farebnosť fasád 

 
924/2,
3 

603 +  
1217 

dom banícky 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

nevhodné brizolitové 
omietky a formáty 
okien 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
925 259?   

- 

chata 
 
 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 

nevhodný tvar strechy 

 
927 604 dom banícky  

 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

 

narušený stavebno-
technický stav objektu 

 

 
930 367 

chata 
 
 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
934 0 evanjelický 

cintorín a. v. 
s centrálnym 
dreveným krížom 
a historickými 
náhrobníkmi 

 

na ploche cintorína sa 
nachádza súbor drobnej 
architektúry 
s pamiatkovou 
hodnotou (pamiatky 
histórie lokality) 

vykonať inventarizáciu 
zachovaných 
historických 
náhrobníkov a na 
základe pozitívnych 
výsledkov 
vyhodnotenia ich 
výtvarných, umelecko-
historických 
a historických 
pamiatkových hodnôt 
spracovať návrh na 
zápis za NKP 

 
938/1,
3 

573 dom obytný 

 

(pôvodne banícky 
dom) 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

 

nevhodné brizolitové 
omietky a formáty 
okien 

 
941 571 dom meštiansky 

 

 

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

autenticky zachovaný 
objekt 

 

narušený stav omietok 
a plastickej výzdoby 
fasád 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
942/5 572 

 

dom obytný 

 

(pôvodne krčma) 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

objekt po komplexnej 
obnove 

nevhodná strešná 
krytina a farebnosť, 
nevhodné oplotenie 

 
944/1 577 

 

dom meštiansky  

 

  

dom obchodníka 
Weisa 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

objekt po komplexnej 
obnove 

nevhodné výplne, 
farebnosť fasád 
a výplní, nevhodné 
použitie balkóna, veľký 
počet vikierov  

 
949/2 576 objekt občianskej 

vybavenosti 
(potraviny) 

(pôvodne 
pravdepodobne 
banícky dom) 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

nevhodná farebnosť 
fasád, nevhodné 
dverné výplne 

 
950 575 dom obytný 

 

(pôvodne banícky 
dom)  

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

 
952/2 574 dom obytný 

 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

 

nevhodné hmoto-
priestorové členenie 
(dvojpodlažnosť), 
nevhodné okenné 
výplne a oplotenie 

 
953/2 579  

dom obytný 

 

obytný dom pre 
banských 
úradníkov 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou/objekt 
nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

objekt po komplexnej 
obnove 

 

nevhodná nadstavba 
hospodárskej stavy 

 
957 580 dom banícky 

 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
960/2 581 dom banícky 

 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

 

nevhodné okenné 
výplne a farebnosť 

 
960/3 - hospodársky 

objekt  

 

  

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 
 963 801 dom obytný 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

nevhodné hmotovo-
priestorové členenie 
a architektonický 
výraz, 

 typologicky nevhodná 
novostavba 

 
    964/1 - 

garáž 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 
 
  
typologicky nevhodná    
 novostavba 

 
967 583 dom banícky 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

autenticky zachovaný 
objekt 

havarijný stavebno-
technický stav 

 
969/1 832 

 

 

 

dom obytný  

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 
nevhodné hmotovo-
priestorové členenie 
a architektonický 
výraz, 
nevhodná farebnosť 
objektu, dláždenie a 
oplotenie novostavby 

 
969/2   

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

nevhodný 
architektonický výraz, 
farebnosť a nevhodné 
okenné výplne 

 
971/3 844 garáž 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
974 585 dom obytný 

 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 
nevhodné hmotovo-
priestorové členenie 
a architektonický 
výraz, 
typologicky nevhodná 
novostavba (objem, 
výška, farebnosť, 
materiály, výplne...) 

 
976 586 dom obytný 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 
nevhodné hmotovo-
priestorové členenie 
a architektonický 
výraz, 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
976 - garáž 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
979 - dom obytný 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 
980 9 dom obytný 

 

 

 
 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

 

nevhodná úprava 
strechy a fasád 

 
984 602 dom banícky  

 

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

autenticky zachovaný 
objekt 

 
987/2 601 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 

nevhodné okenné 
výplne 

 
994, 

995 

599 dom banícky a 
včelín  

  

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

historicky hodnotný 
objekt včelína 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
998/2 598 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  
 

 

 
998/3 1114 chata 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

nevhodná úprava 
fasád 

 
1000/2 597     

- 
dom banícky  

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 

 
1001/2 597 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 

narušené omietky 
fasád objektu 

 
1003 588 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 

nevhodné formáty 
okien 

 
1005 587 dom meštiansky  

dom továrnika 
Fajtu 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

autenticky zachovaný 
objekt 

 
1011 - garáž 

  

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
1015/1 589 admin. správna 

budova 

tzv. Leuthaus 

  

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

 

 

narušený stavebno-
technický stav, objekt 
bez využitia 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1017 590 dom obytný  

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

typologicky nevhodná 
novostavba (objem, 
výška, strecha, 
podlažnosť, materiály, 
výplne...) 

