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Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Ostur ňa 
Stred obce 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 95, parc. č. 514 - NKP, č. ÚZPF 10327 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 1) 
 
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba bola štvorstranná. V roku 2003 bol pamiatkový 
objekt „stodola s maštaľou“, uzatvárajúci roľnícky dvor z južnej 
strany, vypísaný z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Na 
severnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 
3-dielny, čiastočne podpivničený, zrubovej konštrukcie, zastrešený 
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. 
Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Rezné 

 

plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Dom 
bol postavený začiatkom 20. storočia. Na východnej vstupnej fasáde domu, v nadpraží vstupného 
otvoru je sekundárne osadená časť stropného trámu (pravdepodobne zo staršej stavby ľudového 
domu) s datovaním - rok 1895. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. 
Východnú stranu dvora uzatvára hospodárska stavba (ovčín), zrubovej konštrukcie, vo východnej 
časti s murovanou prístavbou, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou, severná časť 
východnej strešnej roviny je krytá plechovou krytinou s červeným náterom. Na západnej strane 
dvora je situovaná hospodárska stavba (chliev), zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou 
so šindľovou krytinou, severná časť východnej a západnej strešnej roviny je krytá plechovou 
krytinou s červeným náterom. Južná časť hospodárskej stavby zanikla spolu so stodolou, na ktorú 
bola napojená. 
 
 
 
Dvor roľnícky č.p. 96 a 97, parc. č. 515, 516, 518, 519 - NKP, č. ÚZPF 10328 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 2) 
 
Pôvodne dispozične štvorstranný roľnícky dvor ojedinelej pôdorysnej 
zástavby v obci, pozostával z dvoch ľudových domov 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielnych, zrubovej konštrukcie, postavených 
v roku 1898. Domy sú situované vedľa seba a orientované pozdĺžnymi 
osami kolmo ku komunikácii. V južnej časti dvora, rovnobežne 
s domami, bola situovaná stodola s dvomi maštaľami, jej východná 
časť, prislúchajúca k domu č. p. 96, už neexistuje. Z východnej strany 
uzatvárala roľnícky dvor hospodárska stavba (chliev a ovčín), kolmo 

 

naväzujúca na dom a stodolu, z ktorej je v súčasnosti čitateľná len časť obvodových konštrukcií. 
Hospodárska stavba na západnej strane dvora bola postavená západne od domu č. p. 97 a končila 
pri severnej fasáde susedného domu č. p. 100. K roľníckemu dvoru patrila aj samostatne stojaca 
stodola, postavená v 60. rokoch 20. storočia, situovaná na severnej strane komunikácie, na parc. č. 
101. V súčasnosti z pôvodnej zástavby roľníckeho dvora je zachovaný ľudový dom č. p. 97, stodola 
s maštaľou v južnej časti dvora a hospodárska stavba v západnej časti roľníckeho dvora. 
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Dom č. p. 98, parc. č. 522/2 - objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 3) 
 
Dom je situovaný južne od roľníckeho dvora č. p. 96 a 97, na tom 
istom zárubku. Murovaná novostavba rodinného domu osadením na 
parcele narúša pôvodnú historickú zastavanosť, hmotovo-priestorový 
a architektonický výraz novostavby narúša pamiatkové hodnoty 
pamiatkového územia. 

 
 
 
 
Dom č. p. 99, parc. č. 522/3 - objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 4) 
 
Situovanie zrubovej stavby domu (chaty) narúša pôvodnú historickú 
zástavbu avšak hmotovo-priestorovou skladbou a výrazovými 
prostriedkami vhodne dotvára pamiatkové územie. Dom je situovaný 
južne od domu č. p. 98, na zárubku pôvodného roľníckeho dvora č. p. 
96 a 97. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 100, parc. č. 525 - NKP, č. ÚZPF 10330 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 5) 
 
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná 
pôdorysná zástavba bola trojstranná, so situovaním objektov: ľudový 
dom v severnej časti dvora, stodola s maštaľou v južnej časti dvora 
a hospodárska stavba (chliev a dreváreň) uzatvárajúca roľnícky dvor 
zo západnej strany. Z týchto pamiatkových objektov je v súčasnosti 
zachovaný už len ľudový dom, ktorý je v súčasnosti v havarijnom 
stavebno-technickom stave. Na základe datovania na nosnom 
stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1894. Je zrubovej 

 

konštrukcie, „osturnianskeho typu“, 2-dielny, na západnej strane neskôr rozšírený o drevenú 
rámovú prístavbu. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú 
natreté namodro. Dom je zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, veľmi poškodená 
šindľová krytina je poprekladaná pásmi plechovej krytiny. 
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Dom č. p. 101, parc. č. 526/2 - objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 6) 
 
Dom je situovaný južne od komunikácie a bol postavený na mieste 
situovania pôvodného roľníckeho dvora. Murovaná novostavba 
rodinného domu je hmotovo predimenzovaná voči pôvodnej zástavbe, 
výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov 
negatívne narúša pôvodnú zrubovú zástavbu pamiatkového územia. 
Súčasťou domu sú priľahlé hospodárske stavby. 

