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Zoznam fotografií  
Letecké snímky sú z roku 2010 a 2012 (zdroj: www.obeclubica.sk). 
Fotografie súčasného stavu sú z r. 2014 a 2015 (autori: Ing. arch. Jackovič a Ing. arch. Bujnová). 
Dobové pohľadnice a fotografie Ľubice  sú z 1. polovice 20. st. (zdroj: súkromná zbierka). 
Historické fotografie sú z 20. storočia (zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR ). 
Dobové pohľadnice Ľubických kúpeľov (zdroj: www.lubickekupele.obecvrbov.sk). 
 
titulná fotografia - letecký pohľad na pamiatkovú zónu v roku 2010 
 
letecké snímky (str. 12 – 14) 
1. letecký pohľad zo západu z roku 2010 
2. letecký pohľad zo juhozápadu z roku 2010  
3. letecký pohľad z juhovýchodu z roku 2012  
4. letecký pohľad z východu z roku 2012  
5. letecký pohľad na zástavbu v okolí farského kostola, starej fary a cintorína  
6. letecký pohľad na zástavbu v okolí evanjelického kostola z roku 2012  
 
diaľkové a iné významné pohľady (str. 15 – 20) 
7. diaľkový pohľad P1 z krajiny na pamiatkové územie z východu 
8. diaľkový pohľad P2 z krajiny na pamiatkové územie zo severu 
9. pohľad P3 z interiéru pamiatkového územia na krajinu 
10. pohľad P4 v interiéri pamiatkového územia na areál rímskokatolíckeho  

farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie, v pozadí objekty novej aj starej fary 
11. pohľad P5 z juhozápadu na priestor pri požiarnej zbrojnici na križovatke  

Ulice gen. Svobodu, Vrbovskej, Športovej a Povstaleckej ulice, v pozadí farský kostol 
12. pohľad P6 z východu na zástavbu Športovej ulice  
13.  pohľad P7 zo severu na zástavbu Vrbovskej ulice  
14. pohľad P8 na východnú časť zástavby Ulice gen. Svobodu 
15. pohľad P9 na evanjelický kostol a mariánsky stĺp na Ulici gen. Svobodu 
16. pohľad P10 na západnú časť zástavby Ulice gen. Svobodu 
17. pohľad P11 zo severu na areál evanjelického kostola a zástavbu  

Bernolákovej ulice a strednej časti Ulice gen. Svobodu 
18. pohľad P12 z juhovýchodu na areál rímskokatolíckeho Kostola sv. Ducha 
 
uličné rady a významné objekty (str. 21 – 44) 
19. Vrbovská ulica v napojení na Ulicu gen. Svobodu 
20. Vrbovská ulica v napojení na Ulicu gen. Svobodu na pohľadnici z roku 1904 
21. zástavba západnej strany Vrbovskej ulice 
22. zástavba západnej strany Vrbovskej ulice na pohľadnici z roku 1914 
23. zástavba východnej strany Vrbovskej ulice 
24. zástavba východnej strany Vrbovskej ulice v roku 1990 
25. priestor pri požiarnej zbrojnici 
26. priestor pri požiarnej zbrojnici na kolorovanej pohľadnici  
27. priestor pri požiarnej zbrojnici v roku 1935 
28. priestor pri požiarnej zbrojnici na fotografii v období I. ČSR (1918 – 1938) po r. 1920 
29. východná časť zástavby severnej strany Ul. gen. Svobodu 
30. východná časť zástavby severnej strany Ul. gen. Svobodu na fotografii spred roku 1962 
31. východná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu 
32. východná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1976 
33. časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu s prielukou po asanovaných objektoch 
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34. objekt niekdajšieho Hotela Adler a meštianske domy na pohľadnici z roku 1904 
35. časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu s prielukou na okraji 
36. časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1976  
37. areál evanjelického kostola s mariánskym stĺpom 
38. areál evanjelického kostola s mariánskym stĺpom v roku 1990 
39. stredná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu 
40. stredná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1990 
41. zástavba západnej časti Ul. gen. Svobodu a Bernolákovej ulice pri moste cez potok  

Ľubička 
42. zástavba západnej časti Ul. gen. Svobodu a Bernolákovej ulice pri moste cez potok  

Ľubička v roku 1957 
43. východná časť zástavby severnej strany Ul. gen. Svobodu 
44. východná časť zástavby severnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1990 
45. východná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu 
46. východná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1976 
47. zájazdný hostinec Modrá Guľa (Blaue Montag) v závere Ul. gen. Svobodu  v roku 1962 
48. severná časť zástavby západnej strany Bernolákovej ulice v roku 1962 
49. severná časť zástavby východnej strany Bernolákovej ulice 
50. severná časť zástavby východnej strany Bernolákovej ulice v roku 1962 
51. stodoly v zadných traktoch Bernolákovej ulice 
52. stodoly v zadných traktoch Bernolákovej ulice v roku 1990 
53. južná časť zástavby východnej strany Povstaleckej ulice 
54. južná časť zástavby východnej strany Povstaleckej ulice v roku 1976 
55. južná časť zástavby východnej strany Povstaleckej ulice v roku 1962 
56. západná časť zástavby severnej strany Povstaleckej ulice v roku 1962 
57. východná časť zástavby severnej strany Povstaleckej ulice 
58. východná časť zástavby severnej strany Povstaleckej ulice v roku 1962 
59. západná časť zástavby severnej strany Športovej ulice 
60. západná časť zástavby severnej strany a náhon v roku 1976 
61. východná časť zástavby severnej strany Športovej ulice 
62. východná časť zástavby severnej strany Športovej ulice a náhon v roku 1952 
63. stredná časť zástavby severnej strany Športovej ulice v roku 1957 
64. trhové námestie na Remeselníckej ulici v roku 1952 
65. objekty v Ľubických Kúpeľoch na dobovej pohľadnici 
66. objekty v Ľubických Kúpeľoch na dobovej pohľadnici 
 
