
MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  001    

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 1476/1 
parcela č.:  
1573 

ulica: 
Štefánikova trieda 

orientačné číslo: 
1 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina služby 

múzeum        sedlová medený plech 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

             

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter  a fasáda strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať a obnoviť pôvodné plastické 
tvaroslovné členenie a  výzdobu, zachovať 
pôvodné okenné a dverné otvory, vrátane 
výplní, rešpektovať pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať, farebné riešenie fasád 
a výplní otvorov obnoviť podľa zistení 
pôvodnej farebnosti 

zachovať pôvodný 
tvar, pôvodné sklony 
strešných rovín, 
výškové úrovne 
hrebeňov a strešných 
ríms, uplatniť 
rovnaký druh krytiny 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický 

 

POZNÁMKA 
Budovu novej radnice postavili podľa návrhu Nitrana Jána Lyku stavitelia Graf a Feszty v roku 1880. Radnicu v rokoch 1911–1912 rozšírili 
prístavbou východného krídla podľa projektu ing. M.Gyulaiho.  Po II. svetovej vojne bola radnica sídlom mestského národného výboru v Nitre, 
ktorý objekt užíval až do roku 1990. Na prelome rokov 1990-1991 sa do budovy presťahovalo Oblastné nitrianske múzeum, ktoré tam pod názvom 
Nitrianske múzeum sídli dodnes. 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  002    
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1572 

ulica: 
Štefánikova trieda 

orientačné číslo: 
3 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby       plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

           

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy 
parteru nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

prípadné úpravy 
fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  003  
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1570/1, 1570/2 

ulica: 
Štefánikova trieda 

orientačné číslo: 
5 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 5.NP podkrovie typ krytina  

služby       plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy 
parteru nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

prípadné úpravy 
fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

Budova hotela Zobor. 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  004  

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11231/1 
parcela č.:  
1547 

ulica: 
Štefánikova trieda 

orientačné číslo: 
7 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 5.NP podkrovie typ krytina  

administratívna        plochá, sedlová plechová 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

           

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

       

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter  a fasáda strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné tvaroslovné členenie 
a  prvky, zachovať pôvodné okenné 
a dverné otvory, vrátane výplní, 
rešpektovať pôvodné materiálové riešenie, 
nezatepľovať, farebné riešenie fasád 
a výplní otvorov obnoviť podľa zistení 
pôvodnej farebnosti, 
možnosť rehabilitovať fasádu parteru 

zachovať pôvodný tvar, 
pôvodné sklony 
strešných rovín, výškové 
úrovne hrebeňov 
a strešných ríms, 
uplatniť rovnaký druh 
krytiny 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický 

 

POZNÁMKA 
Návrh objektu bývalej Všeobecnej banky spracoval Ferdwand Silberstein z ateliéru Milana Michala Harminca v období, keď jeho posledná tvorivá 
fáza bola charakterizovaná príklonom k architektúre medzivojnovej moderny a funkcionalizmu. Budova bola postavená v roku 1933. Staviteľ: Ján 
Tomaschek 1928-30. Prestavba parteru bola uskutočnená podľa projektu architekta Ladislava Mikle Baráta v roku 1992.  

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  005  

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11230/1 
parcela č.:  
1577 

ulica: 
Svätoplukovo námestie  

orientačné číslo: 
2 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina administratívna 

pošta        pultová plechová 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

          

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 zachovať pôvodné 

tvaroslovné členenie 
a  prvky, zachovať pôvodné 
okenné a dverné otvory, 
vrátane výplní, rešpektovať 
pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať 

zachovať pôvodný 
tvar, pôvodné sklony 
strešných rovín, 
výškové úrovne 
hrebeňov, 
nenadstavovať 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický (minimálne 
v rozsahu preverenia 
pôvodnej farebnosti 
fasád) 

 

