Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA- III.-A.3

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Záhorská Bystrica

Adresa:

Československých tankistov č. 43

Adresa popisom:

objekt je situovaný v severozápadnej časti ulice

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

ľudový dom

Číslo v zozname MČ:

ZaB-1A-22

Foto:

Popis:
Objekt je typickou ukážkou ľudovej architektúry obce 19. a 1. pol. 20. storočia. Má
obdĺžnikový pôdorys, uličnú fasádu má dvojosovú, ukončenú štítom, ktorý je perforovaný
dvoma otvormi v tvare kríža. Štít od dolnej časti fasády oddeľuje podlomenica krytá škridlou,
pod ktorou je rímsa. Na bokoch fasády sú prístenné oporné piliere. Okenné výplne tradičné,
dvojkrídlové.
Literatúra a pramene: –
Spracoval: Zuzana Zvarová, MÚOP
Autor fotodokumentácie: Zuzana Zvarová
Dátum: 09/2009

GKÚ Bratislava

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica
Katastrálne územie: Záhorská Bystrica

Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Záhorská Bystrica

Adresa:

Československých tankistov č. 74

Adresa popisom:

objekt situovaný v juhozápadnej časti ulice

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

ľudový dom

Číslo v zozname MČ:

ZaB-1A-23

Foto:

Popis:
Objekt je typickým predstaviteľom ľudovej architektúry obce 19. a 1. pol. 20. storočia. Má
obdĺžnikový pôdorys, uličnú fasádu má dvojosovú, ukončenú štítom, ktorý je perforovaný
dvoma kruhovými otvormi. Plocha štítu je lemovaná motívom vlnovky. Štít od dolnej časti
oddeľuje podlomenica. Vstup je chránený žudrom. Na bokoch fasády sú prístenné oporné
piliere.
Literatúra a pramene:
Spracoval: Zuzana Zvarová, MÚOP
Autor fotodokumentácie: Zuzana Zvarová
Dátum: 09/2009
GKÚ Bratislava

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica
Katastrálne územie: Záhorská Bystrica

Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava- Záhorská Bystrica

Adresa:

Československých tankistov č. 106

Adresa popisom:

objekt je situovaný v južnej časti ulice

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

ľudový dom

Číslo v zozname MČ:

ZaB-1A-24

Foto:

Popis:
Objekt je typickým predstaviteľom ľudovej architektúry obce 19. a 1. pol. 20. storočia. Má
obdĺžnikový pôdorys, dvojosovú uličnú fasádu ukončenú štítom, ktorý je perforovaný dvoma
malými obdĺžnikovými otvormi. Štít od dolnej časti oddeľuje podlomenica. Vstup je chránený
žudrom. Na bokoch fasády sú prístenné oporné piliere. Okenné výplne sú tradičné,
dvojkrídlové, krídla trojtabuľkové.
Literatúra a pramene: –
Spracoval: Zuzana Zvarová, MÚOP
Autor fotodokumentácie: Zuzana Zvarová
Dátum: 09/2009
GKÚ Bratislava

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica
Katastrálne územie: Záhorská Bystrica

