
PRÍLOHA k VZN č.5/2009 v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry

Č. Pamätihodnosť K.ú. Adresa Or. 

č.

Súp. č. Parcel. č. Význam, stručná charakteristika Evid. č., 

rozhodnutie 

Mesta o zápise 

1 Budova bývalých finančných 

úradov

Nitra Damborského 1 1455 2043/1 Architektonicky hodnotný objekt z 20. st. Jednoduchá funkcionalistická dispozícia; nad travertínovým soklom je 

hlavná plocha vstupnej fasády obložená tehlovým keramickým obkladom, ostatné časti priečelí tvorí biela 

omietka. Trojposchodový objekt pôvodne slúžil ako sídlo finančných úradov, neskôr internát, Stavoprojekt, v 

súčasnosti v budove sídli Krajská prokuratúra v Nitre. Autor projektu: Jindřich Merganc. Projekt realizovaný v 

roku 1931. Zdroj: Dulla, M. - Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002

HNP1/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

2 Budova prvého štátneho 

obytného domu

Nitra Cintorínska                  2 1408 2124 Architektonicky hodnotný objekt z 20.st. Blok trojpodlažného obytného domu. Jednoduchá tradičná kompozícia 

v pôdorysnom tvare L ťaží z členitého výtvarného stvárnenia fasády. Nárožná sekcia je zdôraznená zvýšením o 

jedno podlažie a negatívnou farebnou kombináciou. Ostatné telo domu má farbu pálenej sieny a ozdobené je 

bielym ornamentom oblúčkového dekorativizmu. Sedlová strecha má tradičné, na šesť častí delené okenné 

otvory. Autor projektu: František Krupka (1922). Projekt realizovaný v roku 1923. Zdroj: Dulla, M. - 

Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002

HNP2/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

3 Vila Dr. Veröa Nitra Fraňa Mojtu 6 272 1776/1,2,3,4 Architektonicky hodnotný objekt. Dvojpodlažný puristický dom komponovaný z dvoch krídel, ktoré sa otvárali 

do nárožnej záhrady. Špecifikom domu je veľká pobytová terasa na poschodí, na ktorú sa napájali spálne členov 

rodiny. Vdaka tomu atribútu sa stavba stala predobrazom neskorších terasových domov.  Autori projektu: 

Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei (1926). Projekt realizovaný v roku 1927. Stavba zbúraná zač. 90. rokov 20. 

stor. a nahradená replikou. Zdroj: Dulla, M. - Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 

2002

HNP4/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

4 Dom mestský Nitra Kupecká 4 1351 1335 Vysoká bonita parcely a architektúry. Objekt na neskorostredovekej parcele, so zachovanou dispozíciou z 

obdobia klasicizmu, s prestavbou v 30. rokoch 20. st., v dôležitej urbanistickej situácii. Zdroj: archív KPÚ v 

Nitre

HNP5/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

5 Dom mestský Nitra Kupecká 6 1352 1334 Vysoká bonita parcely a architektúry. Architektonicky hodnotná stavba z 18. st. Klasicistická stavba so starším 

barokovým jadrom s charakteristickými dobovými znakmi. Hodnotné architektonické a umelecko-remeselné 

detaily. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP6/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

6 Bytový dom Nitra Kupecká 14 1356 1323 Vysoká bonita parcely a architektúry. Architektonicky hodnotná stavba z 19. st. Funkčne doriešený celok s 

dobrým bytovým štandardom, zachované cenné detaily. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP7/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

7 Obytné domy na sídlisku 

Chrenová I.

Nitra Ľudovíta 

Okánika, 

Lomnická, 

Nábrežie 

mládeže

Jeden z najlepších povojnových sídliskových komplexov na Slovensku. Jednoduchá skladba typových domov v 

podobe rovnoramenného písmena Y (trojposchodový a trinásťposchodový typ). Autor urbanistického riešenia: 

Michal Maximilián Scheer. Realizácia projetku v rokoch 1963 - 1965. Zdroj: Dulla, M. - Moravčíková, H.: 

Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002

HNP8/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

8 Meštiansky dom Nitra Štefánikova 24 58 1386 Vysoká bonita parcely a architektúry. Hodnotný dokument mestského typu výstavby z konca 19. st. a 30. rokov 

20. st. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP10/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

9 Meštiansky dom Nitra Štefánikova 25 14 1497 Architektonicky hodnotná stavba z 19. st., dostavba realizovaná v 30. rokoch 20. st. Vysoká bonita parcely a 

architektúry. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP11/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 
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10 Bytový dom Nitra Štefánikova 29 17 1495 Architektonicky hodnotná stavba z 20. st. Secesný objekt. Vysoká bonita parcely a architektúry. Hodnotná 

dispozícia, kultivované tvaroslovie, zachované detaily a štýlové prvky. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP12/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

11 Administratívna budova Nitra Štefánikova 45 28 1450 Trojposchodová symetrická budova s oknami spojenými rímsami do ucelených horizontálnych pásov. 

Symetrické priečelie s centrálnym rizalitom obloženým travertínom a stožiarom v atike predstavuje štandardnú 

kompozičnú schému administratívnych objektov. Autor projektu: pravdepodobne František Eduard Bednárik. 

Realizácia projektu približne v roku 1940. Zdroj: Dulla, M. - Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. 

storočí. Bratislava 2002

HNP14/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

12 Veľprepoštský palác Nitra Nám. Jána Pavla 

II. 

5 1010 16 Postavený na podnet cisárovnej Márie Terézie v 70. rokoch 18. st. podľa projektu Fr. A. Hillebrandta ako 

dvojpodlažná rokokovo - klasicistická stavba s manzardovou strechou. Na budove bola pôvodne umiestnená 

dvesto centimetrov vysoká jazdecká socha cisárovnej. Počas bombardovania mesta v roku 1945 bola budova 

značne poškodená. Po druhej svetovej vojne bola stavba čiastočne obnovená. Pôvodne zachovaná je len stredná 

časť prízemia. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP16/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ 

13 Budova bývalého biskupského 

hostinca

Nitra Mestský park 943 159 Secesná budova zo zač. 20. st. postavená ako biskupský hostinec. Neskôr v budove situovaná obľúbená kaviareň. 

V povedomí Nitranov známa ako bývalé miesto oddychu, občerstvenia, hudby a letných promenádnych 

koncertov. Zdroj: Fusek, G. - Zemene, M. R.: Dejiny Nitry. Nitra 1998

HNP17/2009; č. 

uznesenia 

169/2009-MZ

14

Budova väznice

Nitra

Cintorínska 3 1472 2115

Budova bola postavená v secesnom slohu v roku 1904 staviteľmi Tomaschekom a Csellághom podľa projektu 

architekta Štefana Kissa. Väznica mala kapacitu 260 miest. V rokoch 1904 - 1960 slúžila svojmu účelu, v rokoch 

1960 - 1969 bola dočasne sídlom Štátneho archívu v Nitre a v roku 1969 bola opäť odovzdaná do pôsobnosti 

vtedajšieho Zboru nápravnej výchovy. Budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou v rokoch 1972 - 

1973. Zdroj: archív Ústavu na výkon väzby v Nitre
HNP1/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

15

Budova bývalého kapitulského 

hostinca

Nitra

Farská 4 1316 349/1

Pôvodne jednoposchodová budova historického hostinca vo vlastníctve Nitrianskej kapituly.  V máji 1848 ňom 

bývali hurbanovskí vyslanci Národnej rady Daniel Bôrik a Ľudovít Šulek, ktorí chceli odovzdať župnej vrchnosti 

Nitrianske žiadosti (za reč na Sihoti boli zavretí v župnej väznici). V roku 1882 si hostinec prenajal podnikateľ 

František Lakner a prestaval na dvojpodlažný hotel. Zároveň neďaleko vybudoval hotel Hungária a medzi oboma 

lokálmi zaviedol telefonické spojenie - prvé v Nitre. Zdroj: Fusek, G. - Zemene, M. R.: Dejiny Nitry. Nitra 1998 HNP2/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

16

Kostol a kláštor milosrdných 

sestier sv. Vincenta de Paul

Nitra

Farská 
19, 

21
1302 1358

Objekt kostola predstavuje jednu z dominánt Dolného mesta vďaka ihlancovitému zastrešeniu veže kostola a 

rozložitému priečeliu. Kláštorný komplex s kostolom tvoria štyri čiastočne prepojené objekty s ústredným 

dvorom. Evidujeme tri stavebné etapy: barokovú z 2. tretiny 18. storočia v suteréne a na prízemí, empír zo zač. 

