
PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  001 

NEHNUTEĽNOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 
parcela č.:  
3702/7, 3702/6 

ulica: 
Kasalova 

orientačné číslo: 
2704 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 kryt civilnej ochrany 
       

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
    oplotenie nahradiť 

pletivovým plotom. 

POZNÁMKA 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 
čelný pohľad na CO kryt 

  

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  004 

NEHNUTEĽNOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 
parcela č.:  
3702/5, 3702/4 

ulica: 
Stračia 

orientačné číslo: 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 kryt civilnej ochrany 
       

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
    oplotenie nahradiť 

pletivovým plotom. 

POZNÁMKA 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 
čelný pohľad na CO kryt 

   

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 



 

PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  005 

NEHNUTEĽNOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 
parcela č.:  
3689/9 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 parcelačný múr a sociálne zariadenie 
       

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
  nenadstavovať 

včítane prístavby  
 

reštaurátorský - 
na preverenie 
primárnej farebnej 
úpravy povrchov  

úprava možná, použiť 
svetlé odtiene bez 
výraznej 
chromatickosti, všetky 
plánované úpravy 
realizovať 
v neutrálnom 
tvarovom prevedení 

POZNÁMKA 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 
 

bočný pohľad na východný oporný múr s prístavbou a plotenie areálu kláštora Nazarénov   
  

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 



 

PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  006 

NEHNUTEĽNOSŤ REŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 
parcela č.:  
3689/7 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 hospodárska  
      vlnitý 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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
     

POZNÁMKA 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
pohľad na dvorovú fasádu 

 

 
                     
  

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  007 

NEHNUTEĽNOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 
parcela č.:  
3689/5 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 obytná 
     plochá 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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, materiálu 
a farebnosti narúšať pamiatkové 
hodnoty územia 

 nenadstavovať   

POZNÁMKA 
Nehnuteľnosť v areáli kláštora Nazarénov 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 

                
 

                                           pohľad na hlavnú fasádu                                                                         pohľad na dvorovú fasádu 

 

 

 
 
 
 

 
                     
  

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  008 

NEHNUTEĽNOSŤ S PAMIATKOVOU HODNOTOU 
parcela č.:  
3705/2 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 púte 
       

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
 možnosť rehabilitácie 

prestrešenia podľa historickej 
fotografie  

hmotu pódia 
a schodiska zachovať  

  

POZNÁMKA 
vonkajší poľný oltár pristavaný ku kostolu v roku 1948 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 

 
pohľad na poľný oltár pristavaný k severnej stene kostola Nanebovzatia Panny Márie 

 

 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  010 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 1499/1-2 a 
parcela č.:  
3697, 3689/10 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 sakrálna 

     
sedlová, 
ihlancová, pultová 

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické 
tvaroslovné členenie a výzdobu,  
počet, polohu, tvar a veľkosť 
pôvodných okenných a dverných 
otvorov,  rešpektovať pôvodné  
členenie okenných a dverných 
výplní  a pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať 

zachovať pôvodný tvar, 
materiálové riešenie, sklony 
strešných rovín, výškové úrovne 
hrebeňov a odkvapov,   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 
1248- sa v týchto miestach spomína stredoveký kostol, základy súčasného kostola  pravdepodobne neskororenesančné, 1723 baroková oprava 
kostola, 1878 prefasádovaný v novorománskom štýle, obnova 1925. 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 

pohľad na hlavnú fasádu kostola Nanebovzatia Panny Márie 
 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O 011 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 1499/1-2 b 
parcela č.:  
3689/1, 3689/2, 3689/11, 3689/12  

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol Fara kláštor 

          

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

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické 
tvaroslovné členenie a výzdobu,  
počet, polohu, tvar a veľkosť 
pôvodných okenných a dverných 
otvorov,  rešpektovať pôvodné 
členenie okenných a dverných 
otvorov a pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať 

zachovať pôvodný tvar, pôvodné 
sklony strešných rovín, výškové 
úrovne hrebeňov a odkvapov   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

vykonať 
architektonicko-
historický výskum  

 