 
 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 102, parc. č. 529 - NKP, č. ÚZPF 10331 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 7) 
 
Roľnícky dvor bol pravdepodobne postavený ako trojstranný, 
situovaný je južne od komunikácie. V severnej časti dvora je 
situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 2-dielny, zrubovej 
konštrukcie, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý 
šindľovou krytinou. Orientovaný je pozdĺžnou osou kolmo ku 
komunikácii. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné 
špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia má žltý 
náter. Súčasťou roľníckeho dvora bola zrubová stodola s maštaľou, 

 

situovaná v južnej časti dvora, ktorá už v roku 1981 bola v dezolátnom stave. V západnej časti 
dvora bola situovaná hospodárska stavba, v roku 1981 už zaniknutá. 
 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 103, parc. č. 530 - NKP, č. ÚZPF 10332 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 8) 
 
Roľnícky dvor je dispozične trojstranný, situovaný južne od komunikácie. 
V severozápadnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ 
typu, 2-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, s doskovým 
obložením s tehlovým náterom, čiastočne podpivničený, situovaný 
pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Zastrešený je sedlovou strechou s 
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Postavený bol v roku 1946, 
začiatkom 60. rokov 20. storočia bola postavená drevená vstupná prístavba 
na východnej strane a zrubová prístavba na južnej strane domu. Pred 
domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú 
stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubová stavba stodoly s maštaľou,  

zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Na východnej 
strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (podšopa a chliev), zastrešená sedlovou 
strechou, šindľová krytina je prekrytá plechovou krytinou. Dvor je prístupný z komunikácie 
vstupnou bránou s jednokrídlovou zvlakovou výplňou, nad bránou je sedlová strieška, krytá 
šindľovou krytinou. 
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Dom č. p. 104, parc. č. 533 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 9) 
 
Dom je súčasťou pôvodného roľníckeho dvora, situovaného južne od 
komunikácie. Murovaná stavba domu je situovaná v jeho severnej 
časti, pozdĺžnou osou orientovaná rovnobežne s komunikáciou. 
Rešpektuje uličnú zástavbu, svojím hmotovo-priestorovým a 
architektonickým výrazom vhodne dotvára uličnú zástavbu a 
prostredie pamiatkovej rezervácie. Súčasťou domu sú priľahlé 
hospodárske stavby. Dňa 20.08.2007 požiarom zhoreli hospodárske 
stavby pri dome, z domu zostali iba vertikálne konštrukcie. 

 

 
 
Dvor roľnícky č. p. 105, parc. č. 531 – NKP, č. ÚZPF 4233 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 10) 
 
Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný je južne od 
komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, pozdĺžnou osou orientovaný 
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej 
kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s 
podlomenicami, pôvodná šindľová krytina je prekrytá plechovou
krytinou. Dom bol postavený pravdepodobne v roku 1920 alebo v 
roku 1922. Rezné plochy priečnych trámov sú zdobené 6-cípou 

 

ružicou hnedočervenej farby na bielom podklade. Ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. 
Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu roľníckeho dvora 
uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi 
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Zrubová hospodárska stavba na východnej strane dvora 
je 4-dielna s dvomi chlievmi v strede a s podšopami na severnej a južnej strane. Zastrešená je 
sedlovou strechou, kolmo napojenou na južnú strešnú rovinu ľudového domu, krytá plechovou 
krytinou. Zrubová hospodárska stavba uzatvárajúca západnú stranu roľníckeho dvora je 3-dielna, s 
dvomi uzatvorenými priestormi na severnej strane a podšopou na južnej strane. Zastrešená je 
sedlovou strechou s nízkou podlomenicou na severnej strane, krytá šindľovou krytinou. 
Severovýchodný roh hospodárskej stavby je s juhozápadným rohom ľudového domu prepojený 
vstupnou bránou do vnútorného átria dvora. Brána má 1-krídlovú drevenú zvlakovú výplň, krytá je 
sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. Súčasťou roľníckeho dvora je zrubový dvojpodlažný 
objekt pivnice, situovaný oproti domu, severne od komunikácie. Zastrešený je sedlovou strechou so 
šindľovou krytinou. Dňa 20.08.2007 celý roľnícky dvor zhorel. 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 106, parc. č. 535 – NKP, č. ÚZPF 4215 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 11) 
 
Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný južne od 
komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, pozdĺžnou osou orientovaný 
rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie na veľmi nízkej 
kamennej podmurovke. Zastrešený je sedlovou strechou s 
podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečnych 
trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté 
namodro. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol 

 

dom postavený v roku 1896. Rovnobežne s ľudovým domom, v severnej časti dvora je situovaný 
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zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý 
plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná 4-dielna hospodárska stavba zrubovej 
konštrukcie (2 chlievy v strede a postranné podšopy), zastrešená sedlovou strechou, krytá 
novodobou profilovanou plechovou strešnou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná 
zrubová hospodárska stavba (4-dielna s 2 uzavretými priestormi v strede a s podšopami po 
stranách). Zastrešená je sedlovou strechou, na severnej strane s nízkou podlomenicou, krytá 
profilovanou plechovou krytinou. Východne od roľníckeho dvora prechádza poľná (nespevnená) 
cesta smerujúca na juh k lesu. Dňa 20.08.2007 roľnícky dvor so všetkými pamiatkovými objektami 
zhorel. 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 107, parc. č. 538 – NKP, č. ÚZPF 4214 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 12) 
 
Dvor roľnícky je situovaný južne od komunikácie, pôvodne bol 
postavený ako štvorstranný. V severnej časti dvora je situovaný 
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, pozdĺžnou osou 
orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na 
kamennej podmurovke s omietkovou povrchovou úpravou, čiastočne 
podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý 
eternitovými šablónami. Postavený bol začiatkom 20. storočia. 
Vstupný otvor na severnej fasáde domu je krytý novodobou verandou 