Ulica gen. Svobodu – fotografie č. 67 – 189 (str. 45 – 106) 
67. Ul. gen. Svobodu č. 157/22, parc. č. 826/1 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
68. Ul. gen. Svobodu č. 156/24, parc. č. 827/1 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
69. Ul. gen. Svobodu č. 155/26, parc. č. 828 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
70. Ul. gen. Svobodu č. 154/28, parc. č. 829/1 – objekt nerešpektujúci pam. hodnoty územia 
71. Ul. gen. Svobodu č. 153/30, parc. č. 832 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
72. Ul. gen. Svobodu č. 152/32, parc. č. 833 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
73. Ul. gen. Svobodu č. 146/34, parc. č. 840 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
74. Ul. gen. Svobodu č. 152/32, parc. č. 833 – objekt v roku 1976 
75. Ul. gen. Svobodu č. 145/36, parc. č. 844 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
76. Ul. gen. Svobodu č. 144/38, parc. č. 845 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
77. Ul. gen. Svobodu č. 135/40, parc. č. 460 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
78. Ul. gen. Svobodu č. 135/40, parc. č. 460 – objekt v roku 1976 
79. Ul. gen. Svobodu č. 134/42, parc. č. 459 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
80. Ul. gen. Svobodu č. 134/42, parc. č. 459 – objekt v roku 1976 
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81. Ul. gen. Svobodu č. 133/44, parc. č. 456 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
82. Ul. gen. Svobodu č. 133/44, parc. č. 456 – objekt v roku 1976 
83. Ul. gen. Svobodu č. 132/46, parc. č. 455 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
84. Ul. gen. Svobodu č. 132/46, parc. č. 455 – objekt v roku 1976 
85. Ul. gen. Svobodu č. 131/48, parc. č. 452 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
86. Ul. gen. Svobodu č. 131/48, parc. č. 452 – objekt v roku 1976 
87. Ul. gen. Svobodu č. 130/50, parc. č. 445 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
88. Ul. gen. Svobodu č. 129/52, parc. č. 444 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
89. Ul. gen. Svobodu č. 129/52, parc. č. 444 – objekt v roku 1976 
90. Ul. gen. Svobodu č. 127/56, parc. č. 435(vľavo) a č. 128/54, parc. č. 440 (vpravo) – objekt 

rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
91. Ul. gen. Svobodu č. 127/56, parc. č. 435 a č. 128/54, parc. č. 440 – objekt súp. č. 127 v roku 

1976 pred rozdelením na dva objekty 
92. Ul. gen. Svobodu č. 126/58, parc. č. 434 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
93. Ul. gen. Svobodu č. 125/60, parc. č. 431 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
94. Ul. gen. Svobodu č. 125/60, parc. č. 431 – objekt v roku 1976 
95. Ul. gen. Svobodu č. 124/62, parc. č. 430 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
96. Ul. gen. Svobodu č. 123/64, parc. č. 427 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
97. Ul. gen. Svobodu č. 123/64, parc. č. 427 – objekt v roku 1976 
98. Ul. gen. Svobodu č. 122/66, parc. č. 426/1 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
99. Ul. gen. Svobodu č. 122/66, parc. č. 426/1 (vpravo) – objekt v roku 1976 
100. Ul. gen. Svobodu č. 121/68, parc. č. 425 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
101. Ul. gen. Svobodu č. 121/68, parc. č. 425 (vľavo) – objekt v roku 1976 
102. Ul. gen. Svobodu č. 120/70, parc. č. 424 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
103. Ul. gen. Svobodu č. 120/70, parc. č. 424 – objekt v roku 1976 
104. Ul. gen. Svobodu č. 119/72, parc. č. 423 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
105. Ul. gen. Svobodu č. 120/70, parc. č. 424 – objekt v roku 1976 
106. Ul. gen. Svobodu č. 118/74, parc. č. 422 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
107. Ul. gen. Svobodu č. 118/74, parc. č. 422 – objekt v roku 1976 
108. Ul. gen. Svobodu, parc. č. 420 – revitalizačná plocha R1 na mieste asanovaného objektu staré 

súp. č. 117 
109. Ul. gen. Svobodu staré súp. č. 117 – objekt v roku 1976 
110. Ul. gen. Svobodu č. 115/80, parc. č. 417 – národná kultúrna pamiatka Dom meštiansky, 
  č. ÚZPF: 4789/1 
111. Ul. gen. Svobodu č. 115/80, parc. č. 417 – objekt v roku 1976 
112. Ul. gen. Svobodu č. 115/82, parc. č. 417 – národná kultúrna pamiatka Dom meštiansky,  

č. ÚZPF: 4788/1 
113. Ul. gen. Svobodu č. 115/82, parc. č. 417 – objekt v roku 1962 
114. Ul. gen. Svobodu č. 114/84, parc. č. 415 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
115. Ul. gen. Svobodu č. 114/84, parc. č. 415 – objekt v roku 1976 
116. Ul. gen. Svobodu č. 113/86, parc. č. 414 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
117. Ul. gen. Svobodu č. 113/86, parc. č. 414 – objekt v roku 1976 
118. Ul. gen. Svobodu č. 112/88 a 90, parc. č. 412 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
119. Ul. gen. Svobodu č. 112/88 a 90, parc. č. 412 – objekt v roku 1976 
120. Ul. gen. Svobodu č. 111/92, parc. č. 410 – objekt s pamiatkovými hodnotami  
121. Ul. gen. Svobodu č. 111/92, parc. č. 410 – objekt v roku 1976 
122. Ul. gen. Svobodu č. 110/94, 96 a 98, parc. č. 409 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty  
123. Ul. gen. Svobodu č. 110/94, 96 a 98, parc. č. 409 – objekt v roku 1976 
124. Ul. gen. Svobodu, parc. č. 584 – pozemok revitalizačná plocha R2 na mieste asanovaného 

objektu staré súp. č. 190 
125. Ul. gen. Svobodu staré súp. č. 190 – pôvodný objekt v roku 1976 
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126. Ul. gen. Svobodu č. 190/87, parc. č. 583/1 (vľavo) a č. 191/87, parc. č. 583/2 (vpravo) 