POZNÁMKA 
V roku 1765 dal Nitriansky biskup J.G. Zubrohlavský postaviť k južnej strane kostola prízemný kláštorný konvent s ôsmimi celami s príslušenstvom 
a malým dvorom prízemný objekt konventu. V rokoch 1878-1885 celková rekonštrukcia kláštora. V roku 1925 bol prízemný objekt konventu  
( severné krídlo) nadstavaný o 2. nadzemné podlažie k záverečnej časti prízemného krídla kolmo na sever bolo pristavané i krátke krídlo. V roku 
1948 pristavaná kaplnka sv. Terézie, oratórium, sakristia a vonkajší poľný oltár. V roku 1948  ku kláštoru pristavali východné dvojpodlažné 
krídlo, ktoré bolo spolu s pôvodným krídlom ( severným ) v roku 2000 rekonštruované. EL sa vzťahuje k objektom NKP na parcelách 3689/1, 
3689/2, 3689/11, 3689/12. 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

      
hlavná fasáda kostola a kláštora                                                                                 dvorová fasáda južného krídla  kláštora 

 

 
 
 
 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O 012 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 1499/1-2 c 
parcela č.:  
3689/1, 3689/2, 3689/11, 3689/12  

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol Fara kláštor 

          

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

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické 
tvaroslovné členenie a výzdobu,  
počet, polohu, tvar a veľkosť 
pôvodných okenných a dverných 
otvorov,  rešpektovať pôvodné 
členenie okenných a dverných 
otvorov a pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať 

zachovať pôvodný tvar, pôvodné 
sklony strešných rovín, výškové 
úrovne hrebeňov a odkvapov   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

vykonať 
architektonicko-
historický výskum  

 

POZNÁMKA 
V roku 1765 dal Nitriansky biskup J.G. Zubrohlavský postaviť k južnej strane kostola prízemný kláštorný konvent s ôsmimi celami s príslušenstvom 
a malým dvorom prízemný objekt konventu. V rokoch 1878-1885 celková rekonštrukcia kláštora. V roku 1925 bol prízemný objekt konventu  
( severné krídlo) nadstavaný o 2. nadzemné podlažie k záverečnej časti prízemného krídla kolmo na sever bolo pristavané i krátke krídlo. V roku 
1948 pristavaná kaplnka sv. Terézie, oratórium, sakristia a vonkajší poľný oltár. V roku 1948  ku kláštoru pristavali východné dvojpodlažné 
krídlo, ktoré bolo spolu s pôvodným krídlom ( severným ) v roku 2000 rekonštruované. EL sa vzťahuje k objektom NKP na parcelách 3689/1, 
3689/2, 3689/11, 3689/12. 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

                

                                  

                               sevrné krídlo kláštora                                                                      dvorová fasáda severného krídla 

 
 
 
 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O 013 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 1499/1-2 d 
parcela č.:  
3689/3  

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský dom bytový dom rodinný   administr. b. vila banka škola kostol Fara kláštor 

          

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

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické 
tvaroslovné členenie a výzdobu,  
počet, polohu, tvar a veľkosť 
pôvodných okenných a dverných 
otvorov,  rešpektovať pôvodné 
členenie okenných a dverných 
otvorov a pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať 

zachovať pôvodný tvar, pôvodné 
sklony strešných rovín, výškové 
úrovne hrebeňov a odkvapov   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 
Východné dvojpodlažné krídlo pristavené ku kláštoru v roku 1948, rekonštrukcia  spolu s pôvodným krídlom / severným / v roku 2000. 
 EL sa vzťahuje k objektu NKP na parcele 3689/3.  

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 
 

dvorová fasáda južného krídla kláštora 

      

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  014 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 1499/1-2 e 
parcela č.:  
3689/13 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 chodba 
     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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické 
členenie,  počet, polohu, tvar 
a veľkosť pôvodných okenných a 
dverných otvorov, sokel v režnom 
murive, rešpektovať pôvodné 
členenie okenných a dverných 
výplní a materiálové riešenie, 
nezatepľovať 

zachovať pôvodný tvar, pôvodné 
sklony strešných rovín, výškové 
úrovne hrebeňov a odkvapov,   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 
Západné krídlo bolo pristavané ku kláštoru okolo roku 1928,  po postavení Misijného domu , ako účelová komunikácia pre sprístupnenie kláštora.  
El sa vzťahuje k objektu na parcele 3689/13 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 

 

             
           pohľad na hlavnú fasádu                                                        pohľad na dvorovú fasádu 
 
 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  015 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11855/1-2 a 
parcela č.:  
3692 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
715/3 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 občianska vybavenosť, cirkevná škola 
     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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať plastické tvaroslovné 
členenie a výzdobu,  počet, 
polohu, tvar a veľkosť pôvodných 
okenných a dverných otvorov 
a členenie výplní, úpravu v 
režnom murive,  rešpektovať 
pôvodné materiálové riešenie, 
nezatepľovať  

zachovať súčasný tvar,  sklony 
strešných rovín, výškové úrovne 
hrebeňov a odkvapov   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť súčasné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