POZNÁMKA 
Objednávateľom stavby Poštového a telegrafného úradu bolo Ministerstvo pôšt a telegrafov, sídliace v Prahe. Jeho architektonický návrh spracoval v 
roku 1928 Josef Marek, český architekt pôsobiaci na Slovensku. Projektovú dokumentáciu spracovával Josef Marek v spolupráci s architektom 
Vladimírom Melicharom z Ministerstva pôšt a telegrafov. Okresný úrad v Nitre vydal stavebné povolenie na výstavbu Poštového a telegrafného úradu 
6. 12. 1928. Stavebné práce realizovala firma staviteľa E. Biederera. z Bratislavy. Výstavba objektu bola ukončená 1. 7. 1931.  
FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  006  
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1566/1 

ulica: 

Kúpe ná 
orientačné číslo: 
4 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina služby 

plaváreň        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

Budova plavárne „Mestský kúpeľ“. 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  007  
NEHNUTE NOSŤ S PAMIATKOVOU HODNOTOU 

parcela č.:  
1563, 1564 

ulica: 
Kúpe ná 

orientačné číslo: 
6 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby       valbová pálená keramická 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

           

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 zachovať pôvodné plastické 

tvaroslovné členenie a  výzdobu, 
zachovať pôvodné okenné 
a dverné otvory, vrátane výplní, 
rešpektovať pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať, farebné 
riešenie fasád a výplní otvorov 
obnoviť podľa zistení pôvodnej 
farebnosti 

zachovať pôvodný 
tvar, pôvodné sklony 
strešných rovín, 
výškové úrovne 
hrebeňov a strešných 
ríms, uplatniť 
rovnaký druh 
keramickej škridly 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický (minimálne 
v rozsahu preverenia 
pôvodnej farebnosti 
fasád, výplní otvorov) 

možnosť rehabilitovať 
oplotenie 

POZNÁMKA 

Objekt má aj orientačné číslo ako Radlinského č. 17. 
FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  008  
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1742/1 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
1 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 4.NP podkrovie typ krytina  

polyfunkcia       valbová pálená keramická 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy 
parteru nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti nenarúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

prípadné úpravy 
fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti nenarúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  009  
NEHNUTE NOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1575/1 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
2 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 5.NP podkrovie typ krytina  

administratívna        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 
SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  010   
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1742/1 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
3 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby       sedlová plechová 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti nenarúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

 nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  011    
NEHNUTE NOSŤ S PAMIATKOVOU HODNOTOU 

parcela č.:  
1743 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
5 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

polyfunkcia       sedlová pálená keramická 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

           

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter a fasáda strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické tvaroslovné 
členenie a  výzdobu, zachovať pôvodné 
okenné a dverné otvory, vrátane výplní, 
rešpektovať pôvodné materiálové riešenie, 
nezatepľovať, farebné riešenie fasád a výplní 
otvorov obnoviť podľa zistení pôvodnej 
farebnosti 

zachovať pôvodný 
tvar, pôvodné sklony 
strešných rovín, 
výškové úrovne 
hrebeňov a strešných 
ríms, uplatniť 
rovnaký druh 
keramickej škridly 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický (minimálne 
v rozsahu preverenia 
pôvodnej farebnosti 
fasád, výplní otvorov 
a plota) 

 

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  012     
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1771, 1772, 1773, 1774, 1775/1 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
6, 8, 10 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

bývanie        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  013     
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1744 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
7 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 4.NP podkrovie typ krytina  

polyfunkcia        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

potenciál architektonického riešenia nenaplnený 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  014    
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1746/1, 1746/3, 1747/7 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
11 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  015    
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1769/2 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
12 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

sakrálne       plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  016    
NEHNUTE NOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1741/2 

ulica: 
Sládkovičova 

orientačné číslo: 
15 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby        sedlová pálená keramická 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať, 
prípadné úpravy 
strechy nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu 
a farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  017  
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1776/1 

ulica: 
Fraňa Mojtu 

orientačné číslo: 
6 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

            

