
 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 1, 2, 3, 4/1 ,4/2, 5, 6/1 ,6/2, 7, 

8, 9, 10, 11, 31/3, 31/4, 32, 33 

 7 1  

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový 
dom 

nárožný 
dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             Hrad 
s areálom 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické  dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, historické 
slohotvorné detaily                        

 parter ostatná  kamenné prvky, štukové prvky  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné 

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 31/2    

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná      prvok uličného interiéru 

budúca prípustná      prvok uličného interiéru 

Druh 

Socha  

Sv. Jána Nepomuckého  

 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná    

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 32/2    

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná      prvok uličného interiéru 

budúca prípustná      prvok uličného interiéru 

Druh 

Socha na stĺpe  

Immaculata /1742, Vogele/ 

 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná    

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

KRÁĽOVSKA CESTA 16  6 1 6 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

úrevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná  Štuková výzdoba, torzá sochárskej výzdoby  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

   +1 pamiatkový výskum, 
komplexná obnova 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

KRÁĽOVSKA CESTA 22 1105 7 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác Iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     urbanistické,  
architektonické 

 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený Dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

KRÁĽOVSKA CESTA 25  5 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

    urbanistické,  
architektonické 

  

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

KRÁĽOVSKA CESTA 27  3 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            kanónia 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

    urbanistické,  
architektonické 

  

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 34, 36  8 1  

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový 
dom 

nárožný 
dom radový 

dom 
pavlačový 

fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

            kanónia 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 
koncepcia, tektonika  fasád, architektonické 

prvky                             

 parter ostatná  rekonštrukčná premaľba secesnej výzdoby stien, 
pôvodné dverné výplne, pôvodná dláždená podlaha, časti 

pôvodných okenných výplní, kópie štukových roziet 

 

        

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 38  6 1  

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový 
dom 

nárožný 
dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác Iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná výplň otvorov, brána, štuková výzdoba fasády  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  architektonické 

urbanistické,  
umelecko-remeselné 

  vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

HRADNÁ 39   1  

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

oplotenie  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

   hmotovo-priestorovým 
riešením, fasády 

  vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 45  2, 4 1  

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový 
dom 

nárožný 
dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 
koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky                             

 parter ostatná  štuková výzdoba,  okenné a dverné výplne   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné 

    komplexná obnova 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     evidovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

HRADNÁ 47   2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 

koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky, 
komíny                             

 parter ostatná štuková výzdoba, výplne otvorov  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 49 975 11 1  

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác Iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 

koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky, 
komíny, vikiere, komíny                             

 parter ostatná výplne otvorov  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

     zachovať existujúce pamiatkové hodnoty 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

VÝCHODNA 51  6 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            kanónia 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 
tektonika  fasád, architektonické prvky                            

komíny 

 parter ostatná  bosáž, okenné šambrány, okopové 
kamene, výplne, portál 

 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    zachovať všetky pamiatkové hodnoty 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

VÝCHODNA 52, 53/1, 53/2  4 1  

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            kanónia 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

    neobarok       

Prevládajúci sloh 

    neobarok       

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 
tektonika  fasád, architektonické prvky                            

komíny 

 parter ostatná  strešné vikiere, nárožný pätník,  
štuková výzdoba, výplne otvorov 

 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 57 107 22 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
Eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

    dostavba do historického objemu 

-rezervná plocha R6 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

    

 urbanistické,  
architektonické 

 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

MALÁ 61   1 + P 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia Barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia Novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie Pamätihodnosť 

    urbanistické, 
architektonické 

  

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený Dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 65, 73 986 18 1  

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 

koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky                            
nika, pivnice 

 parter ostatná  okenné výplne, dverné výplne, 

portál 
 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

MALÁ 67 999 2 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná štukova vyzdoba,okná  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - iné  

    komplexná obnova 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorové 
riešenie, fasáda 

  evidovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

HORNÝ PALÁNOK 68 888  2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            Vinársky 

hailog 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

povodná pivnica na víno  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

odstránenie obkladu 
sokla 

 odstránenie mreží    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmota, pôvodný pôdorys    

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

VÝCHODNA 69  2 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná štuková výzdoba, výplne otvorov  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorové 
riešenie, fasáda 

  vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 70/1, 70/2 984 16 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            kanónia 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

   hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 
koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky,                            

komíny 

 parter ostatná   štuková, sochárska  výzdoba, okenné 
a dverné otvory, maliarska výzdoba, mreže 

