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B.1 Požiadavka a dôvod realizácie urbanisticko - hi

 ásad je spracovaný na základe požiadavky obce
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 Evidované archívne pramene sú citované v použitej l

  

 

  

   

     

  

  

  

   

 

  

  

  

  

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

              unajskej nížine

e obce, otvorenej smerom na juh do nížiny. Obec

  

            

            



  

   

 

    ou okresu Bratislava III. Vajnory ležia na hranici  

  

             

 

 

   

             





              

         

      

           

          



  

   (od 1237) možno pod 

                

devínske a bratislavské hradisko. Zaužívané pomenov   

živilo takmer výlu    vinártsvom, ktorého produkty vyvážalo, preto získa



14. stor. v písomnostiach prelínajú. Je však možné, že práve osada Zeleus (Dornyk) tu bola o nie o skôr, než

   sídle   nie je  však   predbežne ur 

 

služobníkov hradu – Zeleus (z lat. Zelus – snaživý, horlivý a slovanského synonyma služobník - dvornik





 Weinern napokon prevážil, lebo ozna 

dávne prevažujúce zamestnanie obyvate 

 vdepodobne už od

            

  

            





  

 

 



ájom kastelánovi bratislavského hradu. Až vroku 152

 

as - až po zrušenie poddanstva – uplatnené k roku 1

  



bol už vtedy P. Márii, neskôr zasvätenie zmenili v  



 

    ažby dreva v obecných lesoch

 u proti tureckého opevnenia Bratislavy, sa už

              

         



 







 ažbou dreva.

   ase 50 domov, približne

70 rodín (v niektorých domoch už v tom ase žili i dve rodiny) a celkove cca 280 obyvate 

starousadlícke rodiny, ktoré tu prežili   ia, patrili už v r. 1546  Axamitovci, Grebe 

 

              

   

piatimi prísažnými, samostatný vinohradnícky richtá





dárenia obce je známe, že platila i obecného šenkár

mäsiara a priebežne zamestnali i tesárov, železiara      dôležitá  bola funkcia

              

  ným bratislavským županom. Z roku 1693 sa uvádza zá

 

              

pochádza správa o založení strážnych búd vo vinohra

  dobytka, 1734 sklenár, 1736 založili



                

 

                 



             e dlažby, v r. 1733

  

 

        iadili už v dnešnej polohe. Tak ho zobrazuje i mapa 



                  

 

             Súkromná výstavba akiste zužitkovávala materiál z domácej tehelne, možno teda ráta  

           

   

   

           

 u odolnejší materiál - tehla, umožnil vä          

 teriálu pochádza z 1. tretiny až polovice 19. stor.

Podstatnejšiu premenu možno však predpoklada  až po ve kom požiari celej obce v roku 1841.

 

 

južnej strane sídla - menšia   z nich bola už v plnom rozsahu murovaná.       S celkovou  popožiarovou



               

        

   mi presne zobrazuje už citovaná katastrálna mapa z  

   drobné sakrálne architektúry – malé kaplnky a kríže

 

stor., obnovená v r. 1884 a kríž na východnom konci PZ – z roku 1835, ktorým nahradili drevený kríž z 





 

krížov, zobrazených na vojenských mapách – pri krížení ciest na severnej i južnej strane, pod 

pomenované i niektoré hony – Pod Krizsom v južnej        

Krizsa – pri ceste k železni nej stanici a Pod Krizsom – myslí sa ním kríž z r. 



 šom rozsahu dochádzalo až v 1. desa  

 ch hospodárskeho napredovania založili v r.

1919  Potravinové družstvo, ktorého          

železni  

                 Už v priebehu 2. svet. vojny – v r          

realizoval sa však až po skon  žili do obce i bratislavskú



            

         

  

 

   

           

                  

  



        



ému vývoju obce možno považova 

s ktorými je možné pracova          



         Na základe takto stanovených kritérií možn         

 , že  tento kostol tvoril centrum stredovekej

               

Analogicky možno predpoklada , že jej sú   

              

              





          Do priestoru pred kostolom sa celý južný      

humnami – ešte v závere 19. stor. a možno predpokla , že sa tento stav fixoval dlhší 

však už od 17. stor.,   





                



 

    mi mladé – pochádzajú  až zo záveru 18. stor. a z 1     

             

 žky – postavením kaplnky a kríža na oboch koncoch jeho centrálnej osi. Tento rozsah pretrvával až do

  

   

 kého požiaru v r. 1841, preto možno práve túto etap

 

  –  až na dva domy na juhozápadnej strane a cca 6 do

                

 

 

 istúpili  akiste až po vzniku 1.  