 
1020 591 dom banícky 

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní, 
nevhodná farebnosť 
výplní a fasád  

 
1022 592 dom banícky  

  

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 

nevhodné okenné 
výplne a brizolitové 
omietky fasád 

 
1026 646 fara ev. 

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

 

 

nevhodné plastové 
okná a betónový 
oporný múr  

 
1027/2 593 dom banícky 

rodný dom 
spisovateľa Dr. 
Emila Boleslava 
Lukáča – pamätná 
tabula 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

nevhodná strešná 
krytina 

 

 
1028/1 628 dom banícky 

 

 

  

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

nevhodná farebnosť 
fasád 

 
1031/2 595 dom banícky 

 

 

  

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

 

nevhodná úprava štítu 
objektu 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1034 594 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

nevhodná krytina 
a strešné detaily, 
oplotenie, úpravy 
fasád 

 
1037/1 625 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

autenticky zachovaný 
objekt s torzom čiernej 
kuchyne 

 
1039 626 dom banícky  

 

 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

 

č. ÚZPF 1980/1 

 

 

 

 

narušený stav omietok 
fasád  

 
1042 627 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní 

 
1050 623       dom banícky 

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

autenticky zachovaný 
objekt 

 
1053 617 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní 

 
1057 621 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

 

nevhodná strešná 
krytina  

 
1059 1185 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní 



13 

 

 

 
parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1060 - hospodársky 

objekt 

 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
1061 - hospodársky 

objekt 

 

 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 

 
1062/1 - dom banícky 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
1062/2 620 hospodársky 

objekt 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
1062/4 620 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

nevhodne realizované 
vyloženie strechy pred 
štít s balkónom  

 
1066 622 dom banícky  

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

 

nevhodný predsadený 
cementový sokel 

 
1073/1 633       

- 
dom banícky  

  

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

nevhodná úprava 
štítovej steny 
s balkónom, nevhodná 
strešná krytina a 
betónový oporný múr  

 
1075 634 dom banícky  

 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou  

 

 

nevhodná pavlač pred 
hlavnou fasádou 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1077 635 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

 
1079  
záhrad
y 

 hospodársky 
objekt 

  

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 
1082/1 632 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami, 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

 
1084 273 dom banícky 

 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami, 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

 

 

 

nevhodné úpravy 
fasád 

 
1087 630 dom banícky 

 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

č. ÚZPF 1978/1 

 

nevhodná strešná 
krytina, vyloženie 
strechy, narušený stav 
omietok fasád najmä 
v soklových častiach 

 
1091 629  +  

1037 
dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodná farebnosť 
fasád, nevhodná 
prístavba prístrešku 

 
1095 300 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

havarijný stavebno-
technický stav 

 
1098 650 fara r. k. 

  

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1102 0 kaplnka sv. 

Jozefa 

 

drobná architektúra 
rešpektujúca 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

narušený stavebno-
technický stav – 
nevhodné cementové 
omietky 

 
1105 653 dom banícky  

  

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní, 
brizolitová omietka, 
nevhodná strešná 
krytina 

 
1106  kostol r. k. 

sv. Mikuláša 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

ÚZPF č. 1214/1 

 

 
1106 0 drevený kríž 

s korpusom  

 

drobná architektúra 
s pamiatkovou 
hodnotou 

osadený na exteriérovom 
východnom pilieri svätyne 
rímskokatolíckeho kostola 
sv. Mikuláša 

vyhovujúci stav, 
pravidelná obnova 

 
1111/5 644 dom banícky  

  

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

narušený stav omietok 
fasád, nevhodná 
úprava strešnej 
konštrukcie (chýba 
strieška nad vstupom), 
nevhodná krytina 

 
1116 636 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 
1123 641 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1127 643 dom banícky  

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

 

 

havarijný stavebno-
technický stav 

 
1129 642 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami  

 

 
1133 655 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

autenticky zachovaný 
objekt 

 
1135 654 dom banícky  

 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

možnosť hodnotných 
úprav fasád pod 
brizolitovou omietkou 

nevhodné formáty 
okenných výplní, 
brizolitové omietky 

 
1138 656 dom obytný  

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

nevhodne prestavaný 
objekt, vysoká 
nadmurovka, 
nevhodné formáty 
okenných výplní, 
farebnosť 

 
1139/2 657 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

 

 
1140 658 dom obytný  

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

nevhodné detaily 
strechy (vyloženie, 
viekier atď.) 



17 

 

 

 
parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1143 640 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

 

 

 

nevhodné cementové 
omietky a farebnosť 
výplní 

 
1145/1 639 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodná farebnosť 
fasád 

 
1147 638 dom banícky  

  

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 
1149 659 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní 

 
1151 670 dom banícky 

 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 
1154/2 - hospodársky 

objekt 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 

nevhodná strešná 
krytina 

 
1162/5 669 dom banícky 

  

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

nevhodná strešná 
krytina, nevhodná 
úprava štítu s loggiou 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
 1204/ 

10,11, 

12 

- hospodársky 
objekt 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba (sklon 
strechy, krytina, 
výplne..) 

 
1206/1 93 dom obytný 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

typologicky nevhodná 
novostavba 
(konštrukcia strechy, 
sklon, objem, výplne, 
balkón, farebnosť...) 