  

POZNÁMKA 
Misijný dom bol postavený v roku 1928, podľa projektu Milana Michala Harminca, staviteľom Jánom Tomaschekom z Nitry. Po požiari v roku 
1955, ktorý zničil strechu bol objekt čiastočne nadstavaný a upravená strecha. V 1. desaťročí 21. storočia bola realizovaná obnova fasád.  
EL sa vzťahuje k objektu na parcele 3692. 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 
 

pohľad na hlavnú fasádu 

 

 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  016 

 NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11855/1-2 b 
parcela č.:  
3693/1,9,10 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
715/3 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 občianska vybavenosť, cirkevná škola 
       

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
    reštaurátorský -  

preveriť primárnu 
povrchovú úpravu 

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

POZNÁMKA 
Oplotenie  bolo postavené pravdepodobne súčasne s Misijným domom, t. j. v roku 1928. V priebehu 20. storočia bolo nanovo omietnuté. EL sa 
vzťahuje k parcele č.  3693/1,9,10 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 

 

 
 

Misijný dom dvorové fasády a oplotenie 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  017 

NEHNUTEĽNOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 
parcela č.:  
3693/2, 3693/6 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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  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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, materiálu 
a farebnosti narúšať pamiatkové 
hodnoty územia 

 nenadstavovať   

POZNÁMKA 
Budovy v areáli komplexu kláštora a Misijného domu, za Misijným domom 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 
 
 
 

 
 

celkový pohľad  na budovy za Misijným domom  

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  018 

NEHNUTEĽNOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 
parcela č.:  
3690 
 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 škola 
     plochá 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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, materiálu 
a farebnosti narúšať pamiatkové 
hodnoty územia 

  nenadstavovať   

POZNÁMKA 

Škola v areáli komplexu kláštora a Misijného domu, za Misijným domom. 

FOTODOKUMENTÁCIA 
 
 

 
 

pohľad na hlavnú fasádu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 



 

PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  019 

NEHNUTEĽNOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY ÚZEMIA 
parcela č.:  
3691 

ulica: 
Kalvária 

orientačné číslo: 
 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 trafostanica 
     plochá 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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, materiálu 
a farebnosti narúšať pamiatkové 
hodnoty územia 

 nenadstavovať    

POZNÁMKA 
Trafo stanica v areáli komplexu kláštora a Misijného domu, za Misijným domom. 
FOTODOKUMENTÁCIA 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pohľad na hlavnú fasádu 

 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  024 

NEHNUTEĽNOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY 
parcela č.: 
4391  

ulica: 
Pod Borinou 

orientačné číslo: 
819                   

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 obytná 
     plochá 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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy fasád nesmú 
z hľadiska tvaru, materiálu 
a farebnosti narúšať pamiatkové 
hodnoty územia 

 nenadstavovať   

POZNÁMKA 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 
                     

 
pohľad na hlavnú fasádu 

 

 

 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  025 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11419/1-14 a 
parcela č.: 
 4377, 4378, 4379, 4380 

ulica: 
Misionárska ul. 

orientačné číslo: 
1, 3, 5, 7 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 
     

pultová vlnitá 
azbestocementová 

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické 
tvaroslovné členenie a výzdobu,  
počet, polohu, tvar a veľkosť 
pôvodných okenných a dverných 
otvorov,  pôvodné  výplne 
okenných a dverných otvorov, 
rešpektovať pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať, farebné 
riešenie fasád a výplní otvorov 
obnoviť podľa zistení pôvodnej 
(prímárnej) farebnosti 

zachovať pôvodný tvar, pôvodné 
sklony strešných rovín, výškové 
úrovne hrebeňov a odkvapov,  
pôvodné komíny, výmena krytiny 
možná iba za šablonovú  
vláknocementovú svetlosivú 
krytinu   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie 

architektonicko-
historický výskum, 
preveriť pôvodnú 
farebnosť fasády, 
výplní okenných 
a dverných otvorov, 
ako aj plota 

zachovať oplotenie 
vrátane soklovej časti 
z neomietaného 
kamenného 
a tehlového muriva, 
stĺpov, kovových 
výplní  a bránky na 
pôvodnom mieste 
v kontakte s polohou 
uličnej čiary, 
oplotenie obnoviť 
v pôv. farebnosti 

POZNÁMKA 
Súbor 9 bytových domov, pôvodne kolónia župných obytných domov bola dobudovaná v roku 1929 podľa  autora arch. Františka Krupku.  
FOTODOKUMENTÁCIA 

