
Projekty a projektové zámery obce Miloslavov - stav  25.04.2019 

Infraštruktúra – doprava 

AD - Lesná ul.- rekonštrukcia a 
rozšírenie Lesnej ulice od napojenia 
na Hlavnú ul. až po Kačín, vr. 
chodníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PD komunikácie hotová  
Rekonštrukcia si vyžiada: 
1.Prekládka el. vedenia –ZDI, a.s. pripraví projekt prekládky 
el. vedenia, ktorý bude podmienený  umiestnením vedenia 
VO do výkopu. Pripravuje sa rokovanie s dotknutými 
vlastníkmi nehnuteľností na prerokovanie zmeny el. 
pripojenia. 
2.Prekládka verejného osvetlenia – v PD el. vedenia 
3.BVS – rekonštrukcia kanálových vpustí – zahrnuté v PD 
komunikácie – preverili sa všetky kanálové vpuste 
4. ST, a.s. – preložka telek. káblov – obstarať PD v koordinácii 
s PD prekládky el. vedenia. 
6. Vytýčenie všetkých existujúcich sietí 
7.Pasport zelene - hotové 
8.PD na novú výsadbu zelene – hotové 
9. Zabezpečiť povolenie na výrub zelene – až po schválení  
projektu prekládky el. vedenia  zo strany ZDI. 

Priechody pre chodcov 2. Zámer nových priechodov: 
MIL- v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka – PD objednaná 
MIL – pri materskej škole – iba zameranie 
AD – Hviezdoslavova ul. – PD objednaná 
AD – Hlavná, pri vjazde na Morušovú – PD objednaná 

Parkovisko áut – žel. stanica 
 

3. Rozšírenie parkoviska o 20 parkovacích miest zrealizované 
drteným asfaltom, vyznačené parkovacie státia vrátane 
výrubu stromov a odvozu sute.  
Zvážiť umiestnenie stojiska pre kontajnery pre záhradkárov. 
Zámer: 
Inštalácia kamery na parkoviska  
Osvetlenie parkoviska 

Mil - ul. Cintorínska 4. Zámer – máme PD na úpravu cestného telesa, pripravuje sa 
rokovanie s investormi o spoluúčasti  
 

Chodníky 5. Hlavná ul. (pred domami č. 69, 53) – prepadnutý chodník po 
daždi, prípadne zdvihnuté chodníky 
Hlavná ul. (úprava chodníka pre vybudovanie niky autobusu 
pri ZŠ smer Dunajská Lužná a presun autobusovej zastávky) 

Nedorobky ciest  
 
 
 
 
 

6. Zámer: 
Južná - cesta zameraná, stav nezmenený – nevysporiadané 
vlastníctvo – rieši sa s SPF 
Úzka ulica 
Železničná ulica 
Čerešňová  ulica II.etapa,  
Lúčna ulica – cca 900 m – bude potrebná výmena asfaltu   

Predĺženie linky SAD Miloslava, 
vybudovanie zastávky 

7. Zámer - prerokované s SAD, umiestnenie je dohodnuté, 
prerokované s vlastníkmi pozemkov, zadané geometrické 
zameranie miesta, objednaná je aj PD, navrhuje sa aj stojisko 
bicyklov pri zastávke 

Obnova zastávok v obci 
 

8. Zastávka Lipové námestie Miloslavov – dokončiť zemné 
práce, zastávka na Hlavnej ul. AD - zrealizované 
Zámer: 
Hlavná ul. pri žel. Stanici 
Hlavná ulica pri trojuholníku ( PD na odklonenie chodníka 
a odbočovací pruh na autobus ) 



Parkovanie Lipové námestie 9. Vytvorenie pozdĺžneho parkovania zatrávňovacími prvkami – 
zamerané, PD objednaná 

Záhradná ulica - kanalizácia 10. Zámer 
PD hotová, vybavuje sa stavebné povolenie. Po jeho 
právoplatnosti sa budú sledovať výzvy na dotácie. 

Školstvo 

Prístavba nového pavilónu ZŠ o 4 
triedy (dielne) 

1. PD odoslaná dotknutým orgánom na vyjadrenie. Po ich 
doručení sa podá žiadosť o začatie stavebného konania.  
Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. 

Nové parkovisko pred ZŠ a MŠ 
Alžbetin Dvor, stojisko na bicykle 
 

2. Zámer: 
Parkovisko ZŠ - PD hotová (projekt bude potrebné upraviť po 
rozšírení areálu o nový pozemok – a o novú zastávku SAD) - 
pozastavené.       
Parkovisko MŠ – dá sa urobiť PD a požiadame o stavebné 
povolenie. 
Stojisko na bicykle pred ZŠ – drobná stavba 

Herná miestnosť MŠ AD 3. Zámer – v priestoroch bývalej kotolne MŠ AD, hotový 
energetický audit budovy, pripraví sa projekt, vrátane 
rekonštrukcie kotolne. Sledovanie výziev na dotácie. 