 
1209 673 dom obytný 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

nevhodná prestavba 
historického objektu 

 
1211/2 819 dom obytný  

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba (hmota 
strechy, sklon, 
výplne...) 

 
1211/3 - garáž 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
1212/1 671 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní 

 
1214/1 672 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní 

 
1214/2 - hospodársky 

objekt  

 

  

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
1215/2 274     

- 
garáž 

 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 

nevhodná úprava 
fasád objektu 
a oplechovanie strechy 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1217 674 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

 

nevhodná prestavba 
historického objektu 
(krytina, výplne, 
fasáda, farebnosť...) 

 
1219 675 dom banícky  

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

autenticky zachovaný 
objekt 

nevhodná strešná 
krytina 

 1221/1 676 
dom banícky  
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

 

nevhodná úprava 
fasád objektu 
a nevhodné formáty 
okenných výplní 

 
1221/1 276 garáž 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 

nevhodná úprava 
fasád objektu 
a oplechovanie strechy 

 
1221/1 - hospodársky 

objekt  

 

  

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
1223 678 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodný betónový 
oporný múr za 
objektom 

 
1225/7 1258 dom obytný 

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba (vysoká 
nadmurovka, krytina, 
výplne...) 

 
1230 1166 

chata 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba (objem, 
sklon strechy, úprava 
fasád, výplne...) 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1231 677 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodná strešná 
krytina 

 
1236/1 679 dom obytný 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
1239 680 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodné historizujúce 
úpravy fasád 

 
1241 681 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní 

 
1241 1169 dom banícky  

 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 
1241 277     

1170 
chata 

 
 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 1253 
682 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 
1253 0 drevený kríž s 

korpusom 

 

drobná architektúra 
rešpektujúca 
pamiatkové hodnoty 
územia 

vyhovujúci stav, 
pravidelná obnova 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1274/1 683 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

 

 

 

 

nevhodná prestavba 
pôvodného objektu 

 
1274/2 406 dom obytný  

 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba  

 
1277/2     1149 dom obytný 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia  

 

 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
1278   693  dom banícky  

 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní 

 
1287 694 dom banícky 

 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami 

 

 

 

nevhodné formáty 
okenných výplní, 
nevhodná strešná 
krytina 

 
1287 - hospodársky 

objekt 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami  

 

 

 
1289 695 dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami  

 

 

 

objekt bez využitia a 
údržby 

 
1295/2 696 dom banícky  

  

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou, s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

nevhodné prestrešenie 
verandy s balkónom, 
nevhodné formáty 
okenných výplní, 
farebnosť a oplotenie 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1295/3 273     

- 
garáž 

 

 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

 

 
1296 0 chata 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

typologicky nevhodná 
novostavba (osadenie 
v teréne, riešenie 
exteriéru) 

 
1298 697 dom banícky  

  

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami  

 

narušený stavebno-
technický stav, 
nevhodné garážové 
dvere na bočných 
fasádach 

 
1299 700 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav (strešná 
krytina, laťovanie štítu, 
dverná výplň, fasáda)  

 
1300 701 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

dobrý stavebno-
technický stav 

nevhodná brizolitová 
omietka, veľký formát 
okenných výplní, 
nevhodné okenné 
výplne, obklad štítu 
z polguľatiny ukladanej 
horizontálne, v štíte 
veľké okenné otvory 
s výplňami; balkón 
prestrešujúci 
hospodársku časť 

 
1303 698 dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

nevhodné objemové 
členenie vikieru; veľký 
formát okenných výplní, 
nevhodné členenie 
okenných výplní, 
prezentácia 
kamenného muriva na 
nárožiach 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1303  garáž  

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

montovaná stavba 
z betónových panelov 
a plechovou dvernou 
výplňou;  

odstrániť - objekt je 
postavený pred 
vstupom do štôlne 

 
1303 0 štôlňa Mikuláš 

a jej vstupný 
portál 

 

technický objekt 

objekt zapísaný 
v zozname UNESCO 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

zrekonštruovať 
vstupný portál, 

odstrániť garáž pred 
vstupom do štôlne 

 
1307 270 garáž 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

po obnove 

 
1308 1106 garáž 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

po obnove 

 
1311/2 699 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (autenticky 
zachovaný objekt - 
hmota, fasáda, prvky) 

dobrý stavebno-
technický stav, 
priebežne udržiavaný 

 
1312/1 0 hospodárske 

objekty  

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (osadenie, hmota, 
materiál) 

dobrý stavebno-
technický stav, 
priebežne udržiavané, 
novostavby 

 
1315/1 704 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav 
(zavĺhanie, betónové 
omietky v soklovej časti 
a obklad sokla verandy 
z polguľatiny, lokálna 
obnova omietok, 
obnova náterov fasád, 
strešnej krytiny 
a drevených prvkov)  



24 

 

 

 
parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

  
1315/2 0 hospodársky 

objekt 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (osadenie, hmota, 
materiál) 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav, 
odstrániť nevhodné 
„prílepky“ 

