
  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

Foto hlavná fasáda Foto Foto Charakter úprav  
+ pozitívna obnova 
nevhodné úpravy 

BLOK I  
LAZOVNÁ západná strana (nepárne čísla) 
 Lazovná ul. 9/240  

parc. č. 1784 
2430/0  
župný dom 

 
 

 
 

 +obnovená fasáda bez 
architektonických zmien 
+ obnova strechy, 
prezentovaný masívny 
sopúch v podkroví 
+ reštaurované a UR 
obnovené detaily 

 Lazovná ul. 11/242 
parc. č. 1792 

95/1  
dom 
pamätný 
a PT/dom 
pamätný  
Ján Botto 

 
 

  +obnovená fasáda bez 
architektonických zmien 

 Lazovná ul. 11/242 
parc. č. 1792 

95/2 
dom 
pamätný 
a PT/PT  
Ján Botto   

 

   

 Lazovná ul. 11/242 
parc. č. 1792 

garáž na 
severnej 
strane dvora  

 
 

  drobná stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 Lazovná ul. 13/244 
parc. č. 1793/1 

2433/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  v obnove 
F- tvar a veľkosť okien, 
nevhodne 
rekonštruovaný tvar 
korunnej rímsy, plastové 
okenné výplne, ich 
veľkosť 
 

 Lazovná ul. 13/244 
parc. č. 1798 

severné 
dvorové 
krídlo 

  
 

 P- architektonické 
riešenie fasád  

 Lazovná ul. 13/244 
parc. č. 1793/1 

garáž južná 
strana dvora 

 
 
 

  drobná stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 Lazovná ul. 15/246 
parc. č. 1799 

2435/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  F- osovosť a  
neproporčné členenie 
parteru na južnej strane 
jedným otvorom, obklad 
sokla kabrincami 

 Lazovná ul. 17/248 
parc. č. 1800/1 

2437/0  
dom 
meštiansky 

 
 

  F- kontrastná farebnosť, 
sýty tón sokla, 
celoplošné okenné 
výplne 
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 Lazovná ul. 19/250 
parc. č. 1801 

10024/0  
dom 
meštiansky 

 
 

   

 Lazovná ul. 19/250 
parc. č. 1801 

prekrytie 
časti dvora 

   nevhodná oceľová 
konštrukcia 

 Lazovná ul. 21/252 
parc. č. 1803 

2440/0  
dom 
meštiansky 

 
 

   

 Lazovná ul., parc. 
č. 1802/2 

trafostanica 

 

  drobná stavba bez 
architektonickej 
hodnoty, osadená pri 
uličnej čiare 

 Lazovná ul., parc. 
č. 1802/1 

prístavba ku 
Katovnej 
bašte 

 

   

 Lazovná ul., parc. 
č. 1803 

murovaná 
prístavba ku 
Katovnej 
bašte zo 
severnej 
strany 

 

  drobná stavba bez 
architektonickej hodnoty 

KATOVNÁ východná strana  
 Katovná ul., súp. č. 

250  
parc. č. 1801 

2320/2 
opevnenie 
mestské 
Katovná 
bašta 

 
 

 
 

  

 Katovná ul., súp. č. 
250  
parc. č. 1801 

2320/2 
opevnenie 
mestské múr 
hradobný 

 
 

 

  

 Katovná ul.,  
parc. č. 1788/4 

trafostanica  

 

  drobná stavba bez 
architektonickej hodnoty 

STRIEBORNÉ NÁMESTIE  východná strana  
 Strieborné 

námestie 6/ 
parc. č. 1787 

dom 
meštiansky  
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 Strieborné 
námestie 5/458 
parc. č. 1785 

dom 
meštiansky 
tzv. Penov 

 
 

 

 vytipovaný na zápis- 
zachovaný pôdorys, 
dispozícia, fasády, 
pôvodne súčasť Hornej 
Striebornej brány, 16. 
storočie, secesná fasáda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


