
termín Názov projektu Priorita Stav Odhad nákladov Financovanie Podiel obce Ďalší postup Vysvetlenie - popis

2017-2018

AD - Lesná ul.- rozšírenie cesty a 

chodník - od Hlavnej ulice až po 

kačín, vrátane chodníka a 

ostrovčeka pre chodcov na Hlavnej 

ulici pred kostolom

1. PD hotová, potvrdená ODI

Náklady na 1. etapu:    

32 000 EUR;              

náklady celkom cca 

150 000 €   bez 

prekládok 

investícia obce 100,00%

zabezpečiť určenie SÚ, 

vyjadrovačky, stavebné 

povolenie, rokovať s 

elektrárňami o možnosti 

prekládok el.vedenia do zeme

určenie stavebného úradu vyžiadané

2018 AD - oprava Čerešňová ulica 2. vyžiadané cenové ponuky 10 000,00 €              investícia obce 100,00% obstarať službu
vykoná sa súbežne s rekonštrukciou 

účelovej komunikácie na zberný dvor

2018 Mil. - ul. Šípková - dobudovanie 3. PD hotová 65 000,00 €              sponzorsky
potrebné dohodnúť podiel 

obce

2017 - 2018

Prechody pre chodcov  AD 4ks, Mil 

2ks, Prechod pred kostolom v 

projekte Lesná ul.

4.

1. AD-prechod pred kostolom -

riešený v projekte Lesná ul.                   

2. AD - prechod pred ZŠ - PD 

schválená a dodaná  8.2.18               

3. AD - prechod pred MŠ - PD 

schválená a dodaná 8.2.2018                 

4. AD - prechod zastávka SAD pri 

ZŠ - PD schválená a dodaná 

8.2.2018                                          

5.AD prechod ŽS - PD schválená a 

dodaná 8.2.2018                             

6. MIL - prechod Lipové nám. - 

schválený a dodaný 8.2.2018                  

7. MIL – prechod pri MŠ – 

schválený a dodaný              

60 000,00 €              

možnosť 

financovania z BSK, 

50% podiel obce, 

zaslať žiadosť na 

BSK

50,00%
zabezpečiť určenie stavebného 

úradu a stavebné povolenia

2017 - 2018 Parkovisko áut - ZS stanica AD 5.

realizovaná čiastočná úprava 

povrchu plohy, podklad pre finálne 

riešenie, odvodnenie plochy

110 000,00 €           dotácia , obec 10,00%

ORL doriešený, následne 

asfaltovanie povrchu a určenie 

parkovacích miest

I.etapa

2018 Mil - ul. Cintorínska - vybudovanie 6.
zámer ( identifikácia vlasntíckych 

vzťahov )
80 000,00 €              spozorsky zatiaľ nedošlo k posunu

rokovanie zúčastnených strán - rieši sa 

kanalizácia a cesta

2017 Stojisko bicyklov ŽS

stojany na bicykle hotové, kamera 

namontovaná, prístrešok 

namontovaný, magnetický zámok 

namontovaný

20 000,00 €              
investícia obce, 

sponzor

výdaj kariet pre obyvateľov od 

1.3.2018
projekt zrealizovaný

2017-2018

Nedorobky ciest (napr. 

Južná,Borovicová, Orechová, 

Železničná, Lúčna)

7.

Borovicová  a Orechová - ukončené 

v spolupráci s obyvateľmi                 

Južná - cesta zameraná                   

Železničná - cesta zameraná                        

12 000,00 €              obec a spoluúčasť 50,00%

2018
Predĺženie linky SAD Miloslava, 

vybudovanie zastávky
8.

prerokované so SAD, rieši sa 

miesto, kde by mohla byť zastávka 

umiestnená

príprava pozemkov, PD 

zadaná 

nový kruhový objazd vytvára možnosť 

pre otočisko autobusu

2017
AD - Orechová ul - úprava povrchu - 

nová asfaltová vrstva
projekt zrealizovaný -  €                         sponzorsky spolupráca obce a obyvateľov