 
1317 0 Súsošie na stĺpe 

„Pieta“ 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

č. ÚZPF 1217/1 - 2 

autenticky zachovaná 
NKP 

narušený stav (statika, 
kamenná hmota 
polychrómia) 

 
1320/1 727 dom banského 

úradníka –  správa 
závodu šachty 
Michal 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav, 
nevhodná strešná 
krytina, materiálovo 
nevhodné dverné 
a okenné výplne 

 
1323 725 

dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

 
1325/1  

hospodársky 
objekt k domu 
súp. č. 726 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (osadenie, 
hmota) 

nevhodná strešná 
krytina 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1325/2 726 

dom banícky 
 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nevhodná prestavba 
(zvýšená nadmurovka, 
prístavba garáže 
k severovýchodnej 
fasáde a zmena sklonu 
strešnej roviny), 
nevhodná strešná 
krytina, veľký formát 
okenných výplní a 
materiálovo nevhodné 
okenné výplne na 
priečnom krídle 

 
1329/2 707 

dom banícky 
 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) s pamätnou 
tabuľou Nácovi 

narušený stavebno-
technický stav, typovo 
nevhodná trojdielna 
okenné výplň 

 
1331/1 706 

dom banícky 
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (autenticky 
zachovaný objekt - 
hmota, fasáda) 

dobrý stavebno-
technický stav, 
priebežne udržiavaný 

nevhodná strešná 
krytina, typovo 
nevhodný formát 
okennej výplne v štíte 

 
1333/1 705 

dom banícky 
 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

nevhodná brizolitová 
omietka 

 
1334/1 703 

dom banícky 
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (autenticky 
zachovaný objekt - 
hmota, fasáda) 

dobrý stavebno-
technický stav, 
priebežne udržiavaný 

 
1336/2 702 

dom banícky 
 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nevhodná prestavba 
(zvýšená nadmurovka, 
loggia pred západným 
štítom), nevhodná 
strešná krytina, veľký 
formát okenných výplní  
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1340 709 

dom banícky 
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (autenticky 
zachovaný objekt - 
hmota, fasáda, prvky) 

dobrý stavebno-
technický stav 

nevhodná brizolitová 
omietka, komín bez 
hlavice 

 
1342 711 

dom banícky 
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (autenticky 
zachovaný objekt - 
hmota, fasáda, prvky) 

dobrý stavebno-
technický stav 

nevhodná strešná 
krytina, nevhodná 
brizolitová omietka 
sokla, komín bez 
hlavice 

 
1345/1 710 

dom banícky 
 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

 
1347 712 

dom banícky 
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

typovo nevhodný 
formát okenných výplní 
v štíte, typovo 
nevhodný formát 
okeníc, nevhodná 
farebnosť (sokel, štíty) 

 
1350 713 

dom banícky 
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

nevhodná strešná 
krytina 

 
1352/1 714 

dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

vyhovujúci stavebno-
technický stavi 

nevhodná strešná 
krytina, sokel 
s cementovou 
omietkou, typovo 
nevhodný formát časti 
okenných výplní 
a dvernej výplne; 
nevhodná farebnosť; 
pred objektom terasa 
so strechou 
s priehľadného plastu a 
so zámkovou dlažbou  



27 

 

 

 
parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1356 716 

dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

typovo nevhodný 
formát okenných výplní 
v štíte a dvernej výplne 

 
1361 724 

dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška, výplne) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

nevhodná strešná 
krytina, , cementové 
omietky, typovo 
nevhodný formát 
dvernej výplne 

 
1363/3 728 rímskokatolícka 

škola 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav 

 
1366 729 dom banícky 

bratov 
Kochovcov, 
neskôr čipkárska 
škola a dielňa 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav, na 
južnom štíte osadený 
tanierový satelitný 
prijímač 

 
1369/1 649 dom meštiansky  

 so štôlňou 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

ÚZPF č. 3082/1 

 

 

 
1374 647 ev. a. v. kostol 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

ÚZPF č. 1215/1 

 

 

 
1376 645 dom meštiansky 

 

 

objekt vytypovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

 

 

nevhodné formáty a 
materiál okenných 
výplní 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1376 645 hospodársky 

objekt 

 k domu č. 645 

 

 

objekt s pamiatkovými 
hodnotami  

 

 

 
1378 730 

dom banícky 
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

po obnove 

murovaná veranda, 
nevhodná strešná 
krytina, veľký formát 
okenných výplní, 
materiálovo nevhodné 
dverné a okenné 
výplne 

 
1381/1 0 

hospodársky 
objekt k domu 
súp. č. 731 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 

typologicky nevhodná 
novostavba, prístavba 
hospodárskeho 
objektu k čelnej fasáde 
baníckeho domu 

 
1381/2 731 

dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

nevhodná strešná 
krytina, veľký formát 
okenných výplní, 
materiálovo nevhodné 
dverné a okenné 
výplne, na streche 
osadené slnečné 
kolektory; prístavba 
hospodárskeho 
objektu k čelnej fasáde 

 
 1384 0 garáž 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
1385/2 0 

dom rodinný 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
architektonický výraz) 

typologicky nevhodná 
novostavba 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
 1387 717 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (osadenie, 
hmota, fasáda, prvky) 