– objekt s pamiatkovými hodnotami 
127. Ul. gen. Svobodu č. 190/87, parc. č. 583/1(vľavo) a č. 191/87, parc. č. a 583/2 (vpravo) 

– objekt v roku 1976 pred rozdelením 
128. Ul. gen. Svobodu č. 192/89, parc. č. 582 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
129. Ul. gen. Svobodu č. 192/89, parc. č. 582 – objekt v roku 1962 
130. Ul. gen. Svobodu č. 192/89, parc. č. 582 – objekt v roku 1976 
131. Ul. gen. Svobodu č. 193/91, parc. č. 581 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
132. Ul. gen. Svobodu č. 193/91, parc. č. 581 – objekt v roku 1976 
133. Ul. gen. Svobodu č. 194/93 a č. 195/95, parc. č. 580 a 579 – objekt vytypovaný na vyhlásenie 

za NKP 
134. Ul. gen. Svobodu č. 194/93 a č. 195/95, parc. č. 580 a 579 – objekt v roku 1976 pred 

rozdelením 
135. Ul. gen. Svobodu č. 196/97, parc. č. 578 – objekt s pamiatkovými hodnotami  
136. Ul. gen. Svobodu č. 196/97, parc. č. 578 – objekt v roku 1962 
137. Ul. gen. Svobodu č. 197/99, parc. č. 577 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
138. Ul. gen. Svobodu č. 197/99, parc. č. 577 – objekt v roku 1976 
139. Ul. gen. Svobodu č. 198/101, parc. č. 576 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
140. Ul. gen. Svobodu č. 198/101, parc. č. 576 – objekt v roku 1976 
141. Ul. gen. Svobodu č. 199/103, parc. č. 575 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
142. Ul. gen. Svobodu č. 199/103, parc. č. 575 – objekt v roku 1976 
143. Ul. gen. Svobodu č. 200/105, parc. č. 574 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
144. Ul. gen. Svobodu č. 200/105, parc. č. 574 – objekt v roku 1962 
145. Ul. gen. Svobodu č. 200/105, parc. č. 574 – objekt v roku 1976 
146. Ul. gen. Svobodu č. 201/107, parc. č. 573 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
147. Ul. gen. Svobodu č. 201/107, parc. č. 573 – objekt v roku 1976 
148. Ul. gen. Svobodu č. 202/109, parc. č. 572 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
149. Ul. gen. Svobodu č. 202/109, parc. č. 572 – objekt v roku 1976 
150. Ul. gen. Svobodu č. 203/111, parc. č. 571 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
151. Ul. gen. Svobodu č. 203/111, parc. č. 571 – objekt v roku 1976 
152. Ul. gen. Svobodu č. 1387/113, parc. č. 406 – národná kultúrna pamiatka Kostol evanjelický 

a. v., č. ÚZPF: 904/1 a Ul. gen. Svobodu, parc. č. 404 – národná kultúrna pamiatka Socha 
na stĺpe Panna Mária Immaculata – kópia, č. ÚZPF: 1259/1–4 

153. Povstalecká ulica, parc. č. 2/2 – národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe Panna Mária 
Immaculata – originál v lapidáriu, č. ÚZPF: 1259/1–4 

154. Ul. gen. Svobodu č. 252/115, parc. č. 56 – východná časť objektu vo výstavbe  
155. Ul. gen. Svobodu č. 252/115, parc. č. 56 – východná časť objektu v roku 1962 
156. Ul. gen. Svobodu č. 252/115, parc. č. 56 – západná časť objektu rešpektujúca pam. hodnoty  
157. Ul. gen. Svobodu č. 252/115, parc. č. 56 – západná časť objektu v roku 1962 
158. Ul. gen. Svobodu č. 243/117, parc. č. 55/1 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
159. Ul. gen. Svobodu č. 243/117, parc. č. 55/1 – objekt v roku 1962 
160. Ul. gen. Svobodu č. 243/117, parc. č. 55/1 – objekt v roku 1976 
161. Ul. gen. Svobodu č. 1169/119A, parc. č. 53/2 – objekt nerešpektujúci pam. hodnoty územia 
162. Ul. gen. Svobodu č. 244/119, parc. č. 54 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
163. Ul. gen. Svobodu č. 244/119, parc. č. 54 – objekt v roku 1962 
164. Ul. gen. Svobodu č. 245/121, parc. č. 51 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
165. Ul. gen. Svobodu č. 245/121, parc. č. 51 – objekt v roku 1962 
166. Ul. gen. Svobodu č. 246/123, parc. č. 50/1 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
167. Ul. gen. Svobodu č. 246/123, parc. č. 50/1 – objekt v roku 1976 
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168. Ul. gen. Svobodu č. 247/125, parc. č. 47 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
169. Ul. gen. Svobodu č. 247/125, parc. č. 47 – objekt v roku 1976 
170. Ul. gen. Svobodu č. 248/127, parc. č. 46 – národná kultúrna pamiatka Dom meštiansky,  

č. ÚZPF: 900/1 
171. Ul. gen. Svobodu č. 248/127, parc. č. 46 – objekt v roku 1962 
172. Ul. gen. Svobodu č. 249/129, parc. č. 45/1 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
173. Ul. gen. Svobodu č. 249/129, parc. č. 45/1 – objekt v roku 1976 
174. Ul. gen. Svobodu č. 250/131, parc. č. 44/1 (vľavo) – objekt s pamiatkovými hodnotami  

a č. 251/133 (západná časť objektu), parc. č. 43 (vpravo) – časť objektu rešpektujúca 
pamiatkové hodnoty územia 