 

 žnej osi – Ro níckej  ulice s dodržiavaním tradi   

predchádzajúci rozsah pamiatkovej zóny pred jej zúž



   , v ktorom sa spravidla dodržiavali urbanistické po     

 

 ady – okrem výstavby bytoviek na južnej strane Oslo skej ulice a najmä bloku na južnej









           

o vidieckeho sídla z 19. až do 40. rokov 20. storo 

          



 

 

 

 asti Podunajskej nížine v styku Malých Karpát, tvor

 nížiny. Takmer úplná okolitá rovina neumož 





  

  

 

  

 

       –      z ulice Pri mlyne za železni   

    

 

             

južnej strane (vi               

    mä s mapou z roku 1895. Tento rok už exaktne

dokumentuje stav celej zástavby podloženej aj parcelnými protokolmi k domom, kde sú už uvedení aj ich



            

   

  



                  

    ným zo západnej a južnej strany vretena – jeho konc 

                

 

        

novogotického kríža. Zo stredu obce je východzím bo 

       ého obrazu úprava prevažne trávnatých plôch



   

   

 

 

             



   



   

 

          





Dnes je táto ulica rovnobežná s Ro 

              

  obnému obrazu interiéru ulice je druhá, južná stran

kde sa striedajú  štvorpodlažné bytové domy s nízko podlažnými domami - najmä dopl  

vybavenosti. Nevyváženos 

   . 3 až 13 je podobná ako na Ro  

           

 

  

  

  

  žnej strane tejto plochy.

       

   

              

               

 slúžiaca v zime azda aj  na kor  

 Dnešná  lichobežníková plocha je „parkovo“ upraven     

              žna plocha na

južnej strane s novodobou a nevhodnou obd žnikovou budovou ob     

  . 159 až 205 z Ro 

 

       ako bežné vnútro-obecné   

 

             mena.  Na nároží s Ro 

   žne murované domy pokra ujúce drevenými stavbami až po koniec ulice na dneš

      Ulica spája severo - južne Ro    

 skou ulicou a parkom Pod lipami. Západné nárožie  

lipami s ostatnou plochou dvora a záhrady až po nov 

      žny dom .159 -167 s prestavanými dvorovými krídlami až po d

 .169 až 173.

   

   žny dom .  101– dnes už rozšírený s pôdorysom



              

s oplotením pri garážach, patriacich k novodobým by  

 





              

    

   ulice na nároží ukon uje dvojpodlažná budova Obecného úradu, za ktorou s 

 

    

     žny dom          

        

  

pri garážach k bytovým domom s kotol ou na nároží. Ulicou sa prechádza     

 

 v roku 1895 tiež bez názvu, je  spojnicou k pozemkom na južnej strane

              

 

     

týchto domov sú už postavené samostatné rodinné dom

                 

             

          uje k železni      

             



v roku 1895 jej južnú stranu tvorili parcely

 Prechádzajú  od ulice  Pri mlyne až po  východný ko

    

    ou každej

 

 

   lenenie parcelácie na južnej strane. V budúcnosti    južnú paralelu

                

    níckej ulice, na ktorých sú v prevažnej miere situo  

           

podlažiami. V minulosti stáli na nich drevené i mur

                  

li už

             

objektami až po ulicu Pri mlyne.  Tomanovou ulicou 

– je rovnobežná s Bani ovou ulicou a severo-južne spája ulice Pri struhe a

                   





              

  

 žnych parciel, kon       aložila neskôr ulicu Kataríny

  žne, severo – južne orientované parcely

  žne usporiadanými stavbami. Na 1.