 

 
 1388 0 hospodárske 

objekty k domu 
súp. č. 717 

 

objekty rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

autenticky zachované 
objekty (osadenie, 
hmota, materiál) 

 

 
 1391 718 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, materiál) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

narušený stavebno-
technický stav; 
nevhodné cementové 
omietky, veľký formát 
okenných výplní  

 
 1391 0 hospodárske 

objekty k domu 
súp. č. 718 

 

objekty rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

autenticky zachované 
objekty (osadenie, 
hmota, materiál) 

 

 
 1393 719 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota) s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

po obnove 

nevhodná povrchová 
úprava strešnej krytiny, 
nevhodné cementové 
omietky, nevhodný 
formát dvernej výplne 

 
 1395 720 dom banícky 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nevhodná prestavba 
(zvýšená nadmurovka, 
loggia pred južným 
štítom), typovo 
nevhodný formát 
okenných výplní 
a dvernej výplne v 
štíte; nevhodná 
farebnosť; pred 
objektom terasa so 
strechou 
s priehľadného plastu 
a so zámkovou 
dlažbou 

 
 1395 0 hospodársky 

objekt k domu 
súp. č. 720 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

zachované osadenie, 
hmota a materiál 
objektu 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
 1403 721 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota) s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

cementové omietky, 
nevhodný formát 
okenných a dverných 
výplní, materiálovo 
nevhodné exteriérové 
okenné rolety 

 
 1403 0 hospodársky 

objekt k domu 
súp. č. 7321 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia 

zachované osadenie, 
hmota a materiál 
objektu 

 

 
 1405 722 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota) s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

prístavba/prestavba 
garáže k objektu 
s plochou strechou; 
cementové omietky, 
nevhodný formát 
okenných a dverných 
výplní, nevhodná 
farebnosť náteru 

 
 1409 723 dom banícky 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
architektonický výraz) 

nevhodná prestavba, 
zvýšená nadmurovka, 
veľký formát okenných 
výplní 

 
1411 732 dom 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
architektonický výraz) 

nevhodná prestavba, 
zvýšená nadmurovka, 
terasa pred čelnou 
fasádou, veľký formát 
okenných výplní, 
materiálovo nevhodné 
dverné a okenné 
výplne 

 
1411 0 hodpodársky 

objekt k domu 
súp. č. 732 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

Narušené omietkové 
vrstvy, nevhodná 
novodobá dverná 
a okenná výplň 

 
1413 733 

dom rodinný 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
architektonický výraz, 
výška, strecha, 
podlažnosť, materiály, 
výplne...) 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1413 0 

prístrešok (garáž) 
k domu súp. č. 733 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

 

 
1415/2 734 

dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav 

 
1418 737 

dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

dobrý stavebno-
technický stav 
murovaná veranda, 
nevhodná brizolitová 
omietka a zateplenie 
polystyrénom; veľký 
formát okenných 
otvorov, nevhodné 
členenie okenných 
výplní, 

 
1418 0 

hospodársky 
objekt k domu 
súp. č. 737 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

 

nevhodný tvar strechy 

 
1420 738 

dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

dobrý stavebno-
technický stav 

nevhodná brizolitová 
omietka, nevhodné 
podbitie vypustenia 
strechy, veľké formáty 
okenných otvorov, 
nevhodné  členenie 
okenných výplní, 

 
1420 0 

hospodársky 
objekt k domu 
súp. č. 738 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

dobrý stavebno-
technický stav 

 
1422/1 1261 garáž 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (osadenie, 
hmota) 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1423 739 rodinný dom 

(predtým budova 
správna) 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

dobrý stavebno-
technický stav 
nevhodná brizolitová 
omietka, veľký formát 
okenných výplní, 
nevhodné  členenie 
okenných výplní, 
nevhodný materiál 
okenných výplní, 
nevhodné 
presvetlenie podkrovia 
cez západný štít – 
loggia) 

 
1423 0 hospodárske 

objekty k domu 
súp. č. 739 

 

objekty rešpektujúce 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

dobrý stavebno-
technický stav 

 
1426 735 

 
klopačka 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

ÚZPF č. 1220/1 

 

narušený stavebno-
technický stav;  – 
zavĺhanie soklových 
častí muriva, 
cementové omietky 

 
1427 736 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, architektonický 
výraz, prvky) 

na južnej bočnej 
fasáde osadený 
nevhodný typ dvernej 
výplne z nevhodného 
materiálu  

 
1433/1 746 dom banícky 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
architektonické riešenie) 

v obnove 

nevhodná prestavba, 
vysoká nadmurovka, 
nevhodné presvetlenie 
štítov, nevhodný 
formát okenných výplní 

 
1434 0 dom rodinný 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, osadenie 
na pozemku) 

 

nevhodný formát 
okenných výplní, 
nevhodné terénne 
úpravy 

 
1437 0 novostavba 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška) 

 

typologicky nevhodná 
novostavba, nevhodné 
terénne úpravy 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1440/1 