Program projektov obce Miloslavov na roky 2017 - 2019 stav 01.03.2018

Doprava



2018 AD - Záhradná ul. 9.
prírpava novej PD na vodovod, 

kanalizácia a cestu

urobené nové zamerenie, 

vyžiadané cenové ponuky na 

projekt

po preverení stavu proj. dokumentácie 

sa musí nakresliť nová 

2018 Nedorobky a opravy chodníkov 10. 1. chodník lokalita Plúca 36m sponzorsky

2017-2019
Križovatka  DL-Mil-Studené, mimo 

kataster obce Miloslavov
BSK

Obec predložila projekt BSk, je 

zaradený medzi 4 kruhovými 

objazdami, ktoré  bude BSK 

prostredníctvom SSC realizovať

VUC - BSK

nie je v 

kompetencii 

obce

sledovať proces na BSK

na BSK schválený zámer kruhového 

objazdu, pripravuje sa PD; ako 

dočasné riešenie sa navrhuje 

svet.signalizácia v špičke -BSK 

nehodlá realizovať

2018

Pasportizácia komunikácií obce     ( 

sumarizácia všetkých komunikácií 

vr.popisu ich stavu )

JOSSIK s.r.o. v spolupráci obcou 1 500,00 €                investícia obce 100%

pasportizácia sa odovzdáva  

na ODI Senec, obec bude mať 

presný prehľad o 

komunikáciách a majetkových 

pomeroch pozemkov pod 

komunikáciami

2018

Pasportizácia dopravného 

značenia v obci ( zaznačenie 

všetkých dopravných značiek v 

obci vr.preverenia správnosti ich 

umiestnenia a platnosti podľa 

noriem )

JOSSIK s.r.o. v spolupráci obcou 1 500,00 €                investícia obce 100%

po dokončení projektu sa 

vymení zastaralé dopravné 

značenie a dá do súladu s 

vyhláškou, obec bude mať 

prehľad o počte a umiestnení 

dopravných značiek

2017 - 2018 Viacúčelové ihrisko - ZŠ - úprava 1. projekt zrealizovaný 30 000,00 €              obec, sponzor 10%

2017 - 2018 Dielne do ŽŠ 2.
projekty predložené, realizácia na 2 

etapy
              40 000,00 € ŠR na školu 15% 2 ks kontajnerov - prístavba k ZŠ

2017-2018
Nové parkovisko pred ZŠ a MŠ 

AlžDvor
3.

Parkovisko ZŠ -PD hotová;  žiadosť 

o určenie SU podaná                       

pre parkovisko MŠ hotový návrh

65 000,00 €              
spoluúčasť k dotácii 

z BSK
50,00%

predloženie cenových ponúk 

na realizáciu

2017 - 2018 Náhradná telocvičňa + herňa MŠ 4.
zámer, hotový energetický audit 

budovy
45 000,00 €              obec a sponzor 60%

pripraviť technické riešenie a 

začať s úpravami vonk.a 

vypratanie vnútra, návrh 

izolácie strechy

rekonštrukcia bývalého skladu uhlia 

MŠ (8x16m)

2018 Rozšírenie výdaja stravy ZŠ 5. technický návrh riešenia hotový 10 000,00 €              obec 100% realizovať cez prázdniny

2018-2019 Telocvičňa-hala v areáli ZŠ-MŠ 6. príprava na zadanie PD 550 000,00 €           dotácia MŠVVaŠ 10%
príprava PD  a projektu na 

výzvu (18x40m2)
pripravujú sa výzvy na šport -2.kolo

2017 Úprava ihrísk, zavlažovanie zrealizované v MŠ AD, v ZŠ 21 000,00 €              sponzor, obec
zavlaž.systém, úprava povrchov pod 

hracími prvkami

2017 Nový zberný dvor Skolaudovaný 897 000,00 €           
5% podiel obce,               

95 % príspevok z EF
5%

zameranie budovy, povolenie 

OÚ na prevádzku, realizácia 

cesty

príprava na prevádzku, prevádzkový 

poriadok, príprava prevádzky k 

1.5.2017

2017
Vývoz odpadov, premiestnenie 

kontajnerov
zrealizované -  €                         realizácia vlastnými zamestnancami