  

 ovanie južnej 

     ujúcej pred východným krížom na konci obce, obsahuje už mapa z 3. vojenského

              



 asného stavu) s využívaným podkrovím.  Ulicou prech

 

situované na južnej strane stodoly a na severnej st ovej ulice. Dnes sú na južnej



      ovú ulicu napojená na Tomanovu ulicu v južnom bloku    



                

   

              

      

  

 né využitie územia

 

   prímestskou,  prevažne obytnou aglomeráciou – sa

  

  



  

  

a síce prevažne  v  po  

 



domoch, tak aj s doplnením viacpodlažných  bytových

  

 



  





   

 

   

                       bývajúcich prevažne v rodinn  



 

            

 



    sa odvíjajú paralelné – okružné, i prie    

 

  

 

 

               

  

  

          

 

 žne a pomerne

   , ktoré sú na pôdorysnú osnovu kolmé, vždy s hlavný 

 

 

             

              

v južnej zástavbe  ulica Na jarku, ktorá sa napája na okružné ulice - Tomanovu a Za humanmi.

K okružným uliciam              

 

             

             

  

Ferdiša Jurigu nachádzajúca sa už mimo pamiatkovej 



 

aveniami krížovej cesty , s dvomi





         





 

              

   ujúcimi „prepájacími“ a okružnými ulicami.

              



             

                  



   žku od 80 m po 135 m.

  žkou parcely od 1: 6 po 1:10 s plochou cca od 800m

 

 

 Zástavbu na parcele tvoria prevažne prízemné 1-traktové stavby, ktoré sú dnes prevažne rodinnými

 žnych parcelách osadené radením ved   

        

 až štyroch do h 



             



  žne na parcele – obojstranne alebo jednostranne zas    

  

   

           žnu 3- až 5-osovú

 

             

    

    

              

 

                  

 

 





                 

           



           v NKP).  Alebo mladšie už dnu otváravé.   

     uro – okná. Dvere boli prevažne drevené jedno – ale

        



             



Ak boli  tieto stavby 2-podlažné mali vä  ky do traverz – typické pre koniec  19. až za 

 

            Z typickej jednopodlažnej historickej        

dvojpodlažné budovy:  Obecný úrad   

           žnos



           Jednopodlažnos    

 

               



          ajú tri skupiny 4-podlažných,

 žnych sekciových bytových domov v panelovej technol

  

              

 

 

             

 

  

  

  

   

     



             



 

 





 novogotický kríž  s lipou   z  roku 1835  na východ         

 

          Kaplnka  a  kríž  sú   historickým   vyme          

  

 

            

   



    

  

            

     

 



     

  

 

            

         

domov je v prílohe. (Pozn.: považujeme ich za príkl      

 

 

 

podlažnos       orodej  1- podlažnej, 1-traktovej,  v jadre

 žnych sedlových striech. Výrazovými prostriedkami h

  

  

       .157 je typom 2-podlažnej plošne kompaktnej archite 

 

   

 

    

              

         







 



         

 žnym pôdorysom, alebo pôdorysom tvaru L a U, ale svojím objemom a výškou tiež  presahujú



 









   . 43 až 59     



Svojím tvaroslovím sa približuje k hromadnej bytove 

 

   

      hodie v  radovej  zástavbe  narúša tiež

            

             

 

 



               

 žneho dvora stali len susedské chodní  

       . 230, ktorý je tiež anti – architektonickým princí



   
 

  

dve garážové, aké nepatria do parteru historického   

 

 




    

 







bez rešpektovania napr. foriem už vybudovanej výcho

výstavby južnej strany ulice Za humnami a Tomanovej   

 

 o možno poklada  

   

 ili ako  rešpektujúce územie PZ, pretože

 

        

parciel so stodolami a inými úžitkovými stavbami. Je predpoklad, že v priebehu plynulého

              

 



 


 





 


 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
  
  

 
 












          severo – južne

          

      

           

   





     

v priestore sú podradenými zložkami historického us 

  

     

   môže by   

     

 

               Prevažne obytný, historicky tradi           

   

  

ôžeme rozdeli  



                a)  Fasáda prevažne dvojosového dom

 

 

  

  

   

 

 

 

     

 

   

 

  







     

  



 



  iaru so striedaním domov a vstupov na dvor má tiež   

  

    je totožná so stavebnou líniou      







   



eb, sú už viac ako na 50% prestavané na obytné podk

strechy majú keramickú pálenú drážkovú hladkú kryti

   