1443/2 

740 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav 

 
1442/1 742 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

nevhodná strešná 
krytina, nevhodná 
cementová omietka, 
veľký formát okenných 
výplní,  

 
1444/1 748  dom banícky 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

narušený stavebno-
technický stav; 
zavĺhanie, nevhodný 
formát okenných výplní 
a ich členenie, 
nevhodné osadenie 
výkladu 

 
1445/1 749 dom 

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

narušený stavebno-
technický stav; 
nevhodný formát 
okenných výplní a ich 
členenie, nevhodné 
osadenie garážových 
vstupných výplní v 
parteri 

 
1447 751 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav 

 
1450 743 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

 
1450 0 hospodársky 

objekt k domu 
súp. č. 743 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

 
1452 744 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

narušený stavebno-
technický stav 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1456 752 dom banícky, 

rodný dom F. R. 
Osvalda 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

dobrý stavebno-
technický stav, 
s pamätnou tabuľou na 
fasáde743 

zavĺhanie, nevhodná 
cementová omietka, 
nevhodný formát 
okenných výplní a ich 
členenie, nevhodné 
presvetlenie podkrovia 
cez štít 

 
1459 753 dom banícky 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška) 

 

zvýšená nadmurovka, 
nevhodná krytina, 
nevhodné oplotenie 
s vysokým múrom a 
stĺpikmi 

 
1461 754 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 

narušený stavebno-
technický stav; sokel 
s nevhodným 
keramickým obkladom, 
nevhodná dverná 
výplň 

 
1463/1 755 dom banícky  

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie, 
formát výplní) 

nevhodná prestavba, 
nevhodná krytina, 
nevhodná brizolitová 
omietka, nevhodný 
formát okenných výplní 
a ich členenie, 
nevhodný materiál 
okenných výplní, 
nevhodné presvetlenie 
podkrovia cez štít 

 
1465 0 Súsošie/Golgota, 

súsošie veľkej 
Kalvárie 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

č. ÚZPF 2243/1 - 8 

reštauruje sa 

 

 
1467/1 0 Hospodársky 

objekt 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie, 
formát výplní) 

nevhodný formát 
okenných výplní, 
nevhodný materiál 
okenných výplní, 
nevhodné presvetlenie 
podkrovia cez štít 

 
1469 757 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

nevhodný formát 
okenných výplní a ich 
členenie, komín 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1471 0 technický objekt 

– pozostatky 
stupovej úpravne 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
architektonické riešenie, 
formát výplní) 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
1475 0 Pomník padlých v 

SNP 

 

národná kultúrna 
pamiatka 

č. ÚZPF 2901/1 

vyhovujúci stav, 
pravidelná obnova  

nevhodná výsadba 
ihličnatých drevín 

 
1476 578 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (autenticky 
zachovaný objekt - 
hmota, fasáda) 

dobrý stavebno-
technický stav, 
priebežne udržiavaný 

 

 
1479 758 budova správna – 

poštový úrad 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, slohové 
prvky) s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

narušený stavebno-
technický stav; 

nevhodná prístavba, 
nevhodná brizolitová 
omietka, nevhodný 
formát okenných výplní 
a ich členenie, 
nevhodné presvetlenie 
podkrovia cez štít 

   
    1483 745 strážny dom, tzv. 

Wachthaus  

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

 

 
    1486 766 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

autenticky zachovaný 
objekt (hmota, fasáda, 
prvky) 

 

 
   1488 767 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 

 

soklová časť odhalená 
na kamenné murivo 

 
   1489 768 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

nevhodná strešná 
krytina, atypické 
prestrešenie podstenia  
s drevenými stĺpmi 
a parapetom pred 
čelnou fasádou 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
      1491 760 

dom banícky  
 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

dobrý stavebno-
technický stav 
nevhodná strešná 
krytina, nevhodný 
komín; nevhodné 
veľkoplošné 
prestrešenie terasy 

 
1492 759 

dom banícky  

 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom  

dobrý stavebno-
technický stav 

nevhodná brizolitová 
omietka, nevhodný 
formát okenných výplní 
a ich členenie, komín 
bez hlavice 

 
1492 0 hospodársky 

objekt 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

narušený stavebno-
technický stav 

nevhodná brizolitová 
omietka 

 
1494 761 dom 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 
nevhodná strešná 
krytina, nevhodná 
brizolitová omietka, 
sokel s nevhodným 
keramickým obkladom, 
nevhodný formát 
okenných výplní a ich 
členenie 

 
1497 762 dom 

 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie, 
formát výplní) 

nevhodná strešná 
krytina, nevhodná 
brizolitová omietka, 
sokel s nevhodným 
keramickým obkladom, 
nevhodný formát 
okenných výplní a ich 
členenie, balkón v štíte 

 
1   1500/2 0 hospodársky 

objekt 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

havarijný stavebno-
technický stav – 
zbortená severná časť 
obvodového muriva 
a časť 
severovýchodného 



37 

 

 

 
parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
   11500/3 0 hospodársky 

objekt 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

 

havarijný stavebno-
technický stav – 
zbortená južná časť 
obvodového muriva, 
poškodená strecha 