19. stor. prítomný v pôdoryse i klenbách a historizujúcu (neorománsky a neogotický sloh), realizovanú od roku 

1852 podľa projektu Františka Částku. V prestavbe pokračoval od roku 1855 J. Szmatos z Viedne a dokončil ju 

roku 1861 A. Herwert z Nitry.  Do priestorov sa v roku 1861 nasťahovali rádové sestry vincentky z rakúskeho 

Grazu. Biskup Roškováni im zveril opateru chorých a výchovu dievčat. Od roku 1868 v komplexe sídlila aj 

materská škola. Biskup Imrich Bende tu  zriadil aj meštiansku školu, neskôr vyššiu dievčenskú školu. Po roku 

1932 tu sídlil ženský učiteľský ústav. V roku 1934 bol objekt funčne upravený a generálne prestavaný podľa 

projektu Maximiliána Scheera. V 2. pol. 20. stor. bol účelovo modernizovaný. Zdroj: Mencl, V.: Súpis pamiatok 

na Slovensku. Bratislava 1968, Krčmár, A.: Nitra na starých pohľadniciach, archív KPÚ v Nitre. HNP3/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

17

Mestský  dom

Nitra

Farská 25 1306 1383

Dvojpodlažný rodinný dom reprezentujúci modernu 20. storočia s kubistickým tvaroslovím. Objekt vznikol na 

mieste staršieho domu; krídlo s pultovou strechou pochádza z 19. stor. Na atike  a polkruhovou arkieri, 

osadenom na kubizujúcej konzole, je ornamentálny reliéf. Zdroj: archív KPÚ v Nitre
HNP4/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ
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18

Dom mestský

Nitra

Farská 31 1310 1399

Dvojpodlažný rodinný dom z roku 1932 s päťosovým priečelím s plastickým členením a postromantickými 

detailami v kubizujúcej hmote. Balkón je položený na dvojici pretiahnutých konzol. Zachovali sa pôvodné okná, 

vstupná brána, interiérové prvky, dvojramenné schodisko. Zdroj: archív KPÚ v Nitre
HNP5/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

19

Kostol reformovanej cirkvi 

Nitra

Fraňa Mojtu 10 276 1519

Sakrálny objekt bol postavený v roku 1910 v historizujúcom (neorenesančnom) slohu z darov veriacich rôznych 

národností žijúcich na Slovensku. Autorom projektu je  József Gere. Kostol bol slávnostne  vysvätený 12.3.1911.  

Až do roku 2000 bol modlitebným miestom pre reformovanú a evanjelickú cirkev, od uvedeného roku je v 

správe reformovanej cirkvi, pre ktorej náboženské potreby  slúži. Zdroj: Reformovaná kresťanská cirkev na 

Slovensku - cirkevný zbor Nitra

HNP7/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

20

Budova fary reformovanej cirkvi

Nitra

Fraňa Mojtu 10 275 1518

Budova fary bola postavená v 90. rokoch 19. storočia. V 1. 1/3 20. storočia bola budova čiastočne prestavaná pre 

potreby Reformovanej cirkvi v Nitre. Zriadili v nej modlitebňu, byt farára a byt učiteľa - kantora. Zadné časti 

budovy boli v rokoch 1910 – 1915 využívané ako protestantská škola. Zdroj: Reformovaná kresťanská cirkev na 

Slovensku - cirkevný zbor Nitra
HNP8/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

21

Poštárska kolónia

Nitra

Hospodárska

1, 2, 

3, 4, 

5, 6

82, 

85, 

83, 

86, 

84, 87

4458-4477, 4484-

4492, 4478, 4479, 

4480, 4481, 4482, 

4483, 4522, 4523, 

4518, 4519, 4520, 

4556, 4557, 4558, 

4560, 4561, 4562, 

4537, 4538, 4539, 

4534, 4535, 4536, 

4532, 4533, 4530, 

4531, 4528, 4529, 

Obytný súbor realizovalo Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo poštovních zaměstnancu v rokoch 1923-

1924 pre poštových zamestnancov. Patrí k najvýznamnejším realizáciám v Nitre pôsobiaceho architekta a 

staviteľa Václava Jiránka (v niektorých publikáciách je autorstvo prisudzované M. M. Harmincovi). Ide o 

výnimočný príklad obytnej zástavby medzivojnového obdobia, organizovanej na družstevnom princípe. Na 

vlastných parcelách bolo postavených 8 rodinných domov a 8 rodinných dvojdomov (spolu 44 obytných 

jednotiek) s vysokými sedlovými strechami a čiastočne využitým podkrovím. Podkrovie na dvojdome je 

presvetlené dvoma oknami v štíte a v izolovanom dome obohatené o malý balkón. Romantický ráz dodávajú 

arkiere z holého tehlového muriva. V súčasnosti slúžia obytné objekty na súkromné bývanie a ako sídla firiem. 

Súbor tvorí autentický urbanistický celok. Zdroj: archív KPÚ v Nitre.
HNP10/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

Nitra

Nécseyho

2, 4, 

6, 8, 

10, 

12, 

14, 

16, 

18, 

20, 

22, 

24, 5, 

7, 9, 

11, 

13, 

15, 

17, 

19, 

21, 

23

70, 

71, 

72, 

73, 

74, 

75, 

76, 

77, 

78, 

79, 

80, 

81, 

60, 

61, 

62, 

63, 

64, 

65, 

66, 

67, 

68, 69
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Nitra

Dobšinského

1, 3, 

5, 7, 

9, 11, 

13, 

15, 

17, 

19, 

21, 

23, 

25, 

27, 

29

43, 

44, 

45, 

46, 

47, 

48, 

49, 

50, 

51, 

52, 

53, 

54, 

55, 

56, 57

Nitra

Dolnozoborská 1 9

22 Vila

Nitra

Kmeťkova 11 318 1616

Charakteristická funkcionalistická stavba s výraznou horizontálnou okennou štrbinou na prízemí, za ktorou bola 

umiestnená obývacia izba a terasa. Horná terasa na poschodí bola krytá rámovou pergolou. Zdroj: Dulla, M. - 

Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002
HNP11/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

23 Obytný dom

Nitra

Kupecká 1 1340

Funkcionalistická stavba z 30. rokov 20. storočia so štvorosovým priečelím, predsunutým rizalitom na vyšších 

poschodiach a balkónmi s francúzskymi oknami. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP13/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

24 Dom mestský

Nitra

Kupecká 7 1347 1349

Dvojpodlažný meštiansky dom položený na staršom historickom jadre z neskorého stredoveku. Prestavaný v 

baroku (doteraz zachované klenby v časti prízemia a v suteréne) a v poslednej tretine 19. storočia (priečelie). V 

časti suterénu je prítomná neskorostredoveká a renesančná situácia. Zdroj: archív KPÚ v Nitre HNP14/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

25 Dom obytný

Nitra

Kupecká 9 1348 1351

Objekt pochádza z obdobia klasicizmu (konzoly nesúce pavlačovú ochodzu), má staršie neskorostredoveké jadro 

(časť pivnice). V 30. rokoch 20. storočia bol upravovaný (obchodné portály). Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP15/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

26 Bytový dom

Nitra

Malá 2 3106 167

Objekt postavený začiatkom 20. stor. ako viacbytovka v eklektickom slohu. Dom má trojtraktovú a dvojtraktovú 

dispozíciu; nachádzali sa v ňom tri väčšie byty, spoločné sociálne zariadenia prístupné priamo z fasády objektu. 

Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP16/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ
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27 Areál bývalej továrne Ferenit

Nitra

Mostná 13 206 1621

Továreň na výrobu bridlicovej krytiny postavil v rokoch 1911 - 1913 podnikateľ so stavebným a palivovým 

drevom Adolf Kramer. V rokoch 1920 – 1921 továreň zrekonštruoval, rozšíril a zmenil názov na Ferrenit, 

továreň na osinkovú bridlicu, Adolf Kramer a synovia. Roku 1942 bola pristavená sušiareň. V roku 1946 továreň 

zamestnávala približne 300 robotníkov. Po roku 1948 bola znárodnená. Je jednou z posledných pozoruhodných 

technických pamätihodností na území mesta. Zdroj: Fusek, G. - Zemene, M. R.: Dejiny Nitry. Nitra 1998, Fojtík, 

J. (ed.): Nitra. Nitra 1977

HNP17/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

28 Červený kríž

Nitra

Vajanského 7 1553 2204

Autorom projektu je bývalý hlavný architekt mesta Zlín František Gahura, vďaka ktorému sa práve v Nitre 

objavil  na Slovensku ojedinelý funkcionalistický motív preskleného polvalcového schodiska. Stavba je 

pozoruhodná i neobvyklým riešením vstupného nárožia, ktoré autor navrhol preskliť a vysunúť. Budova bola 

postavená v roku 1931 pre vtedajšie miestne sídlo Československého Červeného kríža v Nitre. Inštitúcia v nej 

sídli dodnes. Zdroj: Dulla, M. - Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002
HNP18/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

29 Sídlisko Párovce

Nitra

Párovce

Opakujúce sa dva typy domov - výškový bodový dom s konkávne zakrivenou strechou strešnej nadstavby a 

pozdĺžny sekciový dom. Obytné domy sú kombinované s obchodmi, službami a administratívou. Urbanistická 

skladba i achitektonický výraz domov zaraďuje sídlisko k typickým príkladom neskorej moderny. Autorom 

projektu je Michal Maximilián Scheer v spolupráci s Gabrielom Strážovcom a Štefanom Sojkom. Sídlisko bolo 

vybudované v rokoch 1956 - 1963. Súčasťou sídliska je prírodná pamiatka Nitriansky dolomitový lom -  tzv. 

Rolfesova baňa. Ide o čiastočne zaplavenú časť bývalého lomu na ťažbu kameňa, patriacu k výbežku 

Tríbečského pohoria. Zvetrávaním kameňa vznikli krasové útvary. Zdroj: Dulla, M. - Moravčíková, H.: 

Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002

HNP20/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

30 Sídlisko Predmostie

Nitra

Predmostie

Obytná štvrť tvorí vstupnú zónu do historickej časti mesta. Ide o kvalitný historizujúci socialistický realizmus od 

autorov M. M. Scheera, T. Gebauera a Š. Sojku, ktorý vznikol v rokoch 1955 - 1957. Na domoch sa vyskytujú 

formálne prvky typické pre obdobie vzniku (napr. francúzske okná, rímsy). Priestorové usporiadanie cituje 

archetypické predlohy symetrických námestí, parkov a ulíc s kolonádami a alejami. Zdroj: Dulla, M. - 

Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002
HNP21/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

31 Dom mestský

Nitra

Štefánikova 8 49 1376

Objekt pochádzajúci z roku 1892; dátum vzniku je vyznačený v dlažbe podesty schodiska. Vznikol prestavbou 

klasicistického domu v eklektickom duchu. Z obdobia klasicizmu sa zachovala dvorová časť s obiehajúcou 

pavlačou. Zdroj: archív KPÚ

HNP22/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

32 Dom mestský

Nitra

Štefánikova 11 6 1523

Dvojpodlažný podpivničený objekt vznikol na dvoch starších parcelách; prešiel barokovou (zachovaná pivnica) a 

klasicistickou prestavbou (realizácia prepojenia pôvodných dvoch objektov, vytovrenie širokého uličného 

priečelia s centrálne situovaným portálom) a ďalšími úpravami na konci 19. storočia (zvýšenie strešnej časti, 

postavené dvorové krídlo s pavlačovou ochodzou) a v 30. rokoch 20. storočia (upravované obchodné portály). 

Zdroj: archív KPÚ

HNP24/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

33 Dom mestský

Nitra

Štefánikova 15 8 1512/1

Dvojpodlažný objekt s dvorovým krídlom so zachovanou barokovo-klasicistickou dvojtraktovou dispozíciou 1. 

podzemného podlažia na pravej strane uličného krídla. Na konci 19. stor. bola realizovaná veľká prestavba 

(pripojenie pravej časti dvorového krídla) a ostatné dostavby pozdĺž ľavého parcelačného múru vznikali postupne 

až do 20. stor. Priečelie uličného krídla má zachované eklektické detaily z konca 19. stor. Uličné krídlo má 

zachované barokovo-klasicistické komíny. Zdroj: archív KPÚ

HNP26/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

34 Meštiansky dom

Nitra

Štefánikova 17 9 1511

Dvojpodlažný objekt s dvorovým krídlom a schodiskom na ľavej strane priechodu so zachovaným pôvodným 

kovovým zábradlím z konca 19. stor. Uličné priečelie má eklektický výraz z konca 19. stor. Zdroj: archív KPÚ

HNP27/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ
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35
 Budova Centra voľného času 

Domino

Nitra

Štefánikova 63 36 2012

Bývalý živnostenský dom, postavený v r. 1927 - 1928 podľa projektu Milana Harminca. Ide o kompaktný 

dvojpodlažný objekt. Hlavný vstup tvorí trojica masívnych dverí s markízou. Reprezentačný ráz dávajú domu aj 

vysoké okenné otvory na poschodí. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP30/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

36 Obytný dom

Nitra

Štúrova 
14, 

16
1433 815, 816

Výrazný vysoký doskový dom so 101 bytmi. Pripomína Le Corbusierovu bytovú jednotku v Marseille tým, že 

stojí na podobných, sčasti voľných pylónoch. Autorom projektu je Michal Maximilián Scheer. Dom bol 

postavený  v rokoch 1959-1965. Zdroj: Dulla, M. - Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. 

Bratislava 2002
HNP31/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

37 Druhý štátny obytný dom

Nitra

Štúrova 17-21 1409 2128/1

Blok tohto obytného domu plynulo nadväzuje na tzv. prvý štátny obytný dom situovaný na nároží Cintorínskej a 

Štúrovej ulice. Bol postavený v rokoch 1924-1926 podľa projektu Františka Krupku. Objekt preberá výšku rímsy 

a počet podlaží z nárožnej sekcie tzv. prvého štátneho obytného domu. Jednotlivé sekcie domu sú zoskupené na 

uzavretom pôdoryse dvora. Do ulice sa blok otvára nádvorím, ktorého vstupnú časť tvorí nízky objekt, pôvodne 

zrejme dom domovníka. Rožné sekcie domu pri hlavnom vstupe do nádvoria sú zvýraznené polkruhovými 

arkiermi. Dvorové fasády sú obohatené lodžiami s arkádami. Dom zdobí jemný rustikálny ornament v podobe 

červených hviezdic. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP32/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

39
Železničná stanica s budovou 

skladu

Nitra

Staničná 6 1572 2740, 2717/1

Výpravná budova bola postavená okolo roku 1871. V roku 1898 Ján Tomaschek ml. rozšíril podľa vlastného 

projektu budovu stanice o kryté nástupisko. Súčasne zrenovoval staničnú reštauráciu. Prvý vlak ťahaný parným 

rušňom privítali v Nitre slávnostne 18.11.1876. Železničné spojenie fungovalo od roku 1881 so Šuranmi a 