175. Ul. gen. Svobodu č. 250/131, parc. č. 44/1 (vľavo) a č. 251/133 (západná časť objektu),  
parc. č. 43 (vpravo) – objekty v roku 1976 

176. Ul. gen. Svobodu č. 251/133 (východná časť objektu), parc. č. 43 – časť objektu 
s pamiatkovými hodnotami 

177. Ul. gen. Svobodu č. 251/133, (východná časť objektu), parc. č. 43 – objekt v roku 1976 
178. Ul. gen. Svobodu č. 252/135, parc. č. 42 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
179. Ul. gen. Svobodu č. 252/135, parc. č. 42 – objekt v roku 1962 
180. Ul. gen. Svobodu č. 252/135, parc. č. 42 – objekt v roku 1976 
181. Ul. gen. Svobodu č. 253/137, parc. č. 41 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
182. Ul. gen. Svobodu č. 253/137, parc. č. 41 – objekt v roku 1962 
183. Ul. gen. Svobodu č. 253/137, parc. č. 41 – objekt v roku 1976 
184. Ul. gen. Svobodu č. 254/139, parc. č. 40/1 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
185. Ul. gen. Svobodu č. 254/139, parc. č. 40/1 – objekt v roku 1962 
186. Ul. gen. Svobodu č. 254/139, parc. č. 40/1 – objekt v roku 1976 
187. Ul. gen. Svobodu č. 255/141, parc. č. 37 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
188. Ul. gen. Svobodu č. 255/141, parc. č. 37 – objekt v roku 1962 
189. Ul. gen. Svobodu č. 255/141, parc. č. 37 – objekt v roku 1976 
 
Úzka ulica – fotografie č. 190 – 196 (str. 107 – 110) 
190. Úzka ulica č. 146/1, parc. č. 840 – stavebná súčasť objektu č. 34 na Ulici gen. Svobodu  

s pamiatkovými hodnotami 
191. Úzka ulica č. 151/2, parc. č. 839 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
192. Úzka ulica č. 150/4, parc. č. 838 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
193. Úzka ulica č. 148/3, parc. č. 843 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
194. Úzka ulica č. 1328/12, parc. č. 846 – národná kultúrna pamiatka Kostol, rímskokatolícky  

sv. Ducha, č. ÚZPF: 906/1 
195. Úzka ulica č. 1328/12, parc. č. 846 – objekt v roku 1952 
196. Úzka ulica č. 141/10, parc. č. 849 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 

 
Remeselnícka ulica – fotografie č. 197 – 199 (str. 110 – 111) 
197. Remeselnícka ulica č. 136/1, parc. č. 462 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
198. Remeselnícka ulica č. 140/2, parc. č. 850 – objekt nerešpektujúci pam. hodnoty územia 
199. Remeselnícka ulica č. 139/4, parc. č. 851 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 

 
Bernolákova ulica – fotografie č. 200 – 246 (str. 112 – 135) 
200. Bernolákova ulica č. 204/1, parc. č. 570 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
201. Bernolákova ulica č. 204/1, parc. č. 570 – objekt v roku 1976 
202. Bernolákova ulica č. 205/3, parc. č. 569 – objekt s pamiatkovými hodnotami  
203. Bernolákova ulica č. 205/3, parc. č. 569 – objekt v roku 1962 
204. Bernolákova ulica č. 205/3, parc. č. 569 – objekt v roku 1976 
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205. Bernolákova ulica č. 206/5, parc. č. 568 – objekt (novostavba) rešpektujúci pamiatkové  
hodnoty územia  

206. Bernolákova ulica č. 206/5, parc. č. 568 – pôvodný objekt v roku 1962 
207. Bernolákova ulica č. 206/5, parc. č. 568 – pôvodný objekt v roku 1976 
208. Bernolákova ulica č. 207/7, parc. č. 566 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
209. Bernolákova ulica č. 207/7, parc. č. 566 – objekt v roku 1962 
210. Bernolákova ulica č. 208/9, parc. č. 565 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
211. Bernolákova ulica č. 208/9, parc. č. 565 – objekt v roku 1962 
212. Bernolákova ulica č. 1075/11, parc. č. 564/3 a 563/2 – objekt s garážou (novostavba)  

nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
213. Bernolákova ulica č. 1075/11, parc. č. 564/3 a 563/2 – pôvodné objekty staré súp. č. 209  

a 210 v roku 1962 
214. Bernolákova ulica č. 1395/17, parc. č. 562/1 – objekt (novostavba) nerešpektujúci  