 
    1501 764 dom banícky 

s nadväzujúcou 
hospodárskou 
časťou 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

sokel omietaný 
cementovou omietkou, 
v južnej polovici domu 
nevhodný formát 
trojdielnej okennej 
výplne 

 
     1502 0 hospodárske 

objekty 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

novodobá drevená 
prístavba (na parc. C-
KN č.1504, 1522/1) 
s dvojnásobnou šírkou 
ako murovaný objekt 

   1506 
763 dom banícky 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie, 
formát výplní) 

nevhodný tvar a výška 
strešného plášťa a 
loggia s predstavanou 
terasou v južnom štíte, 
nevhodný formát 
strešných okenných 
výplní a ich členenie 

   1510 
770 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

narušené cementové 
omietky na fasáde, 
nevhodná strešná 
krytina, osadenie 
prípojky a meracej 
skrinky plynu pred 
oporným parcelným 
múrom 

   1510 
0 hospodársky 

objekt k domu č. 
770 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, materiál) 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

  1510 
0 hospodársky 

objekt k domu č. 
770 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie 

typologicky nevhodná 
novostavba, ktorou 
vlastník nahradil 
pôvodný hospodársky 
objekt 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

   1512 
769 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

murovaná veranda, 
ktorou vlastník nahradil 
pôvodnú drevenú; 
prístavba k bočnej 
východnej fasáde 
a plochou betónovou 
strechou; sokle 
s cementovou 
omietkou, nevhodná 
farebnosť štítov a fasád 

   1512 
0 hospodársky 

objekt k domu č. 
769 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
materiál) 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

   1512 
0 altánok k domu č. 

769 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie) 

typologicky nevhodný 
objekt so 
šesťuholníkovým 
pôdorysom 

   1514 
771 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

brizolitové omietky, 
nevhodný formát 
vstupnej výplne a jej 
členenie, osadenie 
veľkej elektromernej 
skrine na čelnej fasáde 

  1514 
0 hospodársky 

objekt k domu č. 
771 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška) 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

  1514 
0 prístrešok k domu 

č. 771 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (architektonické 
riešenie) 

typologicky nevhodný 
objekt 

  1517 
772 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

cementové omietky, 
nevhodný formát 
vstupnej výplne, 
okenných výpní a ich 
členenie 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

   1517 
0 senník 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška) 

narušený stavebno-
technický stav 

 1519/1, 
1519/2 
a 1519/
5 

765 dom 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

nevhodný objem 
vikierov; nevhodná 
strešná krytina; 
cementové omietky, 
nevhodný formát 
a členenie okenných 
výpní, nevhodný formát 
okenných mreží 

 1519/1 
0 hospodársky 

objekt k domu č. 
765 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška) 

dobrý stavebno-
technický stav 

 1519/3 
0 hospodársky 

objekt k domu č. 
765 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška) 

narušený stavebno-
technický stav; 
nevhodné terénne 
úpravy s kamenným 
schodiskom 

 1520/2 
0 senník 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška) 

dobrý stavebno-
technický stav 

 
1520/4 1214 chata 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie) 

 

dláždenie dvora, 
oplotenie 

 1522/1 
0 objekt 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (materiál, 
architektonické riešenie) 

typologicky nevhodná 
novostavba 
z unimobunky 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 1522/1, 
1522/2, 
1523/1 
a 1523/
2 

0 pivovar (ruiny) 

 

technický objekt 
s pamiatkovou 
hodnotou 

ruiny – zabezpečiť 
archeologický výskum 
lokality s návrhom 
prezentácie 

 1545 
781 dom banícky 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (materiál, objem, 
architektonické riešenie) 

predĺženie strešného 
plášťa nad terasu; 
cementové omietky, 
nevhodný formát 
a členenie okenných 
výpní, nevhodný formát 
okenných mreží; komín 
bez komínovej hlavice 

 
1547 782 dom banícky 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (materiál, objem, 
architektonické riešenie) 

predĺženie strešného 
plášťa nad vstupom; 
cementové omietky, 
nevhodný formát 
a členenie okenných 
výpní, atypický komín 

 
1550/3 0 rekreačný objekt 

(pôvodne 
hospodársky) 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (materiál, objem, 
architektonické riešenie) 

prestavba pôvodného 
hospodárskeho 
objektu; cementové 
omietky, nevhodný 
materiál,formát 
a členenie okenných 
výpní a vstupnej 
výplne 

 
1551 0 kamenný kríž 

s korpusom 
z roku 1955 

 

drobná architektúra 
rešpektujúca 
pamiatkové hodnoty 
územia 

vyhovujúci stav, 
pravidelná obnova 

 
1553/1 
– 7; 
1554/1 
- 13 

783 rodinný dom 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie) 

typologicky nevhodná 
novostavba a úprava 
jej okolia (oplotenie, 
plochy vydláždené 
zámockou dlažbou, 
rôzne prístrešky... ) 

 
1553/1 
– 7; 
1554/1 
- 13 

0 banská prevádzka 
– pozostatky 
stupovej úpravne 

 

technický objekt 
s pamiatkovou 
hodnotou s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

ruiny - nevhodná 
obnova a začlenenie 
do okolia rodinného 
domu č. 783 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1555/2 0 rekreačný objekt 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie) 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
1560 785 rodinný dom  