  

             

                



         V strešnej krajine  so objavuje používanie

Dnes sú na prestavaných domoch používané v neúmerno  



  

  

 

            

 nice sa našlo slovansko-avarské pohrebisko,  pri že      

            

            

 ami, pôdou, klimatickými pomermi i živelnými pohrom



 sk považuje Archeologický ústav

 

   

 







 

ršej sakrálnej stavby zo 14. stor. Odôvodnene možno

 

   

 

             



           

             i parku až

            ia. Vek stromov umožní spresni

dendrologický výskum, ale boli to bežné druhy strom     

V záhradách to boli úžitkové druhy rastlín.



              

 Jurigu.  Vo výsadbe prevažujú listnaté stromy – li      

 nanmi – prevažne borovicami a ozdobnými smrekmi   naté kroviny a ruže



             

          

 

        níckej ulice,  kde prevažujú lipy a hrušky. V 

 

               



      asti parciel domov, ktoré majú charakter úžitkových 

 



               



 

           

  

 

             

využívaná a jednoducho oplotená. Táto forma dvora        

 asti parcely už koncom 19. storo 





 na ulici. Ojedinele stáli už aj murované stodoly –

   

  



  

   

 



 



rozsahu vo forme bažín – stojatej vodnej hladiny –  

  

   



nomicky výhodné  –  umož 

obmedzovali však rozšírenie výstavby obce. Až  okol 





 

  

kde môžu ma   

 

 

 

Sv.  Florián - NKP,  novogotický  kríž  -  návrh NK

 

1945 a nový kríž pred  oplotením kostola na námestí

   



 
  
 
 
  
 
 





     ením a v požiadavkách na zachovanie týchto prvkov s

  že na výskum nadväzujú Zásady ochrany, obnovy a pre



 né priestory modelujú asfaltové cesty a prevažne chodníky. Na južnej strane chodník od cesty

               

   -  úpravou obrubníkov ciest a položením dlažby.

 odinnými domami je dnes už dané a dopravne ozna 

Považuje sa za dostato  





    

        toré možno zaradi  

 

            

           



          

              

    

 

 

           

ornament, používaný v tunajšej      

             

    

  

           

            

     



 

 

py do domov s výpustkom – žudrom.





 

              

z roku 2005 konštatujeme, že dôvody vyhlásenia a pr    



 

 

  

  

 

           

          

        ilnejšie hodnotenie. To môže by

  



 

 

 

  ností – Kaplnky sv. Jána Nepomuckého a Kríža na



  nepovažujeme za odborne opodstatnené ( historicky     

 ej pamiatkovej zóny Vajnory, pretože cie 

         

          

 







             





 adiska veku – doby vzniku ich môžeme rozdeli 

             

    ité pamiatkové hodnoty, ale ich 2-podlažnos  

plocha prevyšuje horizont rovnorodej 1- podlažnej, 

 žnych sedlových striech.       

 

      .157 je typom 2-podlažnej plošne kompaktnej archite  
              
            
nároží akcentuje prepojenie dvoch historických pôdo      
nárožia ulice vedúcej  k farskému kostolu. Jednoduc
    

  

       
         
 





   
  
 
        
    

          
 žnikový pôdorys zmenili na tvar pôdorysu T. Poschod

 

 

  žnym
objemom a výškou tiež presahujú horizont rovnomerne


      


  . 43 až 59 – spojením troch
   
    
   
   
Svojím tvaroslovím sa približuje

      
     




 





          
        
       
     
v radovej zástavbe narúša    tiež jednoliaty
     
     
    
      
 



              
 žneho dvora stali len susedské chodní 
  . 230, ktorý je tiež anti – architektonickým princí

 

  





 
  
  
so situovaním troch brán – z toho sú dve garážové, 
      
       
       
      
    
        






 

v obci v rokoch 1926 až 1956

 
  
            
              
    dnes už zbúrané, na ktorý sa dnes  podobá dom 
    

 
  
    
   
  
     



    
   
    






   

 
  







   





   
 
   

 
  


 
 









    , obnovy, využitia a prezentácie pamiatkovej zóny

              

 , bude potrebné dodržiava      

          

 

 

        

