
  

 
 Ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 
UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

BLOK V  
NÁMESTIE SNP severná strana 
 SNP námestie 

20/20  
parc. č. 1770/1 

2473/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 

 
 

 

 SNP námestie 
21/21  
parc. č. 1771 

2474/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 

F- zasunutý vstup do 
prejazdu, 
automatizované 
presklené dvere 
S- zredukovaný počet 
vikierov z 3 na 2 

  Lazovná ul. 2/ 
parc. č. 1771 

garáže 

 
 

  stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 SNP námestie 
22/22  
parc. č. 1772/1 

2475/0  
dom 
meštiansky/
Ebnerov 
dom 

 
  

 

 

+ reštaurovaný cenný 
renesančný arkier 

 SNP námestie 
23/23  
parc. č. 1773/1 

2476/0  
banka 

 
 

 

 + kópia nárožnej vežičky 
historické DK asanované 
- tvary vikierov 

 SNP námestie 
23/23  
parc. č. 1770/1 

garáže 

 
 

 stavby bez 
architektonickej hodnoty 

NÁMESTIE ŠTEFANA MOYSESA západná strana 
 Moysesa Štefana 

námestie 9/37  
parc. č. 1774 

2342/0  
dom 
meštiansky 
PT Ján 
Cikker 
nezapísaná 

 
 

 

 
 

S- odstránenie komínov 
+obnova fasády 
s prezentáciou 
renesančného podlubia 
jedinečného v regióne, 
vhodné typy vikierov 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

 Moysesa Štefana 
námestie 9/37  
parc. č. 1774 

prístavba 
k meštianske
mu domu 

 
 

   

 Moysesa Štefana 
námestie 10/38  
parc. č. 1775 

2343/0  
dom 
meštiansky 

 
  

 

 +obnova fasády  
s výkladnými skriňami – 
kópie z 19. storočia 

 Moysesa Štefana 
námestie 11/  
parc. č. 1776 

 

 
 

   

 Moysesa Štefana 
námestie 12/  
parc. č. 1775/5 

obchodný 
dom 

 
 

  rozsah a spôsob zástavby 
parcely, hmotová 
skladba, architektonické 
riešenie 

 Moysesa Štefana 
námestie 13/  
parc. č. 1777/4 

obchodný 
dom 

   

 Moysesa Štefana 
námestie 14/  
parc. č. 1778/1 

škola 

 
  

nevhodné garáže parc. 
č. 1777/1 
nevhodné garáže parc. 
č. 1777/1 
1778/5,2,6,7 

vytipovaný na zápis- 
budova Vyššieho 
gymnázia, zachovaný 
pôdorys, dispozícia, 
hmotová skladba, fasády 
zásadne upravené 
 

 Moysesa Štefana 
námestie 14/  
parc. č. 1778/1 

dvorový 
objekt na 
južnej strane 
dvora 

 
    

 Moysesa Štefana 
námestie 14/  
parc. č. 1778/1 

dvorový 
objekt na 
severnej 
strane dvora 

 
    

 Moysesa Štefana 
námestie 15/43  
parc. č. 1779 

2344/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 S- odstránenie komínov 

 Moysesa Štefana 
námestie 16/44  
parc. č. 1783 

2345/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 S- odstránenie komínov 

 
 
 



  

KRÍŽNA južná  strana (nepárne čísla) 
    Krížna ul. 1/465 

parc. č. 1782 
dom 
remeselníck
y 

 
 

  F- zjednotené 
polkruhovo ukončené 
otvory na 1.NP, markíza, 
schodiská pred vstupmi, 
ich tvar, výrazná 
farebnosť 

 Krížna ul. 3/466 
parc. č. 1781 

dom 
remeselníck
y  

 
 

  F- tvar a veľkosť okna, 
sýta farebnosť, krytina 
škridplech 

 Krížna ul. 5/  
parc. č. 1780 

dom 
remeselníck
y 

 
 

  bez využitia 

 Krížna ul. 7/1088 
parc. č. 1764 

bytový dom 

 
 

  rozsah a spôsob zástavby 
parcely, hmotová 
skladba, objemový 
rozsah, architektonické 
riešenie  

 Krížna ul. 7/1088 
parc. č. 1778/7, 6, 
2, 5 

garáže  
   stavby bez 

architektonickej hodnoty 

LAZOVNÁ  východná strana (párne čísla) 
 Lazovná ul. 10/241 

parc. č. 1763 
2431/0  
dom 
meštiansky 

 
 

 
 

 

+ reštaurovaná fasáda, 
zachované členenie  

 Lazovná ul. 10/241 
parc. č. 1763 

dvorové 
krídlo na 
južnej strane 
dvora 

 
    

 Lazovná ul. 8/239  
parc. č. 1765 

96/1 
dom 
meštiansky 
a PT/dom 
meštiansky 
Izidor Žiak 
Somolický  

 
 

 
 

 +HF zachované členenie  

 Lazovná ul. 8/239  
parc. č. 1765 

dvorové 
krídlo na 
južnej strane 
dvora  

 
 

   



  

 Lazovná ul. 8/239  
parc. č. 1765 

96/2 
dom 
meštiansky 
a PT/PT 
Izidor Žiak 
Somolický   

 

 
 

  

 Lazovná ul. 6/ 
parc. č. 17 

škola 
židovská 

 
 

 

 vytipovaná na zápis- 
zachovaný pôdorys,  
dispozícia, fasády, 
koniec 19. storočia 

 Lazovná ul. 6/ 
parc. č. 17 

objekt 
v závere 
dvora 

 
    

 Lazovná ul. 4/ 
parc. č. 1767, 1768 

dom rodinný 

 
 

  hmotovo-priestorové 
riešenie, architektonické 
riešenie fasády s 
vysunutím 2.NP 

 Lazovná ul. 2/ 
parc. č. 1769/1 

dom 
meštiansky 

 
 

 

 vytipovaný na zápis-  
súčasť meštianskeho 
domu na Námestí SNP č. 
20, zachovaný pôdorys, 
dispozícia, fasády, 
staršie jadro 

 


