
  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/UNP
O BURC  

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

BLOK XIII  
NÁRODNÁ východná strana (párne čísla) 
 Národná ul. 11/790 

parc. č. 1424/3 
prístavba k 
divadlu 

 
 

   

 Národná ul. 11/790 
parc. č. 1424/1,   
1425/1 

108/1         
hotel a 
pamätná 
tabuľa/ hotel 
pamätný 
Matica 
Slovenská  

 
 

 
 

  

 Národná ul. 11  
parc. č. 1424/1 

108/2         
hotel a PT/ 
PT  Matica 
Slovenská  

    

ŠVANTNERA FRANTIŠKA ulica severná strana (nepárne čísla) 
 Švantnera 

Františka 1/  
parc. č. 1432 

dom bytový 

 
 

  F- materiálové riešenie 

 Švantnera 
Františka 3/  
parc. č. 1433 

dom bytový   F- rôzna farebnosť 
okenných výplní, 
profilov, materiálové 
riešenie 

 Švantnera 
Františka 5/  
parc. č. 1434 

dom bytový   F- rôzna farebnosť 
okenných výplní, 
profilov, materiálové 
riešenie 

 Švantnera 
Františka 1/  
parc. č. 1436/2, 
1436/4 

garáže  
   účelové stavby bez 

architektonickej hodnoty 

 Švantnera 
Františka 3/  
parc. č. 1436/5, 
1436/3 

garáže  
   účelové stavby bez 

architektonickej hodnoty 

 Švantnera 
Františka 5/  
parc. č. 1435/1, 
1435/2, 1435/3 

garáže  
   účelové stavby bez 

architektonickej hodnoty 

 Švantnera 
Františka 7/523  
parc. č. 1439/5 

dom bytový 

 
 

  HF-zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus, 
osovosť a veľkosť 
otvorov 
HF-vstup do garáže z 
ulice 

 Švantnera 
Františka 9/527  
parc. č. 1439/1 

103/1         
budova 
administratí
vna a PT/ 
budova 
administratí
vna pamätná 
povereníctvo 
SNR 

 
 

 

 HF-zachovaný slohový 
výraz fasády, rytmus, 
osovosť a veľkosť 
otvorov 
 



  

 Ulica or. č./súp. č.  
parc. č. 

UNKP/UNP
O BURC  

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

 Švantnera 
Františka 9/527  
parc. č. 1439/6 

103/2    
budova 
administratí
vna a PT/ PT
povereníctvo 
SNR 

    

CIKKEROVA južná  strana (párne čísla) 
 Cikkera J. ul. 10/ 

parc. č. 1438 
bytový dom  

 
 

   

 Cikkera J. ul. 8/ 
parc. č. 1437 

bytový dom  

 
 

   

 Cikkera J. ul. 6/ 
parc. č. 1429 

bytový dom  

 
 

 
 

 materiálové riešenie 
okenných výplní 

 Cikkera J. ul. 4/ 
parc. č. 1427 

bytový dom  

 
 

 materiálové riešenie 
okenných výplní 

 Cikkera J. ul.  
parc. č. 1429/2 

trafostanica 

 
 

 
 

 stavba bez 
architektonickej hodnoty 

 Cikkera J. ul. súp. 
č. 2189 
parc. č. 1429/2, 
1429/3 

garáže   
 

  stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Cikkera J. ul. súp. 
č. 2189 
parc. č. 1430, 1431 

garáže  

 
 
 

  stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 Cikkera J. ul. súp. 
č. 2189 
parc. č. 1426/9, 
1426/3 

garáže   
 

  stavby bez 
architektonickej hodnoty 

 