           

polovice 19. až do 50. rokov 20. storo   s použitím metódy regenerácie jej historicko –



 

 

          

          



 zachovanie a udržanie dobrého funk      

           



 ou každého zú        

        



    

 

  





 

 

 žna parcelácia  

  

 

  

 







             

  ou spolu s plochami úžitkovej a verejnej



  

            

  

 kvalitná údržba a oprava zachovaných domov 



          

    

 

           





        Princíp regenerácie je o to dôležitejší, že  

objektov  je narušená prevažná   ených oranžovou



        Všetky požiadavky z h             

  

 

 





        podobných dedín ( a možno aj významnejších





              

              

          

a stavebného zákona pri dodržiavaní správneho poria





F. a) Požiadavky na primerané funk né využitie územia rešpektujúce hodnoty územia a pa





  nej náplni ostane zachovaná prevažne obytná funkcia      

             

   

               

           

  

 

            

          

príslušných zaradení služieb. Rozvoj turizmu je vho  na oživenie vajnorských tradícií

           

  

              

ochrany pamiatkového fondu ale aj životného prostre

      

   

    

 

             

pretože sú             

 ažuje životné prostredie a  zhoršuje bezpe  

 Pre udržanie charakteru obce s prevahou individuáln

 

       obytných domov a ich obslužným režimom dopra 

 



Pri regenerácii pamiatkovej zóny a jej životného pr     

  





F. b)  Požiadavky na zachovanie, údržbu a regenerác 

 

  

   

 ujúcou a nosnou zásadou pri údržbe a  regenerácii 

 

 pri údržbe a regenerácii pamiatkovej zóny je zachov

           

 

             

   žnos      

            

  nej a už i prebiehajúcej dostavby  parcely,

  žkou prechádzajú od domoradia hlavných ulíc po ich

 enie na zadných – okružných uliciach a cestách.



 rehabilitácia plôch po asanácii alebo dožití obytných a hospodárskych objektov, kde je možné

         

               



          





 Dodržanie pozd žnosti a prízemnej zástavby ako základného kompozi    

   níckej ulice je možné uplatni 

               žne typy



             

    

  

      môže by        

             

 





   musí tiež vychádza  z historickej podlažnosti

prízemných domov s možným využitím podkrovia sedlových – valbových striech pri dodržaní

             

 uje 1-podlažný rodinný dom s využívaným podkrovím p

 

  

 Obvodové murivo nie  je možné plynulo uplatni 

     

     ujúce štít. Smerom do dvora je možné uvažova     

    žky  a proporcií  strechy domu.

 

 arou ,  Za humnami, K.. Brúderovej) je možné

  

              

 a stavebného zákona a požiarnych i bezpe 

        nej zástavbe parcely pri použití sú 

 

           ie však viacpodlažnými bytovými

domami typu – južná strana  Oslobodite        

    m s využívaným podkrovím v 

   

F. c)  Požiadavky na zachovanie hodnotnej objektove

  žne prízemné domy so striedaním obytných

          

  

           

         

 

                

 

             

 

 žne“ domy na Bani    

      atkovej zóny s prevažujúcimi

         





          



Pri  ochrane,  obnove  a údržbe  objektov  v  zóne  

 

  



                

  

             



  

  

 

         



  

nároží hlavnej, Ro  nej ulice – zobrazená už na mape 1. vojenského mapo

 novogotický kríž z roku 1835 na východnom konci PZ 

         o kríža z roku 1792 a  obnovili



          Kaplnka a kríž sú zárove            

  

    až po príslušnom



 

 

             



              

 

             žaním



          Základné požiadavky na dostavbu na plochá





          Tieto požiadavky v rámci modernizácie a p



  podstrešných murív – ríms pri využívaní podkrovia 

 

             

  

výška jeho fasády). V žiadnom prípade nie je žiaduc      

          



               

    

  

             



   prioritne keramická jednoduchá s drážkovaním resp.