pamiatkové hodnoty územia  
215. Bernolákova ulica č. 1395/17, parc. č. 562/1 – pôvodný objekt staré súp. č. 212 v roku 1976 
216. Bernolákova ulica č. 213/19, parc. č. 561 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
217. Bernolákova ulica č. 213/19, parc. č. 561 – objekt v roku 1976 
218. Bernolákova ulica č. 214/21, parc. č. 560 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
219. Bernolákova ulica č. 214/21, parc. č. 560 – objekt v roku 1976 
220. Bernolákova ulica č. 215/23, parc. č. 559 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
221. Bernolákova ulica č. 215/23, parc. č. 559 – objekt v roku 1976 
222. Bernolákova ulica č. 216/25, parc. č. 558/1 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
223. Bernolákova ulica č. 216/25, parc. č. 558/1 – objekt v roku 1962 
224. Bernolákova ulica č. 217/27, parc. č. 555 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
225. Bernolákova ulica č. 217/27, parc. č. 555 – objekt v roku 1962 
226. Bernolákova ulica č. 218/29, parc. č. 554 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia 
227. Bernolákova ulica č. 219/31, parc. č. 553 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
228. Bernolákova ulica č. 219/31, parc. č. 553 – objekt v roku 1962 
229. Bernolákova ulica č. 220/33, parc. č. 552 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
230. Bernolákova ulica č. 220/33, parc. č. 552 – objekt v roku 1962 
231. Bernolákova ulica č. 221/35, parc. č. 549 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
232. Bernolákova ulica č. 221/35, parc. č. 549 – objekt v roku 1962   
233.  Bernolákova ulica č. 222/37, parc. č. 548 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
234. Bernolákova ulica č. 222/37, parc. č. 548 – objekt v roku 1962 
235. Bernolákova ulica č. 223/39, parc. č. 547 – objekt nerešpektujúci pam. hodnoty územia 
236. Bernolákova ulica č. 224/41, parc. č. 545 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
237. Bernolákova ulica č. 225/43, parc. č. 542 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
238. Bernolákova ulica č. 226/45, parc. č. 541/1 –objekt rešpektujúci pam. hodnoty územia 
239. Bernolákova ulica č. 227/47, parc. č. 540 –objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
240. Bernolákova ulica č. 241/2, parc. č. 466 –objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
241. Bernolákova ulica č. 240/4, parc. č. 468 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
242. Bernolákova ulica č. 239/6, parc. č. 469 –objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
243. Bernolákova ulica č. 238/8, parc. č. 470 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
244. Bernolákova ulica č. 238/8, parc. č. 470 – objekt v roku 1962 
245. Bernolákova ulica č. 1086/10, parc. č. 471 – objekt (novostavba) rešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia  
246. Bernolákova ulica č. 1086/10, parc. č. 471 – pôvodný objekt staré súp. č. 237 v roku 1962 
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Povstalecká ulica – fotografie č. 247 – 274 (str. 136 – 151) 
247. Povstalecká ulica č. 268/14, parc. č. 69 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 

(nadstavba zadnej časti objektu nerešpektuje pamiatkové hodnoty územia ) 
248. Povstalecká ulica č. 267/16, parc. č. 70 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia 
249. Povstalecká ulica č. 266/18, parc. č. 71 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
250. Povstalecká ulica č. 265/20, parc. č. 72 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
251. Povstalecká ulica č. 264/22, parc. č. 79 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
252. Povstalecká ulica č. 263/24, parc. č. 80 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
253. Povstalecká ulica č. 262/26, parc. č. 81 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
254. Povstalecká ulica č. 260/30, parc. č. 77 a 78 – objekt (novostavba) nerešpektujúci  

pamiatkové hodnoty územia 
255. Povstalecká ulica č. 259/32, parc. č. 76 (vpravo) – objekt nerešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia 
256. Povstalecká ulica č. 258/34, parc. č. 75 (vľavo) – objekt rešpektujúci pam. hodnoty územia 
257. Povstalecká ulica č. 257/36, parc. č. 74 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
258. Povstalecká ulica č. 256/38, parc. č. 73 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
259. Povstalecká ulica č. 280/35, parc. č. 86 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
260. Povstalecká ulica č. 281/37, parc. č. 83 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
261. Povstalecká ulica č. 283/39, parc. č. 137 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
262. Povstalecká ulica č. 284/41, parc. č. 138 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
263. Povstalecká ulica č. 285/43, parc. č. 142 – objekt nerešpektujúci pam. hodnoty územia 
264. Povstalecká ulica č. 286/45, parc. č. 143/1 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
265. Povstalecká ulica č. 1085/47, parc. č. 147 a 148 – objekt (novostavba) nerešpektujúci  

pamiatkové hodnoty územia 
266. Povstalecká ulica, parc. č. 147 a 148 – revitalizačná plocha R3 na mieste dvoch  

asanovaných objektov staré súp. č. 287 a 288 
192. Povstalecká ulica č. 289/51, parc. č. 150 – národná kultúrna pamiatka Fara,  

č. ÚZPF: 903/1 
193. Povstalecká ulica č. 289/51, parc. č. 150 – objekt v roku 1962 
194. Povstalecká ulica č. 1257/53, parc. č. 1 – národná kultúrna pamiatka Kostol, rímskokatolícky 

Nanebovzatia Panny Márie, č. ÚZPF: 905/1 
192. Povstalecká ulica č. 1257/53, parc. č. 1 – objekt v roku 1952 
267. Povstalecká ulica č. 290/55, parc. č. 26 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
268. Povstalecká ulica č. 290/55, parc. č. 26 – objekt v roku 1972 
269. Povstalecká ulica č. 291/57, parc. č. 27 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
270. Povstalecká ulica č. 292/59, parc. č. 28/1 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
271. Povstalecká ulica č. 282/61, parc. č. 29 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
272. Povstalecká ulica č. 292/59, parc. č. 28/1 a č. 282/61, parc. č. 29 – pôvodný objekt v roku  

1962 pred rozdelením 
273. Povstalecká ulica č. 293/63, parc. č. 30 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
274. Povstalecká ulica č. 293/63, parc. č. 30 (vľavo) a Športová ulica č. 294/1, parc. č. 31 

a č. 295/3, parc. č. 32 (v strede a vpravo) – objekty v roku 1962 
 
Športová ulica – fotografie č. 275 – 329 (str. 152 – 179) 
275. križovatka Povstaleckej a Športovej ulice, parc. č. 36 – národná kultúrna pamiatka 

Pomník, padlým v I. a II. svetovej vojne, č. ÚZPF:1409/1 
276. križovatka Povstaleckej a Športovej ulice,  parc. č. 36 – priestor v roku 1960 
277. Športová ulica č. 294/1, parc. č. 31 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
278. Športová ulica č. 295/3, parc. č. 32 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
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279. Športová ulica č. 299/5, parc. č. 22 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
280. Športová ulica č. 299/5, parc. č. 22 – objekt školy v roku 1952 
281. Športová ulica č. 300/7, parc. č. 21/1 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
282. Športová ulica č. 300/7, parc. č. 21/1 – objekt v roku 1976 (pre nadstavbou) 
283. Športová ulica č. 301/9, parc. č. 20 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
284. Športová ulica č. 301/9, parc. č. 20 – objekt v roku 1976 
285. Športová ulica č. 302/11, parc. č. 19 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
286. Športová ulica č. 958/13, parc. č. 18 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové 

hodnoty územia 
287. Športová ulica č. 304/15, parc. č. 17 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
288. Športová ulica č. 304/15, parc. č. 17 – objekt v roku 1976 
289. Športová ulica č. 305/17, parc. č. 16 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
290. Športová ulica č. 305/17, parc. č. 16 – pôvodný objekt v roku 1976 (pred asanáciou) 
291. Športová ulica č. 306/19, parc. č. 15 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
292. Športová ulica č. 306/19, parc. č. 15 – objekt v roku 1976 
293. Športová ulica č. 307/21, parc. č. 14/1 a č. 308/23, parc. č. 13 – národná kultúrna pamiatka  

