Evidenčný list pamätihodnosti mesta
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Rača

Adresa:

Alstrova č. 94

Adresa popisom:

v radovej zástavbe ulice

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotné nehnuteľné

Názov pamätihodnosti:

„Pálffyho“ kúria

Foto:

RAČ-1A-24

Pôvodný stav „Palfiovskej“ kúrie (2010)

Erb rodiny Neveri

Popis:
Rozmerná budova „Pálffyovskej kúrie“ sa nachádzala na križovatke ulíc Barónka
a Alstrova. Rozmerný barokový objekt mal dve nadzemné a jedno podzemné podlažie
(barokové pivnice). Objekt bol z r.1753. Osemosová hlavná fasáda mala asymetricky
umiestnený , plytký rizalit, ktorý zvýrazňoval os hlavného vstupu, táto bola akcentovaná
v strešnej krajine kamenným erbom.
Prvým známym majiteľom bol v 19. storočí barón Karol Nevery. Ten ju daroval grófovi
Hedervarymu z Hederváru. V roku 1924 ju kúpil Martin Lednár ,riaditeľ Roľníckej banky.
Po prevrate v roku 1948 objekt obývali sociálne slabé vrstvy a postupne chátral. Jeho podoba
pred asanáciou bola výsledkom dlhodobej absencie čo i len základnej údržby. Objekt bol po
vyše 250 rokoch od svojho vzniku, v r.2010 asanovaný. V súčasnosti je na jeho mieste
umiestnená vizuálna replika pôvodného objektu s novou dispozíciou.
Kúria bola vo všeobecnom vedomí známa ako „palfiovská“, názov vznikol podľa erbu, ktorý
bol umiestnený na úzkej strešnej atike. Tento erb však podľa heraldičky J. Oršulovej patrí
rodu Néveri, zlá interpretácia vznikla pravdepodobne z dôvodu, že obidva erby sú si podobné
(jeleň v štíte), néveriovský jeleň je posadený do koruny, palfiovský má pod sebou časť kolesa.
Kópia krásneho erbu je dnes umiestnená na novostavbu , aby pripomínala pôvodný objekt.
Ďalšou stopou po honosnom objekte je ulica, ktorá k nemu vedie a volá sa „Barónka“.
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