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy 
parteru nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

prípadné úpravy 
fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 
Budova hotela Oko. Autor: Fridrich Weinwurm 1924; staviteľ: Ján Tomaschek, 1927. Asanácia 1989. Voľná replika funkcionalistickej vily 
realizovaná v druhej pol. 20. storočia a následne upravená začiatkom 21. storočia. Pamätihodnosť mesta.  
FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  018     

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11232/1 
parcela č.:  
1785 

ulica: 
A. Šulgana 

orientačné číslo: 
1 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina vzdelávanie 

základná škola        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

          

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 zachovať pôvodné 

tvaroslovné členenie, 
zachovať pôvodné 
okenné a dverné 
otvory, rešpektovať 
pôvodné materiálové 
riešenie,nezatepľovať 

zachovať pôvodný 
tvar, nenadstavovať 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko-
historický 

zachovať pôvodné 
oplotenie a areál 
(nezastavovať) 

POZNÁMKA 
Objekty vytvárajúce areál bývalej Štátnej meštianskej školy navrhol Oskar Singer v rokoch 1933 - 34. Výstavba areálu realizovaná firmou staviteľa 
Jozefa Dolejša bola ukončená v roku 1937. V súčasnosti je v ňom umiestnená základná škola. 
FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 
pohľad na bočnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  019   

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11232/2 
parcela č.:  
1782 

ulica: 
Wilsonovo nábrežie 

orientačné číslo: 
212 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

materská škola        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

          

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať zachovať pôvodné 

tvaroslovné členenie, 
zachovať pôvodné 
okenné a dverné 
otvory, rešpektovať 
pôvodné materiálové 
riešenie,nezatepľovať 

zachovať pôvodný 
tvar, nenadstavovať 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko-
historický 

zachovať pôvodné 
oplotenie a areál 
(nezastavovať) 

POZNÁMKA 
Objekt bývalej vily riaditeľa tvoriaci súčasť areálu bývalej Štátnej meštianskej školy. Autorom architektonického návrhu bývalej vily riaditela, z 
rokov 1933 - 34, je Oskar Singer. Dodávateľom stavebných prác bola firma staviteľa Jozefa Dolejša, ktorá započala ich realizáciu v septembri roku 
1935. V súčasnosti je v ňom umiestnená materská škola. 
FOTODOKUMENTÁCIA 

 
 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 
SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  020     
NEHNUTE NOSŤ S PAMIATKOVOU HODNOTOU 

parcela č.:  
1551 

ulica: 
Radlinského 

orientačné číslo: 
1 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

polyfunkcia        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

          

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

       

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
rehabilitovať zachovať pôvodné 

členenie, zachovať 
pôvodné okenné 
a dverné otvory, 
rešpektovať pôvodné 
materiálové riešenie, 
nezatepľovať 

zachovať pôvodný 
tvar, nenadstavovať 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  021   
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1552 

ulica: 
Radlinského 

orientačné číslo: 
3 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

bývania        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  022  
NEHNUTE NOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1555/1 

ulica: 
Radlinského 

orientačné číslo: 
5 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

polyfunkcia        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  023  
NEHNUTE NOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 

parcela č.:  
1557 

ulica: 
Radlinského 

orientačné číslo: 
7 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby        plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

         

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

     

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 prípadné úpravy 

fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, 
materiálu a  
farebnosti narúšať 
pamiatkové hodnoty 
územia 

nenadstavovať nenadstavovať, 
nenavyšovať pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na dvorovú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  024  
NEHNUTE NOSŤ S PAMIATKOVOU HODNOTOU 

parcela č.:  
1556 

ulica: 
Radlinského 

orientačné číslo: 
9 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby       plochá  

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

           

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

          

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

       

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
rehabilitovať rehabilitovať zachovať pôvodný 

tvar, nenadstavovať 
zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický 

 