Odpady

Školstvo



2018

Prístupová komunikácia na zberný 

dvor a zmena dopravného 

značenia na ceste 3.triedy - 

vynútená investícia

1.

podpísaná zmluva so zhotoviteľom, 

zrealizované trvalé dopravné 

značenie v súlade so schváleným 

projektom

55 000,00 €              
5 % podiel obce,      

95 % príspevok z EF
5% realizácia cca do konca apríla

2017-2019 Cyklochodník - prepojenie obcí 1.
PD schválená ODI, chodník 

zameraný
25 000,00 €              obec, sponzor 50%

individuálne rokovania s 

vlastníkmi pozemkov 
š.2,7 m - asfalt

2018-2018 Streetworkové cvičisko Miloslava 2.
el.prípojka hotová, studňa tiež, 

väčšia časť terénnych prác hotová
15 000,00 €              obec, VUC 90% dokončenie marec - apríl 2018 dotácia 1350 z BSK, zmluva podpísaná

2018 Opravy umelej trávy  ihriska RSC 3. dotácia z BFZ schválená 16 000,00 €              
obec cca 4 000,00 €          

SFZ 12 000,00 €
28% realizácia 

2017-2019 Cyklochodník za Kačínom 4. zadané zameranie 10 000,00 €              obec 100% po zameraní zadať PD š.2 m - šotolina

2017-2019 Revitalizácia areálu RSC AD 5. pripravuje sa návrh obec 100%
posúdenie návrhu, rozpočet 

nákladov
ešte nedorokovaný zámer

2017
Rekonštrukcia detského ihriska  

RŠC 
projekt zrealizovaný 3 600,00 €                sponzor 

2018 Zateplenie budovy OU AD 1. energ.audit, projekty
výzva 2018, 

spoluúčasť obce
10%

dopracovať potrebné podklady 

podľa výzvy
zatiaľ nespĺňame kritériá výziev

2018 Stavebné úpravy OU AD 2.

arch.štúdia hotová, dispozičné 

riešenie pre potreby referátov 

zadaná na spracovanie PD, získaný 

súhlas p.Kulicha ( pôvodného 

architekta budovy ) na prestavbu

 cena po dokončení 

projektu 
obec 100% úpravy sa riešia s projektantom

zvýšenie počtu kancelárií, presun 

podateľne na prízemie

2018
Prevádzka Slovenskej pošty ,a. s. v 

obci
3.

Balíkomat v prevádzke v AD; 

prevádzka pošty - návrh: KD 

Miloslava

investícia Slovenská 

pošta, a.s.

nie je v 

kompetencii 

obce

Čakáme na vyjadrenie SP 

ohľadom ponúknutých 

priestorov

V prípade odmietnutia OZ rokovalo aj  

o realizácii obecného Partnera pošty, 

starosta preverí podmienky 

2018 Lekáreň v rámci obč.vybavenosti otvorenie k 1.3.2018 -  €                         0% prevádzka 

obec pomohla investorovi pri hľadaní 

vhodnej lokality na zriadenie lekárne a 

bola súčinná pri riešenií admistratívy, 

aby bol projekt čo najskôr realizovaný

2017-2018 Komunitné centrum - oprava 4. výberové konanie na dodávateľa 18 000,00 €              obec 100% zateplenie, oprava odkvapov

2018
Odpredaj pozemkov pod bytovými 

domami  AD, Mil.
5. zamerania hotové obec 100% príprava znaleckých posudkov príprava na odpredaj pozemkov pod BD

2018 Cintoríny AD, M 6.
upravila sa plocha na cintoríne M, 

vstup do domu smútku
obec 100%

úprava terénu cintorín AD po 

presťahovaní zberného dvora

kolumbárium, opravy terasy, plota, 

revitalizácia pozemku po dočasnom 

zbernom dvore

Legenda: na realizáciu  (odhad nákladov) 1 339 000,00 €        

zrealizované 2017-2018 971 600,00 €           

nie je odhad ceny

Šport - rekreácia

Ostatné


