Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA – V. - C.1

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

MČ Bratislava - Staré Mesto

Adresa:

Radlinského 39

Adresa popisom:

roh Vazovovej a Radlinského ul.

Typ pamätihodnosti:

hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

býv. Sedlitzov dom s plastikou sv. Floriana

Číslo v zozname MČ:

zoznam nie je t.č. vypracovaný

Foto:

Stav v roku 2007

Popis:
Dvojpodlažný objekt so 16 osovou fasádou na prvom poschodí do Radlinského ulice , kde sa v nike
na rohu s Vazovovou ulicou nachádza plastika sv. Floriana ,východné krídlo objektu je
jednopodlažné. V centrálnej vstupnej časti je výrazne prevýšený povalový priestor, strecha je
sedlová. Čelná fasáda do Radlinského ulice má 3-osový rizalit so stredným podjazdom s portálom
v tvare stlačeného oblúka. Vľavo od vstupného podjazdu je podpivničená časť krídla po roh
Vazovovej ulice, pivnica je zaklenutá valenou klenbou. Budova je riešená ako dvojtrakt
s vnútornými schodiskami a pavlačami v dvorovej časti. Budova v tvare písmena U patrila koncom
18. storočia barónovi Sedlitzovi, ako to dokazuje plán z roku 1781 a aj údaje v diele Mateja
Korabinského Beschreibung .... Pressburgs z roku 1780. V rokoch 1890-1893 patril dom M. Anne
Hassmannovej, ktorá dnešnému blumentálskemu kostolu venovala vitráž s obrazom svätej Anny.
Na pláne z roku 1905 je objekt vyznačený ako Neustädter Volkskuche. V rokoch 1894-1916 objekt
figuruje ako Schifbeck Katalin Stiftung- Základina Kataríny Schifbeckovej, ktorá sa spomína pri
tomto dome ešte aj v 20. rokoch 20. storočia.
Objekt je vytipovaný na zápis do zoznamu nehnuteľných NKP pre jeho hodnotu urbanistickú,
historicko-dokumentačnú, architektonickú.
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