 

s pultovou strechou. Zrubová konštrukcia domu je natretá tehlovočerveným náterom, ložné špáry 
medzi trámami sú natreté nažlto. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo 
zváraných kovových tyčových prvkov. V južnej časti roľníckeho dvora bola situovaná stodola s 
maštaľou, ktorá zanikla po výstavbe novej stodoly. Posledné zvyšky západnej časti starej stodoly 
boli odstránené v 90. rokoch 20. storočia. Nová stodola s maštaľou, ktorá stojí južne od miesta 
situovania pôvodnej, bola postavená v roku 1968. Priestory maštale sú murované z kvádrov, ostatné 
priestory sú kombináciou zrubovej a drevenej rámovej konštrukcie. Zastrešená je sedlovou 
strechou, krytá tvrdou pálenou krytinou. V roku 1996 na západnej strane roľníckeho dvora bola na 
mieste pôvodnej hospodárskej stavby postavená murovaná prízemná stavba, zastrešená 
asymetrickou sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná 
prestavaná hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou s plechovou krytinou. Medzi 
severozápadným rohom tohto objektu a východnou fasádou ľudového domu je situovaná brána do 
átria roľníckeho dvora s 1-krídlovou drevenou zvlakovou výplňou, ktorej súčasťou je menšia 1-
krídlová bránka pre peších. Nad bránou je sedlová strieška. 
 
 
 
Dom č. p. 108, parc. č. 540 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 13) 
 
Dom je situovaný južne od komunikácie. Murovaná novostavba 
rodinného domu je hmotovo predimenzovaná voči pôvodnej zástavbe, 
výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov 
negatívne narúša pôvodnú zrubovú zástavbu pamiatkového územia. 
Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo 
zváraných kovových tyčových prvkov. Súčasťou domu sú priľahlé 
hospodárske stavby. 
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Dom č. p. 109, parc. č. 543 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 14) 
 
Dom je situovaný južne od komunikácie. Murovaná novostavba 
rodinného domu je hmotovo predimenzovaná voči pôvodnej zástavbe, 
výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov 
negatívne narúša pôvodnú zrubovú zástavbu pamiatkového územia. 
Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo 
zváraných kovových tyčových prvkov. Súčasťou domu sú priľahlé 
hospodárske stavby. 

 
 
 
 
Dom č. p. 304 a dom č. p. 307, parc. č. 545, 546 – objekty vhodne dotvárajúce pamiatkové 
        územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 15) 
 
Domy sú situované južne od komunikácie. Zrubové novostavby 
domov s priľahlými objektami veľmi vhodne dotvárajú pamiatkové 
územie. Zoskupenie novostavieb evokuje pôdorysnú zástavbu 
pôvodných roľníckych dvorov, hmotové a architektonické riešenie 
jednotlivých stavieb vychádza z princípov pôvodnej zástavby. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 110, parc. č. 549 – NKP, č. ÚZPF 4213 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 16) 
 
Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný južne od 
komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na veľmi nízkej 
kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s 
komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, 
krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom 
tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1900. Rezné plochy priečnych 
trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté 

 

namodro, zrubová konštrukcia je natretá nažlto. Rovnobežne s domom, na južnej strane roľníckeho 
dvora, je situovaná stodola s maštaľou, zrubovej konštrukcie, 3-dielna, zastrešená sedlovou 
strechou s nízkymi podlomenicami, krytá šindľovou krytinou s lokálnym prekrytím plechovou 
krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná hospodárska stavba zrubovej konštrukcie (chliev 
a podšopa), zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá drevenými doskami. 
Západnú stranu dvora uzatvára zrubová 4-dielna hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou 
s nízkou podlomenicou na južnej strane. Strecha je krytá drevenými doskami v smere spádu 
strešných rovín, v zlom stavebno-technickom stave, rovnako ako krytina stodoly s maštaľou a 
krytina východnej hospodárskej stavby. Medzi ľudovým domom a východnou hospodárskou 
stavbou je ponechaný široký prechod uzavretý 1-krídlovými zvlakovými vrátami, ktorých súčasťou 
je menšia 1-krídlová zvlaková bránka pre peších. Nad bránou je sedlová strieška pokrytá dreveným 
šindľom. 
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 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý 

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 17) 
 
Dom je situovaný južne od komunikácie. Murovaný dom, odhliadnuc 
od jeho materiálovo-konštrukčnej skladby, svojím hmotovo-
priestorovým riešením nenarúša uličnú zástavbu a pamiatkové 
prostredie. Súčasťou domu je hospodárska stavba, situovaná južne od 
domu. 

 
 
 
 
Dom č. p. 112, parc. č. 553 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 18) 
 
Pôvodný ľudový dom dispozične trojstranného roľníckeho dvora bol 
prestavaný a na západnej strane rozšírený o novú dvojpodlažnú 
prístavbu, čím dom dostal neproporčný a predimenzovaný výraz. Dom 
spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je situovaný južne od 
komunikácie. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 113, parc. č. 554 – NKP, č. ÚZPF 10334 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 19) 
 
Z pôvodnej štvorstrannej zástavby roľníckeho dvora, situovaného 
južne od komunikácie, v súčasnosti stojí už len ľudový dom na jeho 
severnej strane a hospodárska stavba, situovaná na západnej strane 
dvora. Ľudový dom bol pravdepodobne postavený v roku 1957 alebo 
1958. Je „osturnianskeho“ typu, zrubovej konštrukcie na kamennej 
omietnutej podmurovke, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou 
rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s 
nízkymi podlomenicami, krytý betónovou škridľou svetlosivej farby, 

 

podlomenice plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry 
medzi trámami sú natreté namodro. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo 
zváraných kovových tyčových prvkov. Hospodárska stavba na západnej strane dvora sa svojou 
severnou stranou kolmo napája na dom. Je 4-dielna, zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou 
strechou, krytá azbestocementovými šablónami. V 90. rokoch 20. storočia bola pôvodná 1-krídlová 
vstupná brána, situovaná v severovýchodnej časti dvora nahradená novou, 2-krídlovou. 
 