           



   

               



 Používanie vonkajších žalúzií               



Dôležitou sú  

  

príp. soklami v minimálnej výške. Nie je žiaduce ic 

uzavretý priestor dvora je možné rieši          





 

 s dodržaním výškového zónovania prízemného domu pri využití podkrovia a

  žnou dispozíciou prestavieb a dostavieb dvorových

 

         

kvalitná údržba a modernizácia vybavenosti domov s optimálnym využitím podkrovia, pri dodržaní

 

               

požiadavky.





   ené na výkrese F  žltou


 
                 
 adiska ich nadstavby o 2. podlažie, upravené do tej
 

              
    
 

             


 
 radové individuálne garáže, tvoriace neprirodzenú h    
 . 31 až 101 na Ro 

 

  

 
 
  
  

                
 



 



 


 
 
 
 
  (obytný dom) – narušený až havarijný stavebno – te  


 
 

 
  
 
 
 

 



 

    
 

 
 





                

          

              

            



F. d)  Požiadavky na zachovanie výškového a hmotovo

        požiadavky na zachovanie historického

           

    adiska pamiatkových hodnôt obce dôležité a neboli d  

modernizácie a prestavby. Ich kvalitná údržba, opra

           

       pri obnove dodržiavanie výšky ríms a hrebe   



              



 najnižšiu úrove   

                  

  

 

  , pri sklone strechy cca 45 ˚

  

     žnej          

 om pri využívaní podkroví sa tieto budú presvet  

 astiach je možné uvažova 

   žky a proporcií strechy – tvar vikiera bude vždy v 

      

 žneho domu alebo charakteru 

 Spôsob používania vikierov radením viacerých ved 

           





              

béžovej – okrovej, pieskovej a modrej, ktoré boli u 

           

prostriedkom by mali slúži  





F.e) Požiadavky na zachovanie prvkov uli  


        novogotický kríž z roku 1835 ( návrh NKP na

 

  

 

               

  í. Nie je žiaduce novo – historizujúce tvarovanie. 

brány stavbami uzavretých dvorov môžu by 

a pozinkovaných materiálov – používa 

     

     

 

              



     



 Postupne preloži   

          dláždením, ktoré musí

   od drenážovanie domov a ich fasád, v nadväznosti n    



  

               

 

  né využi 

 

F.f)  Požiadavky na zachovanie charakteristických p  


            

  . 4 až 10.:

           



           



            

podlažie vyššie rodinné domy, ktoré zostanú zachované, ale princíp 2. podlažia je pre územie PZ







          



  

    
   
z areálu kostola. Južnú stranu


  
    
  

    
   


    
 ným už z ulice Pod
  


  
   
   
  
  
 
 


  

   
  
   






  

  
  
 
  
 
 



 



   enia obce pri kríži z roku 1835 na priestor východn  

   

F. g) Požiadavky na zachovanie siluety a panorámy - 

 asti Podunajskej nížine v styku Malých Karpát, tvor

pozadie obce, je otvorená smerom na juh do nížiny. Takmer úplná okolitá rovina neumož  



             

  

    

   

   za železni 

      s pamiatkovou zónou prekrývajú novostavby 2-podlaž 

 

 

   







           Senec za železni     

   s pamiatkovou zónou prekrývajú novostavby 3-podlaž



   enie šípkou od kríženia Pra  



            arúšajú 5-podlažné schodiskové



    

     

 

. h)  Požiadavky na zachovanie a prezentáciu prípad     
  

 

       ia Odôvodnene možno predpoklada   



       

               



F. i)    Požiadavky   na   zachovanie,   ochranu  


             

              

   





  

 

     



 

               



              

 

 

  riešením zástavby najmä na južnej strane.

  né využitie pamiatkového územia,.

    ného využitia obce, uvedenej v kap. E.1. C,  vyplýva, že obec a tým aj

          



               

podlažných individuálnych obytných domov v záhradác

  

  



              

         

   

 

          

 



      je dôležitou  podmienkou zachovania prezentácie pamiatkovej zóny, kde je potrebné pre udržanie

            

            

 s fasádami prízemných obytných domov s využívaním podkrovím spolu s ich obslužným režimom d

 







   

potrebné využi 

 preloženie elektrických vzdušných rozvodov pod zem

  

   

   

  

  

 

  


           

          

južnú hranicu parcelného ísla 2672/4 (ulica Za farou) až do bodu styku parce  

 

    . 2700/1 až do bodu styku parciel     

 až do južného rohu parcely 

  smerom východným po južnej hranici parcely 2700/2  

 