POZNÁMKA 
Autor: Fridrich Weinwurm 1925. Budova Kina Palace postavená v rokoch 1925-1926,staviteľ: Ignác Weil. V priebehu 2. polovice 20. storočia 
upravená. Pamätihodnosť mesta. 
FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  025   
NEHNUTE NOSŤ S PAMIATKOVOU HODNOTOU 

parcela č.:  
1559 

ulica: 
Radlinského 

orientačné číslo: 
11 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby       valbová pálená keramická 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

           

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 zachovať pôvodné plastické 

tvaroslovné členenie a  výzdobu, 
zachovať pôvodné okenné 
a dverné otvory, rehabilitovať 
výplne, rešpektovať pôvodné 
materiálové riešenie, 
nezatepľovať, farebné riešenie 
fasád a výplní otvorov obnoviť 
podľa zistení pôvodnej farebnosti 

zachovať pôvodný 
tvar, pôvodné sklony 
strešných rovín, 
výškové úrovne 
hrebeňov a strešných 
ríms, uplatniť 
rovnaký druh 
keramickej škridly 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický, 
preverenie pôvodnej 
farebnosti fasád, 
výplní otvorov 

 

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  026  
NEHNUTE NOSŤ S PAMIATKOVOU HODNOTOU 

parcela č.:  
1560/1, 1561/1 

ulica: 
Radlinského 

orientačné číslo: 
13, 15 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby        valbová pálená keramická 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

            

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

           

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 zachovať pôvodné plastické 

tvaroslovné členenie a  výzdobu, 
zachovať pôvodné okenné 
a dverné otvory, vrátane výplní, 
rešpektovať pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať, farebné 
riešenie fasád a výplní otvorov 
obnoviť podľa zistení pôvodnej 
farebnosti 

zachovať pôvodný 
tvar, pôvodné sklony 
strešných rovín, 
výškové úrovne 
hrebeňov a strešných 
ríms, uplatniť 
rovnaký druh 
keramickej škridly 

zachovať, 
nenadstavovať, 
rehabilitovať 
pôvodné objemové 
členenie a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický, preverenie 
pôvodnej farebnosti 
fasád, výplní otvorov 
a plota 

zachovať oplotenie 

POZNÁMKA 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



MESTSKÁ PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  G  027  

NEHNUTE NOSŤ S PAMIATKOVOU HODNOTOU 
parcela č.:  
1563, 1564 

ulica: 
Radlinského 

orientačné číslo: 
17 

DRUH NEHNUTE NOSTI 
d.meštiansky dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol fara iné 

           

PODLAŽNOSŤ     STRECHA FUNKCIA 
1. PP 1.NP 2.NP 3.NP podkrovie typ krytina  

služby       valbová pálená keramická 

PREVLÁDAJÚCI SLOH 
barok klasicizmus historizmus eklektizmus secesia raná moderna funkcionalizmus 2. pol. 20. st. 21. st. 

          

PAMIATKOVÉ HODNOTY  
urbanistické architektonické historické výtvarné umelecko-remeselné technické iné bez hodnôt 

           

MIERA ZACHOVANIA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
zachované prevažne zachované čiastočne zachované výrazne zničené rehabilitácia možná 

      

POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE A ÚPRAVY 
parter   fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 zachovať pôvodné plastické 

tvaroslovné členenie a  výzdobu, 
zachovať pôvodné okenné 
a dverné otvory, vrátane výplní, 
rešpektovať pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať, farebné 
riešenie fasád a výplní otvorov 
obnoviť podľa zistení pôvodnej 
farebnosti 

zachovať pôvodný 
tvar, pôvodné sklony 
strešných rovín, 
výškové úrovne 
hrebeňov a strešných 
ríms, uplatniť 
rovnaký druh 
keramickej škridly 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko –
historický (minimálne 
v rozsahu preverenia 
pôvodnej farebnosti 
fasád, výplní otvorov) 

možnosť rehabilitovať 
oplotenie zo strany 
Kúpeľnej ulice 

POZNÁMKA 

Objekt má aj orientačné číslo ako Kúpeľná č. 6. 
FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 
pohľad na uličnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra, 03/2015 



 