 
 
 
 
 
 

Dom č. p. 111, parc. č. 550 
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Dom č. p. 114, parc. č. 556/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 20) 
 
Murovaná novostavba rodinného domu, situovaná južne od 
komunikácie, svojím hmotovo-priestorovým riešením, 
architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je 
nevhodná a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. 

 
 
 
 
Dom č. p. 115, parc. č. 79 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 21) 
 
Zrubová novostavba domu štvorcového pôdorysu je svojím hmotovo-
priestorovým a architektonickým výrazovým stvárnením nevhodná 
pre pamiatkové územie. Jednotlivé fasádne detaily domu pripomínajú 
architektonické stvárnenie „poľskej“ obytnej zástavby. Dom je 
situovaný severne od komunikácie. 

 
 
 

 
 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý 

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 22) 
 
Dom zrubovej konštrukcie je pôdorysne a hmotovo prispôsobený 
pôvodnej zástavbe obytných domov. Situovaný je pozdĺžnou osou 
kolmo ku komunikácii. Nevhodne je riešené zastrešenie domu s 
predsadenou južnou časťou strechy s loggiou. 

 
 
 
 
Dom č. p. 117, parc. č. 73 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 23) 
 
Aj keď je dom postavený zrubovou konštrukciou, jeho hmotovo-
priestorové riešenie je predimenzované voči pôvodnej zástavbe. Dom 
spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od 
komunikácie. 

 
 

Dom č. p. 116, parc. č. 76 
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Dom č. p. 118, parc. č. 72 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 24) 
 
Murovaný rodinný dom má nevhodne riešené presvetlenie 
podkrovného priestoru jedným mohutným vikierom sedlového tvaru. 
Celá stavba domu tým dostáva hmotovo predimenzované stvárnenie 
voči pôvodnej zástavbe. Dom spolu s priľahlými hospodárskymi 
stavbami je situovaný severne od komunikácie. 
 

 
 
 
 
Novostavba na parc. č. 561 – nevhodne dotvárajúca pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 25) 
 
Murovaná novostavba rodinného domu narúša pôvodnú historickú 
zástavbu na parcele (zárubku), ďaleko od komunikácie. Použité 
materiálové riešenie je rovnako nevhodné pre pamiatkové územie. 
Dom je situovaný južne od komunikácie. 

 
 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 119, parc. č. 69 – NKP, č. ÚZPF 10335 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 26) 
 
Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný severne od 
komunikácie. Na južnej strane dvora je situovaný ľudový dom 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej 
podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s 
komunikáciou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami pod 
spoločnou strechou s prejazdom, situovaným po jeho východnej 
strane. Strešná krytina je plechová. Rezné plochy priečnych trámov sú 
natreté nabielo, drevené laťky v ložných špárach sú žltohnedé, 

 

zrubová konštrukcia má tmavohnedý náter. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným 
laťkovým plotom. Rovnobežne s domom, v severnej časti dvora je situovaný zrubový objekt 
stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Na západnej a 
východnej strane dvora sú situované zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovými strechami, 
kryté eternitovými šablónami. 
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 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý 

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 27) 
 
Dom zrubovej konštrukcie je situovaný severne od komunikácie, 
orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Hmotovo-
priestorové riešenie domu a jeho architektonické výrazové stvárnenie 
vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie. V severnej časti 
domu sú situované hospodárske stavby. 

 
 
 
 
Dom č. p. 292, parc. č. 565/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 28) 
 
Murovaná novostavba rodinného domu svojím situovaním (južne od 
komunikácie) narúša pôvodnú historickú zástavbu na parcele -
zárubku. Výber tradičných stavebných materiálov (drevo a kameň) pri 
architektonickom stvárnení domu bol použitý nevhodným spôsobom, 
pre prirodzený stavebný vývoj pôvodných objektov pôsobí cudzorodo. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 122, parc. č. 62 – NKP, č. ÚZPF 10336 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 29) 
 
Roľnícky dvor, dispozične trojstranný je situovaný severne od 
komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej 
podmurovke s nevhodným keramickým obkladom. Dom bol 
postavený v roku 1958 na mieste staršieho zrubového domu. Vo 
východnej časti južnej fasády domu, pred vstupným otvorom je 
pristavený portikus drevenej rámovej konštrukcie, zastrešený 
sedlovou strieškou. Jeho postavenie bolo pravdepodobne inšpirované 

 

výzorom „zakopanského“ typu domu. Dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s 
komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou pod spoločnou strechou s prejazdom vo východnej 
časti, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry 
medzi trámami sú natreté na svetlohnedo. Pred domom je predzáhradka s nevhodným pletivovým 
oplotením. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou 
strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná 
zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. 
 