 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 72  14 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            seminár 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

     hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 
tektonika  fasád, architektonické prvky, oplotenie, 

strešné vikiere, atiky 

 parter ostatná štuková výzdoba, výzdoba atiky, portál, 
výplne okenných a dverných otvorov, mreže 

okien 

 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 75  12 3 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            starobinec 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

   hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 
koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky                       

 parter ostatná  štuková výzdoba, atika 
okenné a dverné otvory 

 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 76  10 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná kamenný portál s okopovým 

kameňom  
 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmota, fasáda   vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné Podlažnosť 

HORNÝ PALÁNOK 77  7 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia Iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus historizujúci sloh eklektizmus secesia 
ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

hmota objektu, oplotenie  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorové 
riešenie, fasáda 

   

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

HORNÝ PALÁNOK 80  5 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná  oplotenie   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmota, fasáda    

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 81  8 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná kamenný portál   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmota, fasáda    

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 82  6 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 

tektonika  fasád, architektonické prvky, komíny 
 parter ostatná   štuková fasáda, výplne otvorov, 

portál  
 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

HORNÝ PALÁNOK 83  3 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

   hmotovo-objemové riešenie,  koncepcia, 

tektonika  fasád, architektonické prvky                 

 parter ostatná štuková fasáda, výplne 

otvorov, oplotenie  
 

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

     kopmplexná obnova, pamiatkový výskum 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 87, 88  2, 4 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 1. ½ 20. storočia 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda Umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

   hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 

koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky, 
komíny                       

 parter ostatná   výplne otvorov, portál,   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

HRADNÉ NÁMESTIE 93  1 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie,  koncepcia, 
tektonika  fasád, architektonické prvky, komín                 

 parter ostatná  výplne otvorov  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

odstrániť skrinku elektrických hodín z oplotenia    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 94 1009 3 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

hmota objektu, oplotenie  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PRIBINOVA 96  7 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda Umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná  Štuková výzdoba, pôvodná brána, 

výplne otvorov 
 

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorové 
riešenie, fasáda 

  vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PRIBINOVA 98, 99, 101  5 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            seminár 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

    neorenesancia       

Prevládajúci sloh 

    neorenesancia       

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda Umelecko-remeslé prvky urbanistické riešenie 

   hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 
tektonika  fasád, architektonické prvky                       

 parter ostatná   štuková výzdoba, výplne otvorov  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PRIBINOVA 102  3 3 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda Umelecko-remeslné prvky urbanistické riešenie 

   hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 
koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky, 

komín                       

 parter ostatná  štuková výzdoba, výplne otvorov  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

   zachovať všetky pamiatkové hodnoty 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PRIBINOVA 103  1 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná  štukový vlys na fasáde  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

  obnova štukovej výzdoby,  
výplne otvorov 

výmena strešnej krytiny   

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmota, štukový vlys    

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PRIBINOVA 106  4 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom rodinný dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

Výmen aoplotenia za 
plné murované 

    

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

    hmota, situovanie, 
oplotenie 

 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 109  5 2 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola Kostol banka palác Iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

Prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná  výplne otvorov  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

    dostavba do historického objemu 

-rezervná plocha R2 

Kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmota, fasáda   vytypovaný 

Stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 110  5 2 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol 
bank

a 
palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 

tektonika  fasád, architektonické prvky, komín, 
vikiere 

 parter ostatná  štukový výzdoba fasád, výplne otvorv  

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha potreba vykonania pamiatkového výskumu  

   dostavba do historického objemu 

-rezervná plocha R1 

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     vytypovaný 

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 114  5 2 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola Kostol banka palác Iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 

tektonika  fasád, architektonické prvky 

 parter ostatná štuková výzdoba fasády, portál, 

výplne otvorov 
 

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

     vytypovaný 

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci Narušený Dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 115  3 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 

tektonika  fasád, architektonické prvky, komíny 
 parter ostatná  výplne otvorov, brána, vikiere                                         

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

     zachovať všetky pamiatkové hodnoty 

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 116   1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom rodinný dom pavlačový fara vila kláštor škola Kostol banka palác Iné 
             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia Novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie Pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove Dobrý vyhovujúci Narušený Dezolátny 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

SAMOVA 119  1 2 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

   hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 

tektonika  fasád, architektonické prvky, strešné 
vikiere, oplotenie                                           

 parter ostatná portále, výplne otvorov  

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

ŽUPNÉ NÁMESTIE 120  3 3 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            Župný 

dom 

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

   hmotovo-objemové riešenie, oplotenie, 
koncepcia, tektonika  fasád, architektonické prvky                      

rizality,  

 parter ostatná  štuky, bosáž, strešné prvky, výplne 

otvorov        

 

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

    