Topoľčanmi, od roku 1897 s Hlohovcom a od roku 1898 s Leopoldovom. Predĺžením trate zo Šurian do Nových 

Zámkov v roku 1900 získala Nitra napojenie na hlavnú trať z Bratislavy do Budapešti.  Železnica mala 

predovšetkým hospodársky význam (nakládky obilia, múky, cukrovej repy, sladu a vápenca, vykládky pšenice, 

uhlia, palivového dreva, piva a soli). V súčasnom interiéri je zachované hodnostné liatinové schodiskové 

zábradlie. V štítoch rizalitov sú umiestnené kruhové okienka s maľovanou paspartou, ktoré si zachovali pôvodné 

členenie. Okná fasád si taktiež zachovali pôvodné rámy so šesťtabličkovým členením. Budovy skladov boli 

postavené okolo roku 1908. Jedna z budov je zachovalejšia, s pôvodnými drevenými výplňami dverných otvorov 

a 50-tabličkovými oknami. Ide o autentickú stavbu dokresľujúcu charakter pôvodnej zástavby železničnej 

stanice. Zdroj: archív KPÚ v Nitre
HNP36/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

40
Budova starej sladovne a bývalý 

sklad pivovaru

Nitra

Štefánikova 71 4572, 4573

Pochádzajú z roku 1887. Staviteľom bol švajčiarsky továrnik Eduard Eckenstein - Schreder. Zdroj: Fusek, G. - 

Zemene, M. R.: Dejiny Nitry. Nitra 1998

HNP37/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

41 Budova bývalého kina Palace

Nitra

Radlinského 9 108 1556

Dvojpodlažná budova z roku 1924 susedí s pešou zónou. Autorom projektu bol Ing. Ignác Weil, otec izraelského 

výtvarníka a nitrianskeho rodáka Shragu Weila. V roku 1930 kúpil budovu podnikateľ Július Stark s cieľom 

adaptovať ju na moderné kino, ktoré by premietalo filmy aj so zvukom. Dovtedy sa  v nitrianskych kinách 

premietali filmy s hudobným sprievodom. Na základe Weilových plánov dal Stark prerobiť premietačky a 

sprevádzkoval prvé zvukové kino na Slovensku. Prvým hraným zvukovým filmom bola americká snímka The 

singing fool (Spievajúci blázon) a premietala sa v marci 1930. Zdroj: Kolektív: Významné osobnosti Nitry. Nitra 

1998

HNP38/2010; č. 

uznesenia 

281/2010-MZ

42

Rodinný dom Nitra Horný palánok 7 696 76 Vznik rodinného domu sa predpokladá do obdobia 2. pol. 18. stor., prestavaný okolo pol. 19. stor. do súčasnej 

podoby. Výraznejšie zmeny boli realizované v 20. - 30. rokoch 20. stor. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP1/2012; č. 

uznesenia 

115/2012
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43

Kanónia Nitra Hradná 1 3106 61 Jadro objektu (pivnica) pochádza zo 17. stor. V 2. pol. 18. stor. bol postavený dvojkrídlový prízemný objekt v 

pôdoryse L. Koncom 19. stor. prebehla radikálna prestavba, počas ktorej bol objekt vyvýšený o 1 podlažie a 

pôvodne prízemný dom predmestského typu sa zmenil na reprezentatívnu obytnú stavbu. Zdroj: archív KPÚ v 

Nitre

HNP2/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

44

Kanónia Nitra Hradná 2 1 39/2 Obytný dom postavený na stredovekom základe (zachovala sa kamenná pivnica ako súčasť predpokladaného 

pôvodného stredovekého nadzemného objektu zo 14. stor.). Zač. 18. stor. predpokladáme vznik trojkrídlového 

prízemného objektu, upraveného v empírovom duchu v 1/4 19. stor. Ďalšia úprava realizovaná okolo r. 1900. Po 

r. 1950 bol objekt upravený z dôvodu nového využitia. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP3/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

45

Bytový dom Nitra Kupecká 2 1350 1337/3 Objekt situovaný na stredovekej parcele, so stavebným jadrom zo 16. stor., nesúci znaky rustikálneho neskorého 

baroka a biedermeyeru. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP4/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

46

Bytový dom Nitra Nám. Jána Pavla 

II.

1 1 93 Súčasný objekt stojí na parcele vzniknutej spojením dvoch starších stredovekých parciel. Na parcele sa 

nachádzajú dve samostatné pivnice, pričom jedna z nich sa na južnej strane napája na stredovekú pivnicu na 

susediacej parcele. Situovanie zachovaných pivničných priestorov vypovedá o urbanistickom vývoji Horného 

mesta v stredoveku. Súčasný nadzemný objekt vznikol pravdepodobne rozšírením staršieho renesančného domu 

o dvorové krídlo v baroku. Druhé dvorové krídlo vzniklo pravdepodobne v 1/4 19. storočia a celý objekt bol 

slohovo zjednotený. V 80. rokoch 20. storočia prebehli úpravy smerujúce ku skultúrneniu bývania. Zdroj: archív 

KPÚ v Nitre

HNP5/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

47

Kanónia Nitra Nám. Jána Pavla 

II.

6 6 38 Objekt stojí na stredovekej parcele, na ktorej sa predpokladá existencia renesančného objektu postaveného za 

mestskými hradbami z pol. 16. stor. Budova kanónie bola postavená v období baroka, stavebne upravená 

koncom 19. stor. a zač. 20. stor. V pol. 20. stor. bola modernizovaná. Začiatkom 21. storočia bol objekt zbúraný 

a nahradený replikou. Dnes je sídlom kardinála Korca. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP6/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

48

Dom mestský Nitra Ulica Pri 

Synagóge Farská 

6 27A 1307 1391 Nárožný meštiansky dom s barokovým jadrom a klasicistickým priečelím zo strany Farskej ulice. Stavebne 

upravovaný v poslednej 1/3 19. stor. a v 20. stor. V suteréne zachované klenby a arkádová chodba na 1. poschodí 

objektu. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP7/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

49

Bytový dom Nitra Pribinova 7 7 96 Meštiansky dom pochádzajúci z 2. pol. 18. stor. stojaci na parcele vzniknutej spojením dvoch stredovekých 

parciel. Na parcele sa nachádzajú pozostatky stredovekej pivnice s renesančnými úpravami, takže sa dá 

predpokladať, že tu stál starší objekt zničený počas vojenských útokov na hrad a Horné mesto. Barokový dom 

bol klasicisticky upravený v 1/4 19. stor. a v roku 1915 upravený v duchu secesie. V 2. pol. 20. stor. bol dom 

modernizovaný. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP8/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

50

Dom bytový Nitra Samova 5 972 114 Meštiansky dvojpodlažný dom z 19.stor. Zdroj: archív KPÚ v Nitre HNP9/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

51

Dom bytový Nitra Samova 7 973 110 Jednopodlažný obytný dom z konca 19. storočia. Suterén bol pravdeppodobne vybudovaný ako súčasť staršej 

zástavby parcely v 16. - 17. stor. Ide o typ malého mestského domu, ktorý nachádzame vo všetkých menších 

mestečkách v radovej zástavbe ulíc vznikajúcich mimo historických centier. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP10/2012; č. 

uznesenia 

115/2012
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52

Meštiansky dom Nitra Samova 10 981 76 Meštiansky dom vinohradnícko-hospodárskeho typu s jadrom pravepodobne zo 16. stor., v 2. pol. 17. stor. 

prebehla 2. stavebná etapa. Súčasná dispozícia pochádza z obdobia barokovej prestavby datovanej do 2. 1/2 18. 

stor. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP11/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