 
 
 
 
 

Dom č. p. 120, parc. č. 68 



52 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 123, parc. č. 59 – NKP, č. ÚZPF 10337 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 30) 
 
Dvor roľnícky je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba bola štvorstranná: ľudový dom (situovaný v 
južnej časti dvora), stodola s maštaľou (orientovaná rovnobežne s 
domom v severnej časti dvora), hospodárska stavba (chliev -
situovaný v západnej časti dvora) a hospodárska stavba (dreváreň -
situovaná vo východnej časti roľníckeho dvora). V súčasnosti je z 
pôvodnej objektovej skladby dvora zachovaný iba ľudový dom a 
stodola s maštaľou. Na západnej strane dvora je postavená murovaná 

 

prístavba k domu. Ľudový dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, 
dispozične je „zakopanským“ typom domu, 3-dielny, so vstupným priestorom v strede dispozície, 
zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke. Zastrešený je sedlovou strechou s 
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné 
špáry medzi trámami sú natreté namodro. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným 
laťkovým plotom. V severnej časti dvora je situovaný zrubový objekt stodoly s maštaľou, 3-dielny, 
zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Areál roľníckeho dvora je prístupný z 
komunikácie drevenou 2-krídlovou bránou, situovanou v juhovýchodnej časti dvora. Nad bránou je 
sedlová strieška, krytá šindľovou krytinou. 
 
 
 
Dom č. p. 124, parc. č. 58 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 31) 
 
Murovaný rodinný dom svojím predimenzovaným hmotovo-
priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, 
architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je 
nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Dom spolu s 
priľahlými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od 
komunikácie. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 125, parc. č. 55 – NKP, č. ÚZPF 10338 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 32) 
 
Roľnícky dvor, trojstrannej dispozičnej zástavby je situovaný severne 
od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou 
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie, 
nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý 
šindľovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté 
nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová 
konštrukcia je natretá na tehlovočerveno. Pred domom je 

 

predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. V severnej časti dvora, rovnobežne s domom, 
je situovaný zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou 
krytinou. Pôvodná zrubová hospodárska stavba, situovaná na západnej strane dvora zanikla v roku 
1978. Na jej mieste je v súčasnosti postavený zrubový obytný objekt. Vstup do areálu dvora z 



53 
 
komunikácie je drevenou 2-krídlovou bránou, krytou sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. 
Súčasťou roľníckeho dvora je samostatne stojaca pivnica, severne situovaná. Zaklenutá je valenou 
kamennou klenbou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 126, parc. č. 54 – NKP, č. ÚZPF 10339 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 33) 
 
Dvor roľnícky, pôvodne trojstrannej dispozičnej zástavby je situovaný 
severne od komunikácie. Ľudový dom je situovaný v juhozápadnej 
časti dvora, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. 
Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie, zastrešený 
sedlovou strechou pod spoločnou strechou prejazdu vo východnej 
časti, krytý eternitovými šablónami. Dom bol postavený na mieste 
starého domu v 60-tych rokoch 20. storočia a to prenesením z parcely 
č. 36. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo. Pred domom 

 

je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový 
objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Pôvodné 
hospodárske stavby (chlievy), situované na západnej strane dvora už neexistujú. Vstup do areálu 
roľníckeho dvora z komunikácie je cez zastrešený prejazd, uzatvorený 2-krídlovými drevenými 
vrátami, v západnej časti výplne je situovaná bránka pre peších. 
 
 
 
Dom č. p. 127, parc. č. 50 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 34) 
 
Zrubový dom značne predimenzovaný svojím hmotovo-priestorovým 
riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom, 
použitím manzardového tvaru zastrešenia domu netypickým pre 
pamiatkové územie a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v 
pamiatkovom území pôsobí veľmi rušivo. Dom spolu s priľahlými 
hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie. 

 
 
 
 
Dom č. p. 128, parc. č. 573/4 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 35) 
 
Murovaná novostavba rodinného domu svojím situovaním južne od 
komunikácie narúša historickú zástavbu pôvodných parciel 
(zárubkov). Hmotovo-priestorové a architektonické stvárnenie domu 
ako aj výber použitých stavebných materiálov je v pamiatkovom 
území nevhodné. 
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Dvor roľnícky č. p. 129, parc. č. 49 – NKP, č. ÚZPF 4212 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 36) 
 
Pôvodne štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne od 
komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou 
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie, zastrešený 
sedlovou strechou s podlomenicami so spoločnou strechou prejazdu 
na východnej strane, krytý eternitovými šablónami. Dom je zo 
začiatku 20. storočia, v roku 1962 prenesený z pôvodného miesta, 
situovaného východne od súčasnej polohy domu. Rezné plochy 

 

priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté nažlto, zrubová 
konštrukcia je natretá tehlovočerveným náterom. Pred domom je predzáhradka ohradená 
nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. Severnú stranu roľníckeho dvora 
uzatvára zrubová stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá 
plechovou krytinou. Pôvodná zrubová hospodárska stavba, situovaná na západnej strane dvora bola 
nahradená murovaným objektom, zastrešeným sedlovou strechou s plechovou krytinou. Zrubová 
hospodárska stavba, situovaná vo východnej časti dvora bola postavená v roku 1962, zastrešená je 
sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Súčasťou roľníckeho dvora je samostatne stojaca 
pivnica, situovaná severne. Zaklenutá je kamennou valenou klenbou, nadzemná časť je zrubovej 
konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá plechovou krytinou. 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 130, parc. č. 46, 574 – NKP, č. ÚZPF 4211 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 37) 
 
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba je trojstranná. V južnej časti dvora je situovaný 
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na 
nárožných kamenných pätkách, zastrešený sedlovou strechou s 
podlomenicami, pôvodná šindľová krytina bola nahradená 
eternitovými šablónami. Dom je orientovaný pozdĺžnou osou 
rovnobežne s komunikáciou. Na základe datovania na nosnom 
stropnom tráme v izbe, bol postavený v roku 1900. Dom má 