Dom meštiansky, č. ÚZPF: 901/1 
294. Športová ulica č. 307/21, parc. č. 14/1 a č. 308/23, parc. č. 13 – objekty v roku 1976 
295. Športová ulica č. 309/25, parc. č. 12 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
296. Športová ulica č. 309/25, parc. č. 12 – objekt v roku 1976 (pred nadstavbou) 
297. Športová ulica č. 310/27, parc. č. 11 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
298. Športová ulica č. 310/27, parc. č. 11 – objekt v roku 1976 
299. Športová ulica č. 311/29, parc. č. 153 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové 

hodnoty územia  
300. Športová ulica č. 312/31, parc. č. 154 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové 

hodnoty územia  
301. Športová ulica č. 313/33, parc. č. 158 – objekt (novostavba) rešpektujúci pam. hodnoty územia  
302. Športová ulica č. 314/35, parc. č. 159 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
303. Športová ulica č. 315/37, parc. č. 162 – objekt (novostavba) rešpektujúci pam. hodnoty územia  
304. Športová ulica č. 316/39, parc. č. 163 – objekt (novostavba) rešpektujúci pam. hodnoty územia 
305. Športová ulica č. 375/2, parc. č. 398 – objekt gréckokatolíckeho kostola rešpektujúci  

pamiatkové hodnoty územia 
306. Športová ulica č. 375/2, parc. č. 398 – objekt v roku 1976 
307. Športová ulica č. 374/4, parc. č. 397 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
308. Športová ulica č. 298/6, parc. č. 403/3 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
309. Športová ulica č. 296/6, parc. č. 403/4 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
310. Športová ulica č. 373/8, parc. č. 395 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
311. Športová ulica č. 372/10, parc. č. 394 – objekt (novostavba) rešpektujúci pam. hodnoty územia 
312. Športová ulica č. 371/12, parc. č. 391 – objekt (novostavba) rešpektujúci pam. hodnoty územia  
313. Športová ulica č. 370/14, parc. č. 390 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
314. Športová ulica č. 369/16, parc. č. 387/1 – objekt (novostavba) rešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia  
315. Športová ulica č. 368/18, parc. č. 386 – objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
316. Športová ulica č. 1771/24, parc. č. 380 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia 
317. Športová ulica č. 364/26, parc. č. 377/1 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
318. Športová ulica, parc. č. 376/3, 376/1 a 373/3 – revitalizačná plocha R5 na mieste asanovaného  

objektu staré súp. č. 363 
319. Športová ulica staré súp. č. 363 – pôvodný objekt v roku 1962 
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320. Športová ulica č. 1083/30, parc. č. 373/2 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové  
hodnoty územia  

321. Športová ulica staré súp. č. 361 a 362 – pôvodný objekt v roku 1962 
322. Športová ulica č. 360/32, parc. č. 372 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
323. Športová ulica č. 359/34, parc. č. 369 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
324. Športová ulica č. 358/36, parc. č. 368/2 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
325. Športová ulica č. 358/36, parc. č. 368/2 – objekt v roku 1962 
326. Športová ulica č. 357/38, parc. č. 364 – národná kultúrna pamiatka Dom meštiansky,  

č. ÚZPF: 902/1 
327. Športová ulica č. 357/38, parc. č. 364 – objekt v roku 1962 
328. Športová ulica č. 356/40, parc. č. 362 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
329. Športová ulica č. 1089/43, parc. č. 169 – objekt (novostavba) rešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia 
 

Vrbovská ulica – fotografie č. 330 – 371 (str. 180 – 200) 
330. Vrbovská ulica č. 377/1, parc. č. 1471/1 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
331. Vrbovská ulica č. 377/1, parc. č. 1471/1 – objekt v roku 1976 
332. Vrbovská ulica č. 378/3, parc. č. 1472 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
333. Vrbovská ulica č. 378/3, parc. č. 1472 – objekt v roku 1976 
334. Vrbovská ulica č. 379/5, parc. č. 1473 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
335. Vrbovská ulica č. 379/5, parc. č. 1473 – objekt v roku 1976 
336. Vrbovská ulica č. 380/7, parc. č. 1474/2 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia  
337. Vrbovská ulica č. 380/7, parc. č. 1474/2 – pôvodný objekt staré súp. č. 380 a 381 v roku 1976 
338. Vrbovská ulica č. 382/11, parc. č. 1475 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
339. Vrbovská ulica č. 382/11, parc. č. 1475 – objekt v roku 1976 
340. Vrbovská ulica č. 1297/13A, parc. č. 1476/1 a č. 383/13, parc. č. 1476/2 – objekt  

nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
341. Vrbovská ulica č. 383/13, parc. č. 1476/2 (vľavo) – objekt v roku 1976 
342. Vrbovská ulica č. 434/15, parc. č. 1684 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
343. Vrbovská ulica č. 1447/17, parc. č. 1685/3 – objekt nerešpektujúci pam. hodnoty územia  
344. Vrbovská ulica č. 107/2, parc. č. 1439 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
345. Vrbovská ulica č. 107/2, parc. č. 1439 – objekt v roku 1976 
346. Vrbovská ulica č. 106/4, parc. č. 1441/1 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
347. Vrbovská ulica č. 106/4, parc. č. 1441/1 – objekt v roku 1976 
348. Vrbovská ulica č. 105/6, parc. č. 1442 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
349. Vrbovská ulica č. 105/6, parc. č. 1442 – objekt v roku 1976 
350. Vrbovská ulica č. 104/8, parc. č. 1443 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
351. Vrbovská ulica č. 104/8, parc. č. 1443 – objekt v roku 1976 
352. Vrbovská ulica č. 103/10, parc. č. 1445 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
353. Vrbovská ulica č. 103/10, parc. č. 1445 – objekt v roku 1976 
354. Vrbovská ulica č. 102/12, parc. č. 1446 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
355. Vrbovská ulica č. 102/12, parc. č. 1446 – objekt v roku 1976 
356. Vrbovská ulica č. 101/14, parc. č. 1447 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
357. Vrbovská ulica č. 101/14, parc. č. 1447 – objekt v roku 1976 
358. Vrbovská ulica č. 100/16, parc. č. 1448/3 – objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP 
359. Vrbovská ulica č. 100/16, parc. č. 1448/3 – objekt v roku 1976 
360. Vrbovská ulica č. 99/18, parc. č. 1449 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
361. Vrbovská ulica č. 99/18, parc. č. 1449 – objekt v roku 1976 
362. Vrbovská ulica č. 98/20, parc. č. 1451 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
363. Vrbovská ulica č. 98/20, parc. č. 1451 – objekt v roku 1976 
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364. Vrbovská ulica č. 97/22, parc. č. 1454 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
365. Vrbovská ulica č. 97/22, parc. č. 1454 – objekt v roku 1976 
366. Vrbovská ulica č. 96/24, parc. č. 1456 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
367. Vrbovská ulica č. 96/24, parc. č. 1456 – objekt v roku 1976 
368. Vrbovská ulica č. 95/26, parc. č. 1458 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
369. Vrbovská ulica č. 95/26, parc. č. 1458 – objekt v roku 1976 
370. Vrbovská ulica č. 93/28, parc. č. 1460 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
371. Vrbovská ulica č. 92/30, parc. č. 1461/1 – objekt (novostavba) nerešpektujúci pamiatkové  

hodnoty územia  
 
Kruhová ulica – fotografie č. 372 – 378 (str. 201 – 204) 
372. Kruhová ulica č. 384/1, parc. č. 1478 – objekt s pamiatkovými hodnotami 
373. Kruhová ulica č. 384/1, parc. č. 1478 (vpravo) – objekt v roku 1976 
374. Kruhová ulica č. 385/3, parc. č. 1480 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
375. Kruhová ulica č. 386/5, parc. č. 1483 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
376. Kruhová ulica č. 433/2, parc. č. 1680 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia 
377.  Kruhová ulica č. 432/4, parc. č. 1679 – objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia  
378. Kruhová ulica č. 431/6, parc. č. 1678 – objekt (novostavba) rešpektujúci pamiatkové hodnoty 

územia  
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1. letecký pohľad zo západu z roku 2010 (zdroj: www.obeclubica.sk) 
 
 

 
 

2. letecký pohľad zo juhozápadu z roku 2010 (zdroj: www.obeclubica.sk) 
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3. letecký pohľad z juhovýchodu z roku 2012 (zdroj: www.obeclubica.sk) 
 
 

 
 

4. letecký pohľad z východu z roku 2012 (zdroj: www.obeclubica.sk) 
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5. letecký pohľad na zástavbu  v okolí farského kostola, starej fary a cintorína z roku 2012 
(zdroj: www.obeclubica.sk) 

 
6. letecký pohľad na zástavbu v okolí evanjelického kostola z roku 2012 

(zdroj: www.obeclubica.sk) 
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7. diaľkový pohľad P1 z krajiny na pamiatkové územie z východu 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.  diaľkový pohľad P2 z krajiny na pamiatkové územie zo severu 
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9. pohľad P3 z interiéru pamiatkového územia na krajinu 
 
 
 
 
 

 
 

10. pohľad P4 v interiéri pamiatkového územia na areál rímskokatolíckeho  
farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie, v pozadí objekty novej aj starej fary 
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11.  pohľad P5 z juhozápadu na priestor pri požiarnej zbrojnici  na križovatke 
Ulice gen. Svobodu, Vrbovskej, Športovej a Povstaleckej ulice, v pozadí farský kostol 

 
 
 

 
 

12. pohľad P6 z východu na zástavbu Športovej ulice  
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13.  pohľad P7 zo severu na zástavbu Vrbovskej ulice  
 
 
 
 
 
 

 
 

14. pohľad P8 na východnú časť zástavby Ulice gen. Svobodu 
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15. pohľad P9 na evanjelický kostol a mariánsky stĺp na Ulici gen. Svobodu 

 
 
 
 
 
 

 
 

16. pohľad P10 na západnú časť zástavby Ulice gen. Svobodu 



| 20 
 

 
 

17. pohľad P11 zo severu na areál evanjelického kostola a zástavbu  
Bernolákovej ulice a strednej časti Ulice gen. Svobodu 

 
 
 
 
 

 
 

18.  pohľad P12 z juhovýchodu na areál rímskokatolíckeho Kostola sv. Ducha 
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19.  Vrbovská ulica v napojení na Ulicu gen. Svobodu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20. Vrbovská ulica v napojení na Ulicu gen. Svobodu na pohľadnici z roku 1904  
(zdroj: súkromná zbierka neznámeho vlastníka) 
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21.  zástavba západnej strany Vrbovskej ulice 
 
 
 
 
 
 

 
 

22. zástavba západnej strany Vrbovskej ulice na pohľadnici z roku 1914 
(zdroj: súkromná zbierka neznámeho vlastníka)  
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23.  zástavba východnej strany Vrbovskej ulice 
 
 
 
 

 
 