 . 2699 až do južného rohu parcely  

    

             

           

            

 

                

  

               

              

 a a smerom severovýchodným po južnej hranici 261/1 

 uje po južnej hranici parcely         

hranici až do severovýchodného rohu parcely         

 uje až do severovýchodného rohu parcely 

               

 . 608/1 až do jej najzápadnejšieho rohu, odtia 

     ská ul.) až do juhovýchodného rohu parcely     

  





a 2685 (Šaldova ul.). Po južnej hranici parcely 

 



              

  

 

  

zástavba prevažne 2-podlažnými rodinnými domami v z 

až dodnes  nevymedzujeme a v budúcnosti ani nie je  

 

  

 



  



             

   

 ania povinní dodržiava 

 
 povinní ich dodržiava 

             

  



    

  

            

  

  

 

  

  





  

       

           

  



             



 

            



                 



 

               
 


 












F. d) Požiadavky na zachovanie výškového a hmotovo         
 
        požiadavky      
      adiska pamiatkových hodnôt obce sú dôležité     
ržba, oprava a obnova zvýrazní pamiatkové hodnoty o


    
               
            žne“ radenia
    
    



 , pretože sú už situované medzi
prevažne obnovenými domami, ale údržbou, opravou i obnovou môžu by      
 

   


              
 . 201-5 – neudržovaný je potrebné obnovi  
  a možnosti aj 





 
                 . 52-54 s dobre udržiavanými oknami s mrežou z    
 ením údržby a prípadne opravy poškodených 


  

             ením v prvom rade údržby a opráv
    

  
                
    





  
    
 ou komfortu bývania už nevyhovujú. Dnes sú typom do
na chalupárenie alebo na dožitie, pri  
 


 

   
  
  
   
   
 
  
  
   
 
iary a zužovanie -
  


 
 
  
  ou krovu, kde v prípade využívania podkrovia je pot 


 . 58 až 66 sú
  
      
    

     
 
 ovaní využívaného podkrovia





 níckej ulice je možné osadi 

 
   
  a možnosti zmeni 
možnos  
dvora. Do ulice  je možné osadi 

   
  

    
   
  
    
okien použi  
   
  
 
    
   strechy s možnos 



 






          
       
          
chýbajúceho domu, ktorý môže pôdorysne vyplni 
 


  


  

                     
     ne zachytené a už v obci neexistuje, ale takáto obnova je maximálne možnou novo
   aní je potrebné vždy prezentova   
 
        
 





    
omu komplexnou obnovou a udržiavanie dobrého staveb



  


  






   
 asti obojstrannej zástavby sú len udržiavané vo vyh

  
 žnos 

  
 žnym pôdorysom a pôdorysom  tvaru U zmenil na rešta

  
   
             

               


   a adaptácie na priestory služieb týchto troch his 
 om ako vzorový príklad obnovy  možno charakterizova 





 
 uje fotodokumentáciu priloženú v texte (Husovská, U


  


    
 

 ad na južnú stranu ulice, kde je predzáhradka s trá 






 ad na južnú stranu ulice s domami . 146 až 116.

  
  . 167 a 2-podlažný dom 

  
       
 
       
rekonštrukcii s využitím podkrovia s prípustným zvý


Novo gotický kríž z roku
    







  

 
                      
budova 2-podlažná Obecného úradu.

 ad na nárožie Ja           
  
má nevhodne použité vikiere.





     . 31 až 101 hromadnými garážami, kde


  
       
    
        
        






    


         
        

 

  
  





  

 


    


    
 





    
kde sú sporadicky postavené aj garáže k domom na Ro 

  
m použitím vikierov.

   
               
a v pôdorysnej štruktúre uzatvára parcelu garážou n        
 žnosti 2-osového domu a pristavenej garáže.





     
použitím
aj historizujúceho tvaroslovia. Na južnej –  
 

      
   
ulice 70-62 s použitím dobrého princípu
 žneho pôdorysu s 2-osovou fasádou


 
            níckej ulici, ktoré sú využívané ako
 enské priestory k domom využitým ako sídlo firmy (1





 


 


 ad do pivnice využitej ako ochutnávka vín – vinoték 






  
novodobé využívanie motívov výšiviek ako nástenné m 

   


 