 

zachované archaické stvárnenie dverného otvoru na južnej vstupnej fasáde s dreveným záklenkom v 
nadpraží, vytvorený dvomi pásikmi, zo spodnej strany vypracovanými do oblúka, z hornej s 
vykrajovaným obrysom. V záklenku sú použité drevené klince. Rezné plochy priečnych trámov na 
fasáde domu a ložné špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro. Zrubová konštrukcia domu je 
natretá tehlovočerveným náterom. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým 
plotom. V severnej časti dvora je situovaná zrubová stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou 
strechou s plechovou krytinou. Západnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt hospodárskej stavby, 
zastrešený sedlovou strechou, krytý eternitovými šablónami. Súčasťou roľníckeho dvora je objekt 
pivnice, situovaný na náprotivnej strane cesty, na parcele č. 574. 
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Dvor roľnícky č. p. 131, parc. č. 579 – NKP, č. ÚZPF 4210 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 38) 
 
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba je štvorstranná. V severnej časti dvora je 
situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný 
pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie 
na nízkej kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený 
sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné 
plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi 
trámami sú natreté na svetlohnedo, zrubová konštrukcia 

 

na tmavohnedo. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 
1901. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu dvora 
uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi 
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaný zrubový objekt 
pivnice, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Západnú stranu dvora uzatvára 
zrubová hospodárska stavba, pôvodne 4-dielna, v roku 2001 boli odstránené dva južné diely. V 
súčasnosti je stavba zastrešená plytkou sedlovou strechou s plechovou krytinou. 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 132, parc. č. 43 – NKP, č. ÚZPF 4209 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 39) 
 
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba je trojstranná. V južnej časti dvora je situovaný 
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou 
osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej 
kamennej podmurovke. Strecha domu je sedlová s podlomenicami, 
zastrešujúca dom a prejazd na východnej strane, krytá šindľovou 
krytinou. Ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo, rezné plochy 
priečnych trámov medzi 1. a 2. dielom (z východu) sú natreté 

 

nabielo. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora 
uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, pôvodne 3-dielny, v roku 1999 došlo k odstráneniu jej 
východného dielu. Ostatná časť stodoly je zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá je 
šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev a 
podšopa), zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 133, parc. č. 40 – NKP, č. ÚZPF 4208 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 40) 
 
Pôvodne dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od 
komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou 
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej 
kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s 
podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na základe datovania na 
nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1931. Pred 
domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. 

 

Severnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou 
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strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná 
zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. Vstup do 
areálu roľníckeho dvora z komunikácie je bránkou pre peších a 2-krídlovou drevenou bránou so 
sedlovou strieškou, krytou šindľovou krytinou. Pri západnej strane hospodárskeho dvora je 
situovaná nespevnená (poľná) cesta smerujúca na sever k lesu. 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 134, parc. č. 39 – NKP, č. ÚZPF 4207 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 41) 
 
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba bola trojstranná. Z pôvodnej zástavby dvora je v 
súčasnosti zachovaný už len ľudový dom. Situovaný je v južnej časti 
pôvodného roľníckeho dvora, orientovaný pozdĺžnou osou 
rovnobežne s komunikáciou. Špecifický je tým, že pozostáva z dvoch 
častí, ktoré vznikli v rôznych časových obdobiach. Západná časť 
domu je mladšia, presné datovanie oboch častí domu sa nepodarilo 
zistiť. Dom je zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných 

 

pätkách, „osturnianskeho“ typu, 4-dielny, zastrešený sústavou dvoch sedlových striech rôzneho 
sklonu s podlomenicami, krytý eternitovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté 
nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia je tehlovočervená. 
Zrubová stodola s maštaľou bola situovaná v severnej časti dvora, rovnobežne s domom ľudovým, 
fyzicky zanikla v roku 1999. Zrubová hospodárska stavba, ktorá bola situovaná v západnej časti 
dvora zanikla ešte pred zánikom stodoly s maštaľou. 
 
 
 
Dom č. p. 135, parc. č. 36 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 42) 
 
Dom svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči 
pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím 
stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí 
rušivo. Murovaný rodinný dom spolu s priľahlými hospodárskymi 
stavbami je situovaný severne od komunikácie. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 136, parc. č. 35 – NKP, č. ÚZPF 10340 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 43) 
 
Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba je štvorstranná. V južnej časti dvora je situovaný 
ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie, 
orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Vo 
východnej časti južnej fasády domu, pred vstupným otvorom je 
pristavený portikus drevenej konštrukcie, zastrešený sedlovou 
strieškou s podlomenicou. Jeho postavenie bolo pravdepodobne 
inšpirované výzorom „zakopanského“ typu domu. Dom je zastrešený 
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sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov a 
ložné špáry medzi trámami sú natreté nahnedo, zrubová konštrukcia je natretá tmavoružovým 
náterom. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora 
uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý 
šindľovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín), 
zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Pôvodná zrubová hospodárska stavba, 
situovaná na západnej strane dvora bola asanovaná a nahradená murovanou novostavbou, 
zastrešenou sedlovou strechou, krytou tvrdou pálenou krytinou. Vstup do areálu roľníckeho dvora z 
komunikácie je bránou krytého prejazdu, situovaného v juhovýchodnej časti dvora. 
 
 
 
Dom č. p. 137, parc. č. 32 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 44) 
 
Dom spolu s priľahlými hospodárskymi stavbami je situovaný severne 
od komunikácie. Pôvodný prízemný zrubový ľudový dom 
„zakopanského“ typu bol nadstavaný o ďalšie nadzemné podlažie, čím 
došlo k výraznému navýšeniu pôvodnej hmoty domu a k narušeniu 
celkovej uličnej pôvodnej zástavby. Hmotovo prestavaný dom 
výrazne narúša prostredie pamiatkového územia. 