53

Dom mestský Nitra Štefánikova 39 23 1479/1 Dvojpodlažný objekt z konca 19. storočia vznikol prestavbou objektu z barokového obdobia. V súčasnosti má 

objekt výraz v štýle novobaroka. Zdroj: archív KPÚ v Nitre

HNP12/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

54

Bytový dom Nitra Vazilova 1 1002 121 Jednopodlažný objekt zo začiatku 19. storočia, prestavaný okolo polovice 19. storočia. Okolo roku 1925 prebehli 

dispozičné úpravy, v závere 80. rokov 20. storočia realizovaná adaptácia objektu pre súčasné využitie. Zdroj: 

archív KPÚ v Nitre

HNP13/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

55

Bytový dom Nitra Východná 2 994 69 Obytný dom postavený na prelome 19. a 20. storočia v eklektickom štýle. Nesie znaky pseudoslohových 

architektúr 2. polovice 19. storočia, vďaka čomu predstavuje kvalitnú miestnu architektúru. Zdroj: archív KPÚ v 

Nitre

HNP14/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

56

Meštiansky dom Nitra Východná 4 995 53/1 Meštiansky dom z 18. storočia, v 1. polovici 19. storočia vznikla dvojkrídlová dispozícia, v 3. tretine 19. storočia 

vznikla trojkrídlová dispozícia, v 20. storočí dostavali 4. krídlo a upravili funkčne interiér. Zdroj: archív KPÚ v 

Nitre

HNP15/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

57

Kostol sv. Cyrila a Metóda Mlynárce 58 681/1 Sakrálny objekt postavený v rokoch 1944-47. Moderná trojloďová bazilikálna stavba. Nad portálom  sa nachádza 

reliéf sv. Cyrila a Metoda. V interiéri za hlavným oltárom je nástenná maľba "Kázanie Cyrila a Metoda" od E. 

Massányiho. Zdroj: Kol.: Súpis pamiatok na Slovensku. K - P. Bratislava 1968

HNP16/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

58

Historická komunikácia s 

mestskou studňou

Nitra Na Vŕšku 1258, 1173, 1186 Novoveká mestská komunikácia. Mestská studňa slúžila v novoveku Nitranom ako zdroj pitnej vody. Zdroj: 

archív KPÚ v Nitre

HNP17/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

59

Historická komunikácia Nitra Nám. Jána Pavla 

II.

44 Novoveká mestská komunikácia. Zdroj: archív KPÚ v Nitre HNP18/2012; č. 

uznesenia 

115/2012
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60

Busta Františka Mojtu Nitra zasadacia 

miestnosť 

mestského úradu

Dar rodiny Mojtovcov Mestu Nitra; busta znázorňuje starostu mesta Nitry pôsobiaceho vo funkcii v rokoch 1932-

1945. Dielo zhotovil akad. sochár Ivan Řehák. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HHP1/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

61

Kamenný kríž Nitra Kasalova ulica 2889 Pieskovcový kríž s ukrižovaným Kristom od neznámeho autora z 18. stor. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ. HNP19/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

62

Kamenný kríž so stĺpom Nitra Štúrova ulica pri 

hypermarkete 

Tesco

7831/1 Kríž s ukrižovaným Kristom na stĺpe. Pieskovcová plastika pochádza od neznámeho autora, dátum vzniku nie je 

známy. Dielo bolo reštaurované v roku 2000. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP20/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

63

Kamenný kríž so stĺpom Nitra Štúrova ulica 

(Stavbár)

2283/3 Kríž s ukrižovaným Kristom na stĺpe. Dátum vzniku nie je známy, dielo bolo reštaurované v roku 1935 a 2000. 

Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP21/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

64

Kristus na kríži Nitra priestranstvo 

vedľa Kostola sv. 

Štefana v 

Párovciach

6852 Kamenný kríž s ukrižovaným Kristom osadený na kamennom stĺpe. Autor, ani rok vzniku diela nie je známy. 

Reštaurovanie prebehlo v roku 2000. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP22/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

65

Kríž so stĺpom Nitra križovatka 

Kostolnej a 

Dolnočermánskej 

ulice

4930/3 Votívny kamenný stĺp rozdelený na podstavec s nápismi, stĺp s reliéfne zobrazenou ženskou postavou a kríž s 

Ukrižovaným, ktorý dal postaviť statkár Joannes Zamecsnik s manželkou Zuzanou Molnár v roku 1772, 

obnovený v roku 1901 a 2009 (Mesto Nitra). Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP23/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

66

Mariánsky stĺp Nitra Svätoplukovo 

námestie

1578/3 Pieskovcová plastika pochádza z roku 1881, kedy ju dal opätovne zhotoviť biskup Augustín Roškováni sochárovi 

Antonovi Brandlovi. Pôvodná socha, postavená mešťanmi v roku 1740 na pamiatku ukončenia morovej 

epidémie, bola v dezolátnom stave. "Brandlova" socha bola niekoľkokrát reštaurovaná, o čom svedčia nápisy na 

podstavci a taktiež premiestňovaná (Svätoplukovo námestie, Kalvária). Od roku 1989 je opäť súčasťou 

Svätoplukovho námestia, kde bolo jej pôvodné umiestnenie. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP24/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

67

Pamätník Ľudovíta Štúra Nitra Štúrova 817/3 Pamätná tabuľa s reliéfom. Autorom je akad. sochár Tibor Bártfay. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ. HNP25/2012; č. 

uznesenia 

115/2012



Č. Pamätihodnosť K.ú. Adresa Or. 

č.

Súp. č. Parcel. č. Význam, stručná charakteristika Evid. č., 

rozhodnutie 

Mesta o zápise 

68

Pamätník padlých hrdinov v I. 

sv. vojne

Nitra park Sihoť 168/1 Plastika z prírodného kameňa, podstavec je obložený travertínom. Dielo zhotovil akad. sochár Alexander Finta v 

roku 1918, obnovená v roku 1998. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP26/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

69

Pamätník protikomunistického 

odboja

Nitra trávnik pred 

mestským 

úradom

2073/4 Pamätník obetiam komunizmu v rokoch 1948-1989 zhotovený  v roku 2005 firmou PP INVEST, NITRA, s.r.o. 

Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP27/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

70

Pamätník víťazstva Nitra pred budovou 

Úradu 

Nitrianskeho 

samosprávneho 

kraja

1907 Pamätník pozostávajúci zo žulového podstavca a bronzovej sochy vojaka od akad. sochára Tibora Bártfaya. Dielo 

vzniklo v roku 1960. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP28/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

71

Pamätník "K lipám slobody" Nitra trávnatá plocha 

na Jesenského 

ulici

5432 Pamätník na počesť prijatia Ústavy Slovenskej republiky vznikol v roku 1992 v kamenosochárstve J. Šimonek 

Nitra. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP29/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

72

Pamätný kameň "Sv. Otec" Janíkovce letisko 1131/8 Pamätník na pamiatku návštevy Jána Pavla II. v Nitre od akad. sochárky Zuzany Marciňovej-Hetminskej vznikol 

v roku 1996. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP30/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

73

Pamätník Jána Zelenáka Dražovce na priečelí 

základnej školy

3 Pamätná tabuľa s bustou venovaná akad. maliarovi J. Zelenákovi od akad. sochára Milana Marciňu zhotovená v 

roku 2007. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HHP2/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

74

Pamätník "Partnerské mestá" Nitra trávnatá plocha 

pred mestským 

úradom

2073/4 Sochárske dielo z prírodného kameňa obloženého žulou na betónovom podstavci. Ide o umelecké zviditeľnenie 

partnerských miest mesta Nitry z autorskej dielne akad. sochára Milana Marciňu. Dielo vzniklo v roku 1998. 

Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP31/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

75

Pamätník obetiam 2. sv. vojny Nitra Ulica Na Vŕšku 1260 Pamätník bol zhotovený v roku 1949, obnovený v roku 1998. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ. HNP32/2012; č. 

uznesenia 

115/2012
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76

Pieta Nitra nárožie ulíc 

Mariánska a 

Piaristická

1186/3 Kamenná socha z 18. stor. od neznámeho autora. Dielo bolo zreštaurované v roku 1998 a umiestnené pred 

Kaplnkou sv. Michala na ulici Na Vŕšku. V roku 2010 bola socha premiestnená na svoje pôvodné miesto. Zdroj: 

Odbor kultúry MsÚ.

HNP33/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

77

Pieta Nitra Štúrova ulica 817/1 Pieskovcová socha od neznámeho autora. Rok vzniku je neznámy. Originál bol zreštaurovaný v roku 2004 a 

osadený na pôvodné miesto. Kópia sochy je osadená na mestskom cintoríne na hrobe p. Bógyovej, ktorá ju 

zachránila pred totálnou devastáciou. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP34/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

78

Plastika "Národ sebe" Nitra priestranstvo 

pred Domom 

služieb 

817/1 Medená plastika od akad. sochára Jozefa Fizela z roku 1970. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ. HNP35/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

79

Plastika "Slnečný kotúč" Chrenová priestranstvo za 

obytným domom 

na Tr. A. Hlinku 

č. 32

904/36 Betónová plastika z roku 1979. Autorom je akad. sochár Dušan Dzurek. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ. HNP36/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

80

Plastika "Znovuzrodenie" Nitra priestranstvo 

pred FNsP

7220/15 Plastika z umelého kameňa od akad. sochára Stanislava Mikuša. Dielo vzniklo v roku 1992. Zdroj: Odbor kultúry 

MsÚ.

HNP37/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

81

Plastika "Optimizmus" Nitra Škultétyho ulica 7337/1 Plastika od akad. sochára Stanislava Mikuša. Dielo vzniklo v roku 1992. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ. HNP38/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

82

Plastika "Konštantín a Metod" Nitra Kráľovská ulica 31/4 Bronzové súsošie od akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Dielo vzniklo v roku 1990. Zdroj: Odbor kultúry 

MsÚ.

HNP39/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

83

Plastika sv. Jána Nepomuckého Dolné 

Krškany

pred kostolom sv. 

Ondreja

381 Pieskovcové súsošie, pozostávajúce zo samotnej sochy sv. Jána Nepomuckého a dvoch anjelov po jeho stranách. 

Dátum vzniku súsošia nie je známy. V roku 1994 bolo dielo reštaurované akad. sochárom Mariánom Hruštincom 

a v roku 2003 boli vytvorené nové kópie anjelov reštaurátorom Tomášom Kucmanom. Zdroj: Odbor kultúry 

MsÚ.

HNP40/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

84

Plastika "Brána-Zoborské 

listiny"

Zobor voľné 

priestranstvo 

pred 

Špecializovanou 

nemocnicou sv. 

Svorada Zobor, 

n.o.

2994/1 Dielo vzniklo v roku 1998. Tvorí ho zvlnená plocha s úryvkami zoborských listín po stranách. V otvore obrysu 

štvorlístka je vsadená ženská postava držiaca roh hojnosti. Autorkou je akad. sochárka Zuzana Marciňová - 

Hetminská. Plastika je zhotovená z umelého bronzu, podstavec je z prírodného kameňa. Zdroj: Odbor kultúry 

MsÚ.

HNP41/2012; č. 

uznesenia 

115/2012
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85

Protest proti vojne Nitra park Sihoť 152/1 Sochárska kompozícia od akad. sochára Tibora Bártfaya znázorňujúca ženu-matku brániacu svoje hrajúce sa deti. 

Dielo vzniklo v roku 1964, v roku 1998 a 2008 bolo obnovené. Postavy detí sú odliate do bronzu, postava matky 

je zhotovená z epoxidu. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP42/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

86

Socha svätca (sv. Július ?) Veľké 

Janíkovce

juhovýchodný 

vstup do 

mestskej časti

1144/1 Torzo prícestnej pieskovcovej sochy z 1. 1/3 19. stor, obnovené v roku 1915 a 2010 (Mesto Nitra) . Ide 

pravdepodobne  o zobrazenie sv. Júliusa (ojedinelé na Slovensku), ktorého kult priniesol do Janíkoviec v 18. 

stor. Andrej Rabček. Počas svojho pôsobenia vo farnosti Janíkovce založil Kongregáciu sv. Anny a sv. Júliusa, 

ktoréj prvým čestným členom bola  panovníčka Mária Terézia (venovala farnosti časť relikvií sv. Júliusa 

nachádzajúcich sa vo Viedni). Po odchode Andreja Rabčeka z farnosti kult sv. Júliusa v Janíkovciach postupne 

upadal. V súčasnosti sa na pôvodnom mieste nachádza kópia sochy; originál je umiestnený vo vestibule 

mestského úradu. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP43/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

87

Socha T. G. Masaryka Bronzová socha 1. československého prezidenta od akad. sochára Otta Gutfreunda. Podstavec navrhol Ing. arch. 

Vojtech Kerhát. Sochu odliala v roku 1927 do bronzu pražská firma Bartáková. Do roku 1938 bola socha 

umiestnená pred budovou Justičného paláca. V rokoch 1938 - 1945 ju vystriedala socha M. R. Štefánika a v roku 

1947 bola socha Masaryka opätovne osadená na svoje pôvodné miesto. V roku 1949 bola opäť demontovaná a 

uložená v depozite Technických služieb Mesta Nitry. Socha bola v roku 1992 renovovaná a od uvedeného roku 

je vo výpožičke Zámku Topoľčianky. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HHP3/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

88

Socha V. I. Lenina Nitra areál Mestských 

služieb

Bronzová socha v nadživotnej veľkosti od akad. sochára T. Bártfaya. Pôvodne bola osadená na terajšom 

Svätoplukovom námestí; v súčasnosti je uskladnená v areáli Mestských služieb. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HHP4/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

89

Socha svätice Nitra Kalvária 3700/1 Pieskovcová socha zhotovená v roku 1745, renovovaná v roku 1922 a 1994. Originál je umiestnený vo vestibule 

mestského úradu. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP44/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

90

Súsošie Protest Nitra Svätoplukovo 

námestie

1582/11 Figurálna kompozícia so zaužívaným názvom "Snem vtákov" od akad. sochára T. Bártfaya je zhotovená z 

umelého kameňa . Ide o dielo s ekologickou tématikou. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP45/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

91

Socha Panny Márie s dieťaťom 

na stĺpe

Nitra nárožie ulíc 

Kalvárska a 

Mariánska dolina

3516 Vápencová socha Panny Márie s dieťaťom pochádza v 19. stor., pieskovcový stĺp je starší. Oba artefakty 

pochádzajú z dielne neznámych autorov. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP46/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

92

Socha "Vir dolorum" Nitra Cabajská cesta - 

voľné 

priestranstvo 

pred budovou 

MED-ART

5199 Atypicky stvárnená postava Krista osadená na stĺpe bola zhotovená neznámym autorom v roku 1848. 

Pieskovcová plastika bola reštaurovaná v roku 1933 a 1994. Originál sa nachádza v mestskom archíve na 

Kyneku. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP47/2012; č. 

uznesenia 

115/2012
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93

Socha sv. Floriána Nitra Námestie 

Kráľovnej pokoja

2158 Socha z 19. stor. od neznámeho autora. Originál je umiestnený v mestskom archíve na Kyneku. Zdroj: Odbor 

kultúry MsÚ.

HNP48/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

94

Socha sv. Jána Nepomuckého Nitra Župné námestie 79/2 Pieskovcová socha na podstavci od neznámeho autora. Dátum vzniku nie je známy. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ. HNP49/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

95

Socha sv. Jána Nepomuckého Chrenová areál kostola sv. 