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška, 
architektonické riešenie) 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 

 
1560 0 hospodársky 

objekt  

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
osadenie) 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

 
1562 0 hospodársky 

objekt  

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
osadenie) 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

 
1562 a 
1572 

 nadjazd pre 
koľajovú dopravu 
rudy z Dolného 
prekopu Lill do 
stupovej úpravne 

 

Parc. C-KN č. 1572 

 

 

 

 

Parc. C-KN č. 1562 

technický objekt (bez 
kovovej konštrukcie) 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

po obnove  
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1564/1 

1567 

0 nadjazd pre 
koľajovú dopravu 
hlušiny 
z Vrchného 
prekopu šachty 
Lill na odval 

 

technický objekt 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

po obnove, 
s pamätnou tabuľou 

 
1564/1 0 kríž s korpusom 

(oproti vstupného 
portálu Dolného 
prekopu k šachte 
Lill) 

 

drobná architektúra 
rešpektujúca 
pamiatkové hodnoty 
územia 

vyhovujúci stav, 
pravidelná obnova 

 
1569 0 vstupný portál 

Dolného prekopu 
k šachte Lill 
Hornohodrušské -
ho banského 
závodu 

 

technický objekt 

objekt zapísaný 
v zozname UNESCO 
 
objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

po obnove 

 
1571 784 dom banícky 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

havarijný stavebno-
technický stav 

 

 
1571 0 hospodársky 

objekt 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

havarijný stavebno-
technický stav 

 

 
1575 773 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška, prvky) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

cementové omietky, 
nevhodný formát 
a členenie okenných 
výplní  

 
1575 0 hospodársky 

objekt k domu č. 
765 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou(osadenie, 
hmota, výška,materiál, 
prvky) s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

v narušenom 
stavebno-technickom 
stave 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1579 0 Šachta Lill 

 

 technický objekt 

objekt zapísaný 
v zozname UNESCO 
 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

 

 

 
1579 0 hospodársky 

objekt (drevený 
objekt zo šachty 
Lill, dnes senník) 

 

objekt rešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, 
osadenie) 

vyhovujúci 

 
1581 0 vstupný portál 

Vrchného 
prekopu k šachte 
Lill 
Hornohodrušské -
ho banského 
závodu 

 

 technický objekt 

objekt zapísaný 
v zozname UNESCO 
 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

po obnove 

 
1582 774 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 
nevhodný formát 
okenných výplní a ich 
členenie  

 
1586 0 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou 

 

narušený, bez údržby, 
nevhodná strešná 
krytina 

 
1591 786 budova správna 

 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

po obnove 

 
1591 1055 budova správna 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 

po obnove 

nevhodný formát 
okenných výplní 
(prízemie, štít) a ich 
členenie 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1592/3 0 štôlňa Prostredná 

 

technický objekt 

objekt zapísaný 
v zozname UNESCO 
 

objekt vytipovaný na 
vyhlásenie za NKP 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

 
1595 0 kríž s korpusom 

pri štôlni 
Prostredná z roku 
1896 

 

drobná architektúra 
s pamiatkovou 
hodnotou (pamiatky 
histórie lokality) 

vyhovujúci stav, 
pravidelná obnova 

 
1597/1 787 budova 

prevádzková  

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 

 

havarijný stavebno-
technický stav, bez 
údržby 

 
1614 788 dom banícky 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 
s narušeným 
architektonickým 
výrazom 

narušený - zavĺhanie 
muriva, nevhodné 
cementové omietky, 
nevhodný formát 
okenných výplní a ich 
členenie 

 
1615 0 hospodársky 

objekt 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (osadenie, 
hmota, výška) 

vyhovujúci stavebno-
technický stav 

 
1615 288 garáž 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (osadenie, 
hmota) 

 

typologicky nevhodná 
novostavba 
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parc.  
číslo 

súpis.         
číslo 

UNKP/PO, resp.                
Názov objektu 

 fotografia objektu 

 

Zatriedenie 
nehnuteľnosti 

č. ÚZPF (pri NKP) 

Charakteristika/stav 

 
pozitíva 
negatíva 

 
1620 0 kaplnka prícestná 

stĺpová 

 

objekt s pamiatkovou 
hodnotou (architektúra) 

narušený stavebno-
technický stav, bez 
údržby 

 
1623/2 789 dom banícky 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (hmota, výška) 

v obnove 

nevhodná prestavba a 
prístavba, vysoká 
nadmurovka, 
nevhodné presvetlenie 
štítov, nevhodný 
formát okenných 
a dverných výplní, 
nevhodný materiál 
výplní, krikľavá 
farebnosť fasády 

 
1623/3 0 hospodársky 

objekt 

 

objekt nerešpektujúci 
pamiatkové hodnoty 
územia (osadenie, 
hmota, výška) 

nevhodné presvetlenie 
štítov, nevhodný 
formát okenných 
a dverných výplní, 
nevhodný materiál 
výplní 

 