 
 
 
 
 
Dom č. p. 138, parc. č. 31 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 45) 
 
Murovaný rodinný dom svojím hmotovo-priestorovým riešením, 
architektonickým výrazom a použitými stavebnými materiálmi 
nevhodne dotvára pamiatkové prostredie a narúša pôvodnú uličnú 
zástavbu. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom 
zo zváraných kovových tyčových prvkov. Dom spolu s priľahlými 
hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 139, parc. č. 28 – NKP, č. ÚZPF 10341 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 46) 
 
Pôvodne dispozične štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne 
od komunikácie. Z pôvodnej zástavby dvora je v súčasnosti 
zachovaný iba ľudový dom. Situovaný je v južnej časti pôvodného 
dvora, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Je 
„osturnianskeho“ typu, 4-dielny, zrubovej konštrukcie na nárožných 
kamenných pätkách, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, 
krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom 
tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1898. Ložné špáry medzi 

 

trámami sú natreté nabielo. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. 
Vstup do areálu pôvodného dvora je drevenou 2-krídlovou bránou, situovanou východne od domu. 
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Brána je krytá sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. V rámci pôvodnej zástavby dvora bola 
stodola situovaná v jeho severnej časti, na západnej strane bola situovaná hospodárska stavba. 
Stodola a severná časť hospodárskej stavby fyzicky zanikli okolo roku 1986, ostatná časť okolo 
roku 2000. 
 
 

 
 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý 

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 47) 
 
Pôvodne objekt školy neskôr materskej školy, v súčasnosti bez 
využitia, je situovaný južne od komunikácie. Murovaný objekt na 
obdĺžnikovom pôdoryse, v závislosti od jeho funkčného využitia, 
svojím hmotovo-priestorovým riešením nenarúša pamiatkové 
prostredie. Pre skvalitnenie jeho architektonického výrazu je potrebné 
obnoviť pôvodné tvary a rozmery okenných výplní na fasádach a 
architektonicky preriešiť hlavný vstup do objektu. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 141, parc. č. 590 – NKP, č. ÚZPF 4206 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 48) 
 
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba je štvorstranná. V severnej časti dvora je 
situovaný ľudový dom, postavený v roku 1935, „osturnianskeho“ 
typu, 4-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s 
komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, 
zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami pod spoločnou 
strechou prejazdu vo východnej časti, krytý plechovou krytinou. 
Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú 

 

natreté tmavohnedým náterom, zrubová konštrukcia má hnedožltý náter. Pred domom je 
predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára 
zrubový objekt stodoly s maštaľami, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicou na západnej 
strane, krytý šindľovou krytinou, východná časť strechy je krytá plechovou krytinou. Západnú a 
východnú stranu dvora uzatvárajú zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovými strechami, 
kryté plechovou krytinou. Severne od komunikácie je situovaný samostatne stojací objekt pivnice. 
 
 
 
Dom č. p. 142, parc. č. 593 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 49) 
 
Dom je situovaný južne od komunikácie, v severovýchodnej časti 
pôvodného dispozične trojstranného roľníckeho dvora, pozdĺžnou 
osou je orientovaný kolmo ku komunikácii. Zrubová stavba domu je 
„osturnianskeho“ typu, 2-dielna, zastrešená sedlovou strechou s 
podlomenicami, krytá eternitovou krytinou. Svojou hmotovo-
priestorovou skladbou, výrazovými prostriedkami a použitými 
stavebnými materiálmi vhodne dotvára pamiatkové prostredie. Areál 
dvora je ohradený dreveným laťkovým plotom. 

 

 

Dom č. p. 140, parc. č. 588 
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Dvor roľnícky č. p. 143, parc. č. 597, 598 – NKP, č. ÚZPF 4205 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 50) 
 
Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný južne od 
komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný dvojdom, 
zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej omietnutej podmurovke,   
pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Dve obytné 
jednotky – dvojdielne ľudové domy sú dispozične spojené prejazdom 
pod spoločnou strechou. Dvojdom je zastrešený sedlovou strechou s 
podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na severnej strane domu 
sú situované vstupné otvory do samostatných pivničných priestorov 

 

oboch domov. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú 
natreté svetlohnedý náterom, zrubová konštrukcia má takmer čierny náter. Južnú stranu roľníckeho 
dvora uzatvára stodola s maštaľou, zrubovej konštrukcie, západná časť je drevenej rámovej 
konštrukcie. Zastrešená je sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. Na 
západnej a východnej strane dvora sú situované pôvodné hospodárske stavby, zrubovej konštrukcie, 
zastrešené sedlovými strechami. Západná hospodárska stavba je krytá šindľovou krytinou, 
východná hospodárska stavba je krytá plechovou krytinou. 
 