 

                                
      pohľad na uličné fasády                                                                                  pohľad na dvorovú fasádu  
 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  026 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11419/1-14 b 
parcela č.: 
 4381, 4382, 4383, 4384 

ulica: 
Misionárska ul. 

orientačné číslo: 
9, 11, 13, 15,                  

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 
     

pultová vlnitá a šablónová 
azbestocementová 

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické 
tvaroslovné členenie a výzdobu,  
počet, polohu, tvar a veľkosť 
pôvodných okenných a dverných 
otvorov,  pôvodné  výplne 
okenných a dverných otvorov, 
rešpektovať pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať, farebné 
riešenie fasád a výplní otvorov 
obnoviť podľa zistení pôvodnej 
(prímárnej) farebnosti 

zachovať pôvodný tvar, pôvodné 
sklony strešných rovín, výškové 
úrovne hrebeňov a odkvapov,  
pôvodné komíny, výmena krytiny 
možná iba za šablonovú  
vláknocementovú svetlosivú 
krytinu   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie včítane 
hospodárskych budov,  

architektonicko-
historický výskum, 
preveriť pôvodnú 
farebnosť fasády, 
výplní okenných 
a dverných otvorov 

 

POZNÁMKA 
Súbor 9 bytových domov, pôvodne kolónia župných obytných domov bola dobudovaná v roku 1929 podľa  autora arch. Františka Krupku. 
FOTODOKUMENTÁCIA 

                
    pohľad na hlavnú fasádu                                                           pohľad na južnú a východnú  fasádu 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O 027  

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, č. ÚZPF 11419/1-14 c 
parcela č.: 
 4393/1,4393/2, 4394/1,4394/2,  
4395/1, 4395/2, 4396/1, 4396/2, 
4397/1, 4397/2 

ulica: 
Misionárska ul. 

orientačné číslo: 
17, 19, 21, 23, 25                  

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 
     

pultová vlnitá a šablónová 
azbestocementová 

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
zachovať pôvodné plastické 
tvaroslovné členenie a výzdobu,  
počet, polohu, tvar a veľkosť 
pôvodných okenných a dverných 
otvorov,  pôvodné  výplne 
okenných a dverných otvorov, 
rešpektovať pôvodné materiálové 
riešenie, nezatepľovať, farebné 
riešenie fasád a výplní otvorov 
obnoviť podľa zistení pôvodnej 
(prímárnej) farebnosti 

zachovať pôvodný tvar, pôvodné 
sklony strešných rovín, výškové 
úrovne hrebeňov a odkvapov,  
pôvodné komíny, výmena krytiny 
možná iba za šablonovú  
vláknocementovú svetlosivú 
krytinu   

zachovať, 
nenadstavovať, 
nemeniť pôvodné 
objemové členenie 
a výškové 
usporiadanie včítane 
hospodárskych budov,  

architektonicko-
historický výskum, 
preveriť pôvodnú 
farebnosť fasády, 
výplní okenných 
a dverných otvorov 

 

POZNÁMKA 
Súbor 9 bytových domov, pôvodne kolónia župných obytných domov bola dobudovaná v roku 1929 podľa  autora arch. Františka Krupku. 
FOTODOKUMENTÁCIA 
  

 

 
 

     
pohľad na hlavnú fasádu                                                                    pohľad na južnú a východnú  fasádu 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 

 



PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA – EVIDENČNÝ LIST  O  028 

NEHNUTEĽNOSŤ NEREŠPEKTUJÚCA PAMIATKOVÉ HODNOTY 
parcela č.: 
4386, 4387, 4388, 4389  

ulica: 
Misionárska ul. 

orientačné číslo: 
672, 2578, 2579, 2054                   

DRUH NEHNUTEĽNOSTI 
dom mestský 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 garáže 
     

pultová vlnitá plechová a 
azbestocementová 

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 
fasáda  strecha hmota výskum oplotenie, dvor, zeleň 
prípadné úpravy nesmú 
z hľadiska tvaru, materiálu 
a farebnosti narúšať pamiatkové 
hodnoty územia 

 nenadstavovať    

POZNÁMKA 
Garáže situované v areáli súboru 9 bytových domov, pôvodne kolónie župných obytných domov. 
FOTODOKUMENTÁCIA 
                                
 

 
garáže v areáli obytného súboru bytových domov 

 
 

SPRACOVAL: Mgr. Tatiana Danieličová, KPÚ Nitra, 03/2015 

 



 

 