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

KRÁĽOVSKÁ CESTA 121  1 2 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            kanónia 

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná štuková výzdoba fasády, 

výplne otvorov 
 

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorové, 
fasád 

  vytypované 

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 188  39 1 

Funkcia Bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

výmena obkladu 
sokla 

    

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorové    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 189  37 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu 

parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu 

 

obnova osovosti fasády, 
výplne otvorov 

   

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

   hmotovo-priestorové    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 190/1,190/2  35 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

odstránenie obkladu 

sokla 
výmena výplní otvorov výmena strešnej krytiny   

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

   hmotovo-priestorové    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 191  33 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

Stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

 odstráneni obkladu fasády    

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

   hmotovo-priestorové    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 192  31 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

  odstránenie obkladu 
sokla, výplne 

odstránie technických 
prvkov 

  

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

   hmotovo-priestorové    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 194  29 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia Fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  
   -1  

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

    urbanistické, 
architektonické 

 

stavebno-technický stav 

po obnove vo výstavbe dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 198, 196/1-2, 197/1-2 902 27 1 

funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný Dom radový dom pavlačový fara vila Kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

 hmotovo-objemové riešenie, koncepcia, 
tektonika  fasád, architektonické prvky, strešné 

vikiere 

 parter ostatná výplne otvorov  

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha iné  

 odstránenie obkladu sokovej časti fasády    

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné Podlažnosť 

PODZÁMSKA 199 901 25 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia Iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác Iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné Podlažnosť 

PODZÁMSKA 200 901 25 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia Iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác Iné 
            Dom 

rodinný 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     dostavba do historického objemu rezervná 
plocha R10 

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý Vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné Podlažnosť 

PODZÁMSKA 202 899 21 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia Iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác Iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  Parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove Dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné Podlažnosť 

PODZÁMSKA 204, 205 898 19 2 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            Rodinný 

dom 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

úprava oplotenia, 
výmena plechovej 

brány 

    

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý Vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 206  31 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            Zborový  

dom 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

Parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorovými    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove Dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 207/3   1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorovými    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 208  15 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorovým    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 209  15 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytypovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorovým    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné Podlažnosť 

PODZÁMSKA 210  13 2  

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            Administr

.budova 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia 2. ½ 20. storočia 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

   -1 dostavba do historického objemu rezervná plocha 
R11 

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 211  11 2 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
            Rodinný 

dom 

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

   -1  

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 213 893 9 2 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 
             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  
   -1  

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 214 892 7 1  

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

Parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

    dostavba do historického objemu-rezervná 
plocha R14 

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP Vytipovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 215, 216  5 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

    dostavba do historického objemu-rezervná plocha 
R15 

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorové    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 217 890 3 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 
moderna 

funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     dostavba do historického objemu-rezervná 

plocha R16 

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

   hmotovo-priestorovými, 
fasáda 

   

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci Narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 218 889 1 1 

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

odporúčané úpravy objektu  

parter fasáda strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

     

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP vytipovaný s pamiatkovými hodnotami  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

  hmotovo-priestorovými    

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
PAMIATKOVÁ  REZERVÁCIA – NITRA – HORNÉ MESTO – EVIDENČNÝ LIST 2009 

 

Základné údaje 

Ulica číslo: parcelné číslo: súpisné číslo orientačné podlažnosť 

PODZÁMSKA 220 892 7 1  

Funkcia bývanie vybavenosť komerčná Vybavenosť nekomerčná statická doprava bez využitia iné 

Súčasná       

budúca prípustná       

Druh 

dom meštiansky dom bytový dom nárožný dom radový dom pavlačový fara vila kláštor škola kostol banka palác iné 

             

Slohové zaradenie 

stredovek renesancia barok klasicizmus 
historizujúci 

sloh 
eklektizmus secesia 

ranná 

moderna 
funkcionalizmus 1. ½ 20. storočia novostavba 

           

prevládajúci sloh 

           

Predmet ochrany 

architektonické, hmotovo-objemové riešenie dispozícia fasáda umelecko-remeselné prvky urbanistické riešenie 

  parter ostatná   

  

Odporúčané úpravy objektu  

Parter fasáda Strecha podlažnosť  + / - potreba vykonania pamiatkového výskumu  

    dostavba do historického objemu rezervná 
plocha R10 

kategória objektov na základe pamiatkových hodnôt /PH/ 

NKP Vytipovaný s pamiatkovými hodnotymi  rešpektujúci PH územie nerešpektujúci PH územie pamätihodnosť 

      

stavebno-technický stav 

po obnove v obnove dobrý vyhovujúci narušený dezolátny 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