 
 
Dom ľudový č. p. 144, parc. č. 600 – NKP, č. ÚZPF 4204/0 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 51) 
 
Ľudový dom bol pôvodne súčasťou dispozične trojstranného 
roľníckeho dvora, situovaného južne od komunikácie: dom ľudový - v 
severnej časti dvora, stodola s maštaľou - v južnej časti dvora a 
hospodárska stavba - vo východnej časti dvora. Hospodárska stavba a 
stodola s maštaľou fyzicky zanikli asi pred 30 rokmi. Ľudový dom je 
orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, je 
„osturnianskeho“ typu, 3-dielny, nepodpivničený, zrubovej 
konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, zastrešený sedlovou 

 

strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté 
nabielo, ložné špáry medzi trámami sú bledomodré. Na základe datovania na nosnom stropnom 
tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1902. 
 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 145, parc. č. 603 – NKP, č. ÚZPF 4203 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 52) 
 
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba je štvorstranná. V severnej časti dvora je 
situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, postavený v roku 1955. 
Je 2-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, 
zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, 
nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami pod 
spoločnou strechou prejazdu v západnej časti, krytý plechovou 

 
krytinou. Rezné plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté 
svetlozeleným náterom, zrubová konštrukcia je natretá hnedožltým náterom. Južnú stranu 
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roľníckeho dvora uzatvára stodola s maštaľou, jej východná časť je murovaná, ostatná časť je 
zrubová. Zastrešená je sedlovou strechou s podlomenicami, krytá eternitovými šablónami. Na 
západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín), zastrešená sedlovou 
strechou, krytá plechovou krytinou. Pôvodná hospodárska stavba, situovaná vo východnej časti 
dvora, bola koncom 20. storočia asanovaná a nahradená murovanou novostavbou. 
 
 
 
 
Dom č. p. 146, parc. č. 604 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 53) 
 
Murovaná novostavba rodinného domu spolu s priľahlou 
hospodárskou stavbou je situovaná južne od komunikácie. Pôdorysné 
členenie domu, jeho hmotovo-priestorové riešenie a výber použitých 
stavebných materiálov nevhodne dotvára pamiatkové územie. Voči 
pôvodnej hmotovej zástavbe pamiatkového územia je dom 
predimenzovaný. 

 
 
 
 
 

 
 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý 

(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 54) 
 
Samostatne stojaci dom je situovaný severne od komunikácie. Je 
zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, atypickej dispozície, 
zastrešený valbovou strechou, krytý eternitovou krytinou. Hmotová 
skladba domu ako aj jeho architektonický výraz vychádza z 
tradičného stvárnenia zrubových ľudových domov: na bielom 
podklade rezných plôch priečnych trámov sú maľované farebné kvety, 
ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. 

 
 
 
 
 
Dom č. p. 148, parc. č. 608/2 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 55) 
 
Dom je prestavaným pôvodne zrubovým hospodárskym objektom –
stodoly s maštaľou. Aj keď jeho západná časť je nová, murovaná z 
pórobetónových tvárnic, celkový hmotový výraz pôvodného objektu 
zostal zachovaný. Z hľadiska skvalitnenia jeho architektonického 
výrazu je nutné murovanú časť z exteriéru prekryť dreveným 
doskovým obkladom alebo opatriť hladkou omietkou. 

 
 
 
 

Dom č. p. 147, parc. č. 17 
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Dom č. p. 149, parc. č. 15 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 56) 
 
Dom je situovaný severne od komunikácie. Je murovaný, pozdĺžnou 
osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Svojou hmotovo-
priestorovou skladbou a architektonickým výrazom vhodne dotvára 
historickú zástavbu a celkové prostredie pamiatkového územia. 

 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 150, parc. č. 609 – NKP, č. ÚZPF 10342 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 57) 
 
Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho dispozičná 
zástavba je dvojstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový 
dom, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou 
rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej 
kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou 
s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na 
nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1948. 
Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú 

 

natreté namodro, zrubová konštrukcia domu má svetlohnedý náter. V južnej časti dvora, 
rovnobežne s ľudovým domom, je situovaná stodola s maštaľou. Je 3-dielna, zrubovej konštrukcie, 
zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, značne poškodená šindľová krytina je prekrytá 
plechovou krytinou. 
 
 
 
Dvor roľnícky č. p. 151, parc. č. 618 – NKP, č. ÚZPF 10343 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 58) 
 
Dvor roľnícky je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná 
dispozičná zástavba je štvorstranná. Na severnej strane dvora je 
situovaný ľudový dom, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný 
pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie 
na nízkej kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s 
podlomenicami pod spoločnou strechou prejazdu vo východnej časti, 
krytý plechovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1935. Rezné 
plochy priečnych trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi 

 

trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia má tehlovočervený náter. Južnú stranu dvora 
uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, postavený v roku 1957, zastrešený sedlovou strechou s 
podlomenicami, krytý eternitovými šablónami. Východnú stranu dvora uzatvára zrubová 
hospodárska stavba (chliev a dielňa), zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. 
Pôvodná zrubová hospodárska stavba na západnej strane dvora bola nahradená murovaným 
objektom. 
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Gréckokatolícky kostol sv. Michala Archanjela č. p. 152, parc. č. 1, 2, 
– objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie 
(Fotodokumentácia - Stred obce - č. záberu 59) 
 
Kostol bol postavený v roku 1796, rozšírený a upravený v roku 1937, 
doplnený novým presbytériom a opravený v roku 1947. Pôvodne 
trojpriestorový chrám východoslovanského typu, bol rozšírený 
smerom na východ o polkruhovo ukončené presbytérium. Solitérna 
stavba kostola s ohradeným areálom a priľahlým areálom cintorína, 
situovaná v severnej časti územia na svahovitom teréne vhodne 
dopĺňa pamiatkové územie. Kostol je pamätihodnosťou obce. 
 

 

 
 
 
 
Z 1 – zástavba domov č. p. 131 – 138 

 
 
 
 
Z 2 – zástavba domov č. p. 107 – 95 

 
 
 
 
Z 3 – zástavba domov č. p. 103 – 109 

 
 


