Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - II. - A.12

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Staré Mesto

Adresa:

Vazovova 8

Adresa popisom:

roh Vazovovej a Radlinského ulice

Typ pamätihodnosti:

kategória 3 – zaniknutá (funkcia)
kategória 1.A – nehnuteľná (hmotná substancia)

Názov pamätihodnosti:

druhý blumentálsky kostol

Č. v zozname MČ:

zoznam nie je t.č. vypracovaný

Foto:

Pohľad z Vazovovej ul.

Popis:
Budova z konca 18. storočia bola pôvodne druhým kostolom v predmestí Blumentál, dnes je to fara
blumentálskej farnosti. Dvojpodlažný objekt s tromi okennými osami do Vazovovej ulice, pričom
stredné okno na druhom podlaží je slepé a pôvodný vstup na prízemí je v súčasnosti zamurovaný.
Do Radlinského ulice má objekt fasádu s 8 okennými osami.
Zo strany Vazovovej ulice sa k objektu bývalého druhého blumentálskeho kostola pripája vstup do
celého areálu pozostávajúci zo širšieho vstupu medzi dvoma kamennými stĺpami v hornej časti
s kovanou barokovou výzdobou v strede a z dvoch menších bráničiek po bokoch. Tento vstup je
zakreslený aj na pláne z konca 18. storočia.
Pri tomto vstupe sa nachádza pozdĺž Vazovovej ulice prízemný objekt v súčasnosti s jedným
okenným otvorom do ulice. Na spomínanom pláne má objekt dve okná a je nad ním nadpísané
Messner – kostolník, teda bol to pôvodne dom kostolníka. Vedľa tohto objektu sa v súčasnosti
nachádzajú 3 podlažné budovy školy, ktoré na pláne z konca 18. storočia sú zakreslené ako dva
prízemné objekty (7- a 4-osové fasády do ulice) označené ako škola – Schullen.
Uvedené objekty aj spolu so vstupom a kovanou výzdobou nad strednou bránou sú vytipované na
zápis do zoznamu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
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Červenou farbou sú vyznačené objekty vo vlastníctve r-k. cirkvi.
Modrý krúžok označuje lokalizáciu 2.blumentálskeho kostola.