Martina

1 Pieskovcová socha na podstavci z 18. stor. Autor nie je známy. Dielo bolo obnovené v roku 1921, 1938 a 1970. 

Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP50/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

96

Socha "Atlant" Nitra nárožie kanónie 

na Samovej ulici 

č. 16

70/1 Postava obra podopierajúca roh 2. podlažia budovy kanónie. Dielo vytvoril v roku 1820 akad. sochár Vavrinec 

Dunajský. Autorovou predlohou bola mytologická postava titana Atlanta, ktorý bol bohmi prekliaty na večné 

podopieranie stĺpov držiacich oblohu. K nitrianskej soche sa viaže legenda o silnom kováčovi žijúcom v 

stredovekej Nitre, ktorý pomohol zachrániť Horné mesto pred Turkami. Socha je neoddeliteľnou súčasťou a 

hlavným poznávacím znamením národnej kultúrnej pamiatky - kanónie na Samovej 16. Zdroj: Odbor kultúry 

MsÚ.

HNP51/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

97

Socha "Pribina" Nitra Pribinovo 

námestie

89 Bronzová socha v nadživotnej veľkosti na žulovom podstavci od akad. sochára Tibora Bártfaya. Dielo 

predstavuje nitrianske knieža, ktorý vládol v Nitre v 9. stor. Socha bola zhotovená v roku 1989. Zdroj: Odbor 

kultúry MsÚ.

HNP52/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

98

Sochárska kompozícia na 

Cyrilometodskom námestí

Nitra priestranstvo 

pred kostolom sv. 

Ladislava

1199 Kompozícia pozostáva z kópií 12 sôch apoštolov, kríža, sochy Krista a súsošia tzv. Malej Kalvárie. Sochy 

zhotovil z pieskovca sochár  Anton Brandl v rokoch 1870-1873, kríž bol zhotovený neznámym autorom v roku 

1762. Staršie je i súsošie tzv. Malej Kalvárie. V čase ich zhotovenia si ich kupovali významní nitrianski 

mešťania, ale aj cirkevné osoby. Súčasné námestie je zároveň pôvodným miestom osadenia, z ktorého boli sochy 

odstránené v 50. rokoch 20. stor. V 90. rokoch 20. stor. mestský úrad vyvinul úsilie o nájdenie a znovuosadenie 

kompozície na námestie. Šesť sôch apoštolov a socha Krista  bolo nájdených  v Jelenci, jedna socha sa našla v 

Ladiciach. Všetky sochy boli v dezolátnom stave. V rokoch 1997-1998 Mesto Nitra začalo realizovať projekt 

"Dotvorenie Cyrilometodského námestia", v rámci ktorého boli nájdené sochy zreštaurované a chýbajúce sochy 

boli opätovne vymodelované na základe dobových fotografií. Koncepcia rozmiestnenia sôch nie je totožná s 

pôvodným rozmiestnením v 19. stor. z dôvodu súčasných rozdielov v teréne námestia a tomu prispôsobnej 

architektonickej úpravy námestia v 20. stor. Zdroj: Odbor kultúry MsÚ.

HNP53/2012; č. 

uznesenia 

115/2012

99

originály sôch z Cyrilo-

metodského námestia Nitra

sklad Kolégia 

piaristov v Nitre, 

Piaristická ul., 

vestibul MsÚ v 

Nitre

súbor 8 plastík z pieskovca od rakúskeho sochára Antona Brandla z rokov 1870 - 73, zdroj : odbor kultúry MsÚ v 

Nitre

HHP 1/2014, 

č.uznesenia 

30/2014-MZ

100 originál sochy sv. Floriána Nitra

archív MsÚ v 

Nitre, 

Ovocinárska ul., 

Nitra - Kynek 19

pieskovcová socha sv. Floriána z r. 1818 od neznámeho autora. Pôvodne umiestnená pred byvalým hotelom 

Tatra, dnes kópia na Cintorínskej ul., zdroj : odbor kultúry MsÚ v Nitre

HHP 2/2014, 

č.uznesenia 

30/2014-MZ
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101

originál sochy sv. Jána 

Nepomuckého Nitra

sklad Kolégia 

piaristov v Nitre, 

Piaristická ul. 8

pieskovcová socha sv. Jána Nepomuckého z pred r. 1924 od neznámeho autora. Kópia sochy umiestnená na 

Župnom námestí, zdroj : odbor kultúry MsÚ v Nitre

HHP 3/2014 

č.uznesenia 

30/2014-MZ

102 originál sochy svätice Nitra

vestibul MsÚ v 

Nitre, 

Štefánikova tr. 60

pieskovcová socha pravdepodobne sv. Alžbety Uhorskej z r. 1745 od neznámeho autora, kópia umiestnená na 

Kalvárskom vŕšku,zdroj : odbor kultúry MsÚ v Nitre

HHP 4/2014 

č.uznesenia 

30/2014-MZ

103 originál sochy sv. Júliusa Nitra

vestibul MsÚ v 

Nitre, 

Štefánikova tr. 60

pieskovcová socha sv. Júliusa  z r. 1812, renovovaná v r. 1915 a reštaurovaná v r. 2010. Kópia umiestnená v 

mestskej časti Nitra - Janíkovce zdroj : odbor kultúry MsÚ v Nitre

HHP 5/2014 

č.uznesenia 

30/2014-MZ

104 originál sochy  Vir dolorum Nitra

archív MsÚ v 

Nitre, 

Ovocinárska ul., 

Nitra - Kynek 19

kamenná socha, reštaurovaná v r. 1994 akad.sochármi manželmi Marciňovými, kópia umiestnená na Cabajskej 

ceste v Nitre,  zdroj : odbor kultúry MsÚ v Nitre

HHP 6/2014 

č.uznesenia 

30/2014-MZ

105 Židovský cintorín Nitra Pražská ul. 8 7682 - 7685

jeden z najväčších židovských cintorínov na Slovensku, nachádza sa tu vyše 5 000 náhrobných kameňov, mnohé 

sú cennými dokladmi dobového sochárstva, sú tu pochované viaceré významné osobnosti Nitry, zdroj : ŽNO v 

Nitre

HNP 7/2014 

č.uznesenia 

30/2014-MZ

106 Vojenský cintorín Nitra Nitrianska ul. 8394

dobový cintorín z rokov 1915 - 1918, je tu pochovaných 438 vojakov z obdobia I.sv.vojny rôznej národnosti a 

vierovyznania, v strede je hrob kpt. Zdráleka s náhrobníkom z r. 1924 s plastkou od akd.soch. Júliusa Bartfaya, 

zdroj : odbor kultúry MsÚ v Nitre

HNP 8/2014 

č.uznesenia 

30/2014-MZ

107 Mestský cintorín Nitra Cintorínska ul. 2162 - 2164

najstarší cintorín v meste, pochováva sa na ňom už od roku 1780, v nasledujúcich rokoch bola zväčšovaná jeho 

plocha až do r. 1920, kedy získal dnešnú podobu. Súčasná kapacita cca. 6 000 hrobových miest, zdroj : odbor 

kultúry MsÚ v Nitre

HNP 9/2014 

č.uznesenia 

30/2014-MZ

108 Budova bývalého hotela Tatra Nitra Farská ul. 41 1315 1413/2 Budova postavená v r.1887. Starší Nitrania ju poznajú pod názvom Lakner, neskôr Slávia. Na tomto pozemku 

kedysi stál hostinec Zlatá hus. Dnes ako zrekonštruovaný Golden Hoffer hotel je dominantou nitrianskej pešej 

zóny a súčasťou pamiatkovej zóny mesta Nitry. zdroj : Fusek.G., Zemene M. : Dejiny Nitry, 1998, str.276

HNP 1/2015, 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

109 Hydrocentrála Nitra rieka Nitra 4648/ 1,2,3,4,5 V r.1928 sa kvôli častým záplavám a stratám na úrode okolitých polí začalo s reguláciou rieky Nitry. Vodné dielo 

