
  

 
 Ulica or. č./súp. č.  

parc. č. 
UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

BLOK VI  
HRADNÝ AREÁL  
 Námestie Štefana 

Moysesa 
parc. č. 2287 

tržnica 

 

  situovanie v blízkosti 
mestského hradu, 
nerešpektovanie 
terénnych daností 
hradobného kopca 

 Moysesa Štefana 
námestie  18/46  
parc. č. 1830 

2321/4    
hrad 
mestský 
s areálom 
Farská bašta 

 
 

 

  

 Moysesa Štefana 
námestie 20/48  
parc. č. 4 

2321/7    
hrad 
mestský 
s areálom/pa
lác, Matejov 
dom 
a Banícka 
bašta 

 
 

 

 +objekt po obnove, 
reštaurované kamenné 
články, využívanie na 
kultúrne účely 

 Moysesa Štefana 
námestie  21 
22?/49  
parc. č. 5 

2321/5    
hrad 
mestský 
s areálom 
Pisárska 
bašta 

 
 

  +objekt po obnove, 
udržiavaný 

 Moysesa Štefana 
námestie 21/49  
parc. č. 5 

 2321/9    
hrad 
mestský 
s areálom/ko
stol r. k. sv. 
Kríža 
slovenský 

 
 

 

 +objekt po obnove, 
udržiavaný 

 Moysesa Štefana 
námestie  
parc. č. 

2320/1          
opevnenie 
mestské múr 
hradbový 

 
 

 

  

 Moysesa Štefana 
námestie  25/51  
parc. č. 2/1, 2/2 

2321/6    
hrad 
mestský 
s areálom/ra
dnica 

 
 

 

 +objekt po obnove 

 Moysesa Štefana 
námestie 26/52  
parc. č. 1/1 

2321/1    
hrad 
mestský 
s areálom 
brána 
opevnenia 
barbakánová 

 
 

  +objekt po obnove, 
prezentácia 
fortifikačných prvkov  



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

 Moysesa Štefana 
námestie 26/53  
parc. č. 1/2 

2321/2    
hrad 
mestský 
s areálom 
veža 
barbakánu 
 

 
 

  +objekt po obnove, 
prezentácia najstaršej 
gotickej etapy 

 

 
 
 

Moysesa Štefana 
námestie 26/53  
parc. č. 1/4 

2321/2    
hrad 
mestský 
s areálom 
veža 
barbakánu 
nádvorie 
 

 
 

 

 zastrešenie nádvoria 

 Moysesa Štefana 
námestie  
parc. č. 

2321/3    
hrad 
mestský 
s areálom 
múr 
hradbový 

 
 

  

 

 Moysesa Štefana 
námestie 28/56  
parc. č. 3/1 

2321/8    
hrad 
mestský 
s areálom/ko
stol r. k. 
Nanebovzati
a Panny 
Márie 

  

 +objekt po obnove, 
reštaurované fasády 
a sochárska výzdoba 

 Moysesa Štefana 
námestie 47/19  
parc. č. 1832 

110/1 
hroby 
s náhrobník
mi súbor/ 
hrob 
s náhrobníko
m János 
Egry 

 

   

 Moysesa Štefana 
námestie 47/19  
parc. č. 1832 

110/2 hroby 
s náhrobník
mi súbor/ 
hrob 
s náhrobníko
m Jozef 
Dekrét 
Matejovie 

 

   

 Moysesa Štefana 
námestie 47/19  
parc. č. 1832 

110/3 hroby 
s náhrobník
mi súbor/ 
hrob 
s náhrobníko
m Izidor 
Žiak 
Somolický 

 
 

   



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/ 
UNPO 
BURC  

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

 Moysesa Štefana 
námestie 47/19  
parc. č. 1832/1 

110/4 hroby 
s náhrobník
mi súbor/ 
hrob 
s náhrobníko
m Ján Móry 

 
 

   

  


