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5.     PRÍLOHY     
 
5.1.  ZOZNAM PODKLADOV 

 
Mapové podklady  

- Katastrálna mapa v mierke 1:1000, Katastrálny úrad Nitra, Správa katastra Topoľčany, september 
2007, mapové listy 6-1/21, 6-1/23, 6-1/12, 6-1/14, 6-1/32. 

 
Staršie prieskumy a výskumy  

          - 

Archívne materiály: 

-  Topoľčany – Zásady pamiatkovej starostlivosti SÚPSOP, Bratislava, prom. hist. Katarína Kosová, 
ing. arch. Husárová Ľudmila, ing. arch. Takásová Júlia, Ing. Šimkovic Pavel Csc., Hajzoková 
Daniela, jún 1979; Archív: KPÚ Nitra, pracovisko v Topoľčanoch, zn. T-128 

 

- Návrh na vyhlásenie územia za pamiatkovú zónu, ul. Stummerova s areálom „starej“ nemocnice, 
vypracoval: PhDr.Peter Jurkovič, PÚ Bratislava, regionálne stredisko Nitra, pracovisko Topoľčany,  
1994; Archív: KPÚ Nitra, pracovisko v Topoľčanoch, zn.T-281 

 
 
Literatúra, ďalšie pramene: 
 

-   Wiedermann, E., Csc. a autori:, Topoľčany vo vrstvách vekov, monografia dejín mesta do polovice 
20. storočia, vydalo Mesto Topoľčany 1997 

-   Wiedermann, E., 1985:  Archeologické pamiatky Topoľčianskeho múzea. Nitra. 
- Wiedermann, E., 1991:  Dejiny archeologického výskumu Topoľčian a Topoľčianskeho               

hradu. Nitra 
-   Ivan Mallo, Topoľčany na dobových pohľadniciach 1898-1948, 1.vydanie, 2004 

 

 
 

5.2.   ZOZNAM HISTORICKEJ DOKUMENTÁCIE  
 

Zásadné urbanistické vývojové etapy  
 

5.2.1.    Rukopisná mapa I. vojenského mapovania r. 1782, Archív KPÚ Nitra, pracovisko  Topoľčany 
5.2.2. Rukopisná mapa II. vojenského mapovania r. 1838, Archív KPÚ Nitra, pracovisko  Topoľčany 
5.2.3. Rukopisná mapa III. vojenského mapovania r. 1882, Archív KPÚ Nitra, pracovisko  Topoľčany 
5.2.4. Katastrálna mapa mesta z 2.pol. 19.stor., Archív KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany 
5.2.5. Katastrálna mapa mesta z roku 1895, Archív KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany 
5.2.6. Mapa z roku 1955; Archív KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany 
5.2.7. Mapa z roku 1994, mierka 1:5000; Archív KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany 

     
5.3.   ZOZNAM HISTORICKEJ FOTODOKUMENTÁCIE  

 
Charakteristická zástavba  
 

5.3.1. Stummerova ul., rok 1907; pohľad zo SV  
5.3.2. Pohľad na secesné vily, rok 1939 
5.3.3. Stummerova ul., rok 1929; nedláždená 
5.3.4. Stummerova ul., rok 1933; dláždená 
5.3.5. Pohľadnica z r. 1937 
5.3.6. Stummerova ul., rok 1937 
5.3.7. Okresný dom, rok 1939 
5.3.8. Stummerova ul., rok 1941 
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5.4.    FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA 
 

Vonkajšie pohľady 
 

5.4.1. vonkajší pohľad č. 1, zo severovýchodu - od námestia Ľuvíta Štúra  
5.4.2.  vonkajší pohľad č. 2, zo severovýchodu - od cestnej križovatky Summerovej ulice  
              s Ulicou   čsľ.armády 
5.4.3.   vonkajší pohľad č. 3,  z juhozápadu – z južného konca Stummerovej ulice  
5.4.4.   vonkajší pohľad č. 4 - od juhovýchodu, z Ulice športovcov 
5.4.5. vonkajší pohľad č. 5  - od juhovýchodu, z Ulice športovcov  
5.4.6. vonkajší pohľad č. 6  - od severozápadu, z parku  
5.4.7. pohľad č. 7 z juhu od parku na zadné časti parciel -  záhrady 
5.4.8. vonkajší pohľad č. 8 z juhu od parku na zadné časti parciel -  záhrady 
 
Piehľady do zástavby  
 

5.4.9. vnútorný pohľad č. 1 na severnom okraji  zóny na východnú stranu ulice   
5.4.10. vnútorný pohľad č. 2 na severnom okraji  zóny na západnú stranu ulice   
5.4.11. vnútorný pohľad č. 3 na severnej strane  zóny na východnú stranu ulice 
5.4.12. vnútorný pohľad č. 4 na severnej strane  zóny na západnú stranu ulice 
5.4.13. vnútorný pohľad č. 5 od Ulice športovcov smerom na sever na východnú stranu ulice 
5.4.14. vnútorný pohľad č. 6 od Ulice športovcov smerom na sever na západnú stranu ulice 
5.4.15. vnútorný pohľad č. 7 od Ulice športovcov smerom na juh 
5.4.16. vnútorný pohľad č. 8 od Pavlovovej ulice na areál nemocnice 
5.4.17. vnútorný pohľad č. 9 na areál nemocnice 
5.4.18. vnútorný pohľad č. 10 z mosta nad potokom Chotina  
 
 
Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórií 
 

5.4.19.  Národné kultúrne pamiatky  
5.4.20.  Nehnuteľnosti vytypované na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky 
5.4.21.  Nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou  
5.4.22.  Nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia  
5.4.23.  Nehnuteľnosti nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia 
 
5.5.     GRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA 

 
5.5.1. Výkres širších vzťahov  M 1:5000 
5.5.2. Vykres hraníc pamiatkovej zóny M :5000 
5.5.3. Výkresy zásad ochrany pamiatkového územia  M:1000 
5.5.4. Výkres vymedzenia pamiatkového územia   M:1000 

 
6.   PRÁVNE NORMY 
 

Najdôležitejšou súčasťou procesu regenerácie územia sú vlastníci jednotlivých pamiatkových 
objektov, pretože iba prostredníctvom nich môže byť proces regenerácie a revitalizácie územia 
pamiatkovej zóny plnohodnotný a efektívny.   

 

           Legislatívne podklady 

1. Ústava Slovenskej republiky 
2. Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
3. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 
4. Zákon SNR č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov 
5. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
6. Vyhláška MK SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového  fondu 
7. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o  územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
8. Vyhláška Krajského úradu v Nitre č. 7/2000 zo dňa 24. marca 2000 o vyhlásení časti územia 

Stummerovej ulice s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch za pamiatkovú zónu, ktorá 
nadobudla účinnosť dňom 1.mája 2000. 