Nitra - hydrocentrála s 30 m dhým hradiacim valcom dokončené v r.1950. Vo vnútri dve Kaplanove turbíny, 

každá s výkonom 300kW. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 2/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ
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110 Budova školy Nitra ul. J.Vuruma 2 2790 1262/2 zachovalý objekt najstaršej základnej školy v meste, ktorú postavili ako trojtriednu školu v r.1783. zdroj : archív 

odboru kultúry MsÚ v Nitre

HNP 3/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

111 Budova bývalej vodárne Nitra Mestský park 

Sihoť

3 164 Budova postavená v medzivojnovom období 20.stor. ako čerpacia stanica a strojovňa vodárne. Sprevádzkovaná v 

r. 1940, prestavaná v poslednej tretine 20.stor. zdroj : KPÚ v Nitre  

HNP 4/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

112 Kaplnka sv. Urbana Nitra Murániho ul. 425/31 Kaplnka postavená v r. 1894 p. Antonom Karlánkom s patrocíniom sv. Antona, zrekonštruovaná v r. 1995. zdroj 

: archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 5/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

113 Kaplnka sv. Urbana Mlynárce Šúdolská ul. 8632 Kaplnka postavená v r. 1763 majiteľmi šúdolských pivníc v barokovom štýle. Patrocínium sv. Urbana. 

Prestavaná v r.1941 zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 6/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

114 Kaplnka Panny Márie Lurdskej Nitra roh Kasalovej a 

Stračej ul.

3702/1 Kaplnka postavená v r. 1913 miestnymi obyvateľmi v jednej z jaskýň vápencového brala Kalvárskeho kopca. 

Stavba vedená Dr. Jánom Kasalom, za pomoci dolnomestského kaplána Dr. Eugena Filkorna a s finančnou 

podporou Nitrianskej kapituly. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 7/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

115 Sv. Ján Nepomucký Veľké 

Janíkovce

areál Kostola sv. 

Petra a Pavla

10.2 kamenná socha od neznámeho autora, reštaurovaná v r. 2011-12. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre HNP 8/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

116 Kaplnka sv. Anny Dražovce Ambrova ul. 8632 Pôvodne postavená ako socha v r.1776, obnovená v r.1886, neskôr domurovaná kamenná nika.  Reštaurovaná v 

r. 2011-13. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 9/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

117 Kamenný kríž Nitra roh ulíc Bottova 

a Golianova

6538 Kamenný kríž postavený Jánom Rečkom s manželkou v r. 1840, opravovaný v r.1896, 1947. zdroj : archív 

odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 10/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ 

118 Drevený kríž Nitra Kostol 

Navštívenia 

Panny Márie na 

Farskej ul.

1303 1361 Drevený kríž zo 100-ročnej lipy vznikol ako dar Sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II. pri návšteve Nitry v r. 1995. zdroj : 

archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HHP 11/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

119 Proglas Nitra vstup do 

hradného areálu 

33 Žulový pomník v tvare pyxidy s textom prekladu Proglasu - Konštantínovho veršovaného predslovu k svätému 

evanjeliu z r.2000 od akad.soch.Mariána Žilíka. zdroj : odbor kultúry MsÚ v Nitre   

HNP 12/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ



Č. Pamätihodnosť K.ú. Adresa Or. 

č.

Súp. č. Parcel. č. Význam, stručná charakteristika Evid. č., 

rozhodnutie 

Mesta o zápise 

120 Pamätník Andreja Hlinku Chrenová verejné 

priestranstvo, Tr. 

A. Hlinku 

1364/3 1364/5 Bronzová tabuľa s reliéfom od akad. soch. Milana Marciňu, na žulovom podstavci z r.2014. zdroj : archív odboru 

kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 13/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

121 Tri klasy Nitra kruhový objazd, 

Štúrova ul.

7998/1 Dielo z eloxovaného hliníka od akad. soch. Alexandra Viku z r.1975 so symbolikou Nitry ako centra 

poľnohospodárstva. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 14/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

122 Stély Chrenová roh ulíc Ľ. 

Okánika a Tr. A. 

Hlinku

1370/34 Plastika z umelého kameňa od akad. soch. Juraja Hovorku z r. 1981. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre HNP 15/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

123 Krajina úrodná Chrenová Fatranská ul., 

bývalé kino Lipa

874/13 Dielo z r.1988 od akad. soch. Milana Marciňu so symbolikou poľnohospodárstva. zdroj : archív odboru kultúry 

MsÚ v Nitre 

HNP 16/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

124 Kvet Chrenová Dlhá 56 839 Dielo od akad. soch. Milana Marciňu z r.1978. zdroj :archív odboru kultúry MsÚ v Nitre HNP 17/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

125 Dva davy Nitra roh ulíc 

Dolnočermánska 

a Škultétyho

7239 Dielo od akad.soch. Stanislava Mikuša vzniklo ako súčasť výstavby sídliska Klokočina III. zdroj : archív odboru 

kultúry MsÚ v Nitre  

HNP 18/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

126 Rodina Chrenová Fatranská ul., 

Poliklinika 

Chrenová

12 971/1 Figurálna kamenná kompozícia z r.1983 od akad. soch. Zuzany Marciňovej - Hetminskej. zdroj : archív odboru 

kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 19/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

127 Kamenný erb mesta Nitry Nitra sklad MsÚ v 

Nitre

Kamenný erb mesta Nitry od neznámeho autora pravdepodobne zo 16.stor., pôvodne umiestnený na jednej z 

verejných budov v centre mesta. Reštaurovaný v r. 2004. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre

HHP 20/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

128 Kamenný kríž Dolné 

Krškany

roh ulíc 

Dvorčianska a 

Novozámocká

168/1 Kamenný kríž z r.1793, opravovaný v r.1881. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre HNP 21/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

129 súsošie sv. Anna a sv. Július Veľké 

Janíkovce

areál Kostola sv. 

Petra a Pavla

10.2 Kamenné súsošie z r.1749 postavené z úcty k sv. Júliusovi. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre HNP 22/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ



Č. Pamätihodnosť K.ú. Adresa Or. 

č.

Súp. č. Parcel. č. Význam, stručná charakteristika Evid. č., 

rozhodnutie 

Mesta o zápise 

130 Kamenný kríž Nitra svah vrchu 

Kalvária

3531 Kamenný kríž postavený pred r.1864, opravovaný v r. 1895. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre HNP 23/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

131 Pamätník Nitra Štúrova ul., 

budova Krajskej 

prokuratúry v 

Nitre

9 2123 Pamätník od neznámeho autora s pôvodným textom "Nech žije mier medzi národmi. Preč s podpaľačmi vojny!". 

V r.1996 uznesením MZ v Nitre zmenený na text "Na počesť obetiam bombardovania mesta Nitry 26.3.1945." 

zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 24/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

132 Radostné materstvo Nitra Špitálska ul, 

areál Fakultnej 

nemocnice Nitra 

6 4538/ 33 Dielo akad. soch. Ludwika Korkoša z r. 1963 vzniklo ako súčasť fontány pred pavilónom nemocnice. zdroj : 

archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 25/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

133 Nádej na uzdravenie Nitra Špitálska ul., 

areál Fakultnej 

nemocnice Nitra 

4538/ 16 Pieskovcová socha pravdepodobne od nitrianskeho sochára Elemíra Meszároša z r. 1939 predstavuje alegóriu 

chorého bojujúceho o život. zdroj : archív odboru kultúry MsÚ v Nitre 

HNP 26/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ

134 Hudobný pavilón Nitra Mestský park 

Sihoť

168/1 Secesný hudobný pavilón / altánok postavený začiatkom 20.stor. zdroj : KPÚ v  Nitre, archív odboru kultúry 

MsÚ v Nitre 

HNP 27/2015; 

č.uznesenia 

283/2015 - MZ