24. zástavba východnej strany Vrbovskej ulice v roku 1990 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Kežmarok–Ľubica, Návrh na vyhlásenie 

historického jadra Ľubice za pamiatkovú zónu, arch. č. T 3354) 
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25.  priestor pri požiarnej zbrojnici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26. priestor pri požiarnej zbrojnici na kolorovanej pohľadnici  
(zdroj: súkromná zbierka neznámeho vlastníka) 
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27.  priestor pri požiarnej zbrojnici v roku 1935 
(maďarský nápis na zbrojnici datovanie spochybňuje, môže ísť o fotografiu spred roku 1914) 

(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, č. negatívu 21749) 

 

28. priestor pri požiarnej zbrojnici na fotografii v období I. ČSR (1918 – 1938) po r. 1920 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, č. negatívu 18380) 
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29.  východná časť zástavby severnej strany Ul. gen. Svobodu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30. východná časť zástavby severnej strany Ul. gen. Svobodu na fotografii spred roku 1962 
(zdroj: súkromná zbierka neznámeho vlastníka)  
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31.  východná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu 
 
 
 
 
 

 
 

32. východná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1976 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Motaj, č. negatívu 75650) 
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33.  časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu s prielukou po asanovaných objektoch 
 
 
 

 
 

34. objekt niekdajšieho hotela Adler a meštianske domy na pohľadnici z roku 1904  
(dva meštianske domy úplne vpravo boli asanované najskôr v roku 1976) 

(zdroj: súkromná zbierka neznámeho vlastníka) 
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35.  časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu s prielukou na okraji 
 
 
 
 
 

 
 

36. časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1976 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Motaj, č. negatívu 75642) 
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37.  areál evanjelického kostola s mariánskym stĺpom 
 

 
 

38. areál evanjelického kostola s mariánskym stĺpom v roku 1990 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Kežmarok–Ľubica, Návrh na vyhlásenie 

historického jadra Ľubice za pamiatkovú zónu, arch. č. T 3354) 
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39.  stredná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu 
 
 
 
 

 
 

40. stredná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1990 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Kežmarok–Ľubica, Návrh na vyhlásenie 

historického jadra Ľubice za pamiatkovú zónu, arch. č. T 3354) 
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41.  zástavba západnej časti Ul. gen. Svobodu a Bernolákovej ulice 
pri moste cez potok Ľubička 

 
 
 

 
 

42. zástavba západnej časti Ul. gen. Svobodu a Bernolákovej ulice 
pri moste cez potok Ľubička v roku 1957 

(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Ľubica, Ľubické kúpele, arch. č. Z 2150) 
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43.  východná časť zástavby severnej strany Ul. gen. Svobodu 
 
 
 
 

 
 

44. východná časť zástavby severnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1990 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Kežmarok–Ľubica, Návrh na vyhlásenie 

historického jadra Ľubice za pamiatkovú zónu, arch. č. T 3354) 
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45.  východná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu 
 
 
 
 
 

 
 

46. východná časť zástavby južnej strany Ul. gen. Svobodu v roku 1976 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Motaj, č. negatívu 75690) 
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47.  zájazdný hostinec Modrá Guľa (Blaue Montag) v závere Ul. gen. Svobodu  v roku 1962 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Borodáč, č. negatívu 44703) 

 
 
 
 
 

 
 

48. severná časť zástavby západnej strany Bernolákovej ulice v roku 1962 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Borodáč, č. negatívu 34822A) 
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49.  severná časť zástavby východnej strany Bernolákovej ulice 
 
 
 
 

 
 

50. severná časť zástavby východnej strany Bernolákovej ulice v roku 1962 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Borodáč, č. negatívu 34821A) 
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51. stodoly v zadných traktoch Bernolákovej ulice 
 
 
 
 

 
 

52. stodoly v zadných traktoch Bernolákovej ulice v roku 1990 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Kežmarok–Ľubica, Návrh na vyhlásenie 

historického jadra Ľubice za pamiatkovú zónu, arch. č. T 3354) 
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53.  južná časť zástavby východnej strany Povstaleckej ulice 
 
 
 
 
 

 
 

54. južná časť zástavby východnej strany Povstaleckej ulice v roku 1976 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Motaj, č. negatívu 75647) 
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55. južná časť zástavby východnej strany Povstaleckej ulice v roku 1962 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Borodáč, č. negatívu 44720) 

 
 
 

 
 

56. západná časť zástavby severnej strany Povstaleckej ulice v roku 1962 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Borodáč, č. negatívu 44718) 
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57.  východná časť zástavby severnej strany Povstaleckej ulice 
 
 
 
 
 

 
 

58. východná časť zástavby severnej strany Povstaleckej ulice v roku 1962 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Borodáč, č. negatívu 44719) 
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59.  západná časť zástavby severnej strany Športovej ulice  
 
 
 
 
 

 
 

60. západná časť zástavby severnej strany a náhon v roku 1976 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Ľubica, Ľubické kúpele, arch. č. Z 2150) 
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61.  východná časť zástavby severnej strany Športovej ulice 
 

 
 
 
 

 
 

62.  východná časť zástavby severnej strany Športovej ulice a náhon v roku 1952 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, autor: Forman, č. negatívu 1398/1) 
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63.  stredná časť zástavby severnej strany Športovej ulice v roku 1957 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Ľubica, Ľubické kúpele, arch. č. Z 2150) 

 
 
 

 
 

64.  trhové námestie na Remeselníckej ulici v roku 1952 (mimo PZ) 
(zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, fotografia z Ľubica, Ľubické kúpele, arch. č. Z 2150) 
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65. objekty v Ľubických Kúpeľoch na dobovej pohľadnici (bez datovania, mimo PZ) 
(zdroj: www.lubickekupele.obecvrbov.sk) 

 
 
 
 
 

 
 

66. objekty v Ľubických Kúpeľoch na dobovej pohľadnici (bez datovania, mimo PZ) 
(zdroj: www.lubickekupele.obecvrbov.sk) 