Rozšírenie výdaja stravy ZŠ 4. Technický návrh riešenia hotový, realizácia leto 2019. 
Je potrebné pripraviť projekt. dokumentáciu – Ochrana pred 
požiarmi. 

Telocvičňa-hala v areáli ZŠ-MŠ 5. Príprava na zadanie PD na rozmer 18m x 36m, zatiaľ chýba 
financovanie, čaká sa na vhodnú výzvu. 
Zámer : návrh na schválenie kúpy pozemku so stavbou vedľa 
areálu základnej školy o výmere 1545 m

2
, objednaný znalecký 

posudok 

Zámer výstavby nového pavilónu ZŠ 6. Pripravuje sa zakreslenie – v nadväznosti na schválený postup 
OZ ohľadom nákupu ďalších pozemkov 
 

Zámer prepojenia nadstavby 

s podkrovím jubilejnej základnej 

školy AD 

7. 

Objednaná PD 

Zámer výstavby novej MŠ v časti 
Miloslava vrátane využitia suterénu 
na športové účely 

8. 
Parc. č. 170/68 ( 1200 m2 ) –  vklad do katastra na základe 
darovacej zmluvy  

Odpady 

Prekládka kontajnerov v miestnej 
časti Miloslavov 

1. SPP s umiestnením kvôli ochrannému pásmu VTL stanice na 
ulici Pri jazere nesúhlasí. Hľadá sa nové umiestnenie. 

Šport, rekreácia 

Cyklochodník - prepojenie obcí 1. Chodník zameraný, opätovné stretnutie s vlastníkmi 
pozemkov, došlo ku kompromisnej dohode, návrhy budú 
zapracované do zmien a doplnkov UP. Vzhľadom k tomu, aby 
sa veci pohli dopredu, obec je pripravená začať s prácami na 
chodníku na svojich pozemkoch, i keď chodník zostane 
neukončený. Na obecnej parcele č.  170/23 v Miloslave sa 
vytýči a bude sa realizovať aspoň v tomto rozsahu . PD  
odoslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom na začatie 
územného konania. 

Streetworkové cvičisko Miloslava 
 
 
 
 

2. El. prípojka hotová, studňa tiež, väčšia časť terénnych prác 
hotová, basketbalové koše namontované, cvičebné prvky 
namontované; pripravuje sa závlahový systém, výmena 
trávnika;  
Potrebná úprava Úzkej ulice kvôli prístupu, parkovacie miesta. 



 Obec podala žiadosť o dotáciu na ÚV SR ( rozpočet 66.000,00 
EUR ) na Multifunkčné ihrisko s osvetlením. 
Zámer: 
Kúpa 4 pozemkov vedľa ihriska, parc. č. 26/2, 26/3, 26/4, 
26/6, spolu 2196 m

2
. 

Cyklochodník za Kačínom 3. Zámer - zadané zameranie (prioritou je cyklochodník – 
prepojenie obcí č. 1.) – pozastavuje sa do schválenia nového  
UP obce 

Revitalizácia areálu RSC AD 4. Zámer - pripravuje sa návrh (šatne, sprchy....) , mantinely na 
multifunkčné ihrisko a pod. 

Revitalizácia časti Lipové námestie 5. Zámer - Preverené možnosti realizácie čiastkových úprav 
podľa už hotovej PD – nie je už aktuálne. Osadili sa ďalšie 
hracie prvky pre deti a bezpečné hojdačky,  obnova 
pieskoviska, úprava parkovacích státí áut pri parku na 
pozdĺžne,  - viď bod vyššie 

Obnova zelene 6. Komunitný projekt – Čerešňová ulica AD – zasadené dreviny 
- zrealizované. 
Obec dostala darom 30 orechov – vysadené vo forme aleje 
smerom na zberný dvor  - zrealizované. 

Ostatné 

Zateplenie budovy OÚ AD 1. Energ. audit, projekty – zatiaľ nie sú žiadne výzvy na 
financovanie projektu. Bude sa riešiť až po prestavbe budovy. 

Stavebné úpravy OÚ AD 2. Návrh riešenia dostavby odsúhlasený, projektant predloží PD 
pre stavebné povolenie ( cca 1 mesiac ), prebieha 
pripomienkovanie 

Projekt Wifi pre obec 3. Podaná žiadosť na poskytnutie dotácie. 
 

Cintoríny AD, M 4. MIL: Upravila sa vstupná plocha na cintoríne, realizuje sa 
oplotenie a osadenie brány. 
AD: po vyprataní starého zberného dvora sa plánuje využitie 
tohto priestoru pre nový dom smútku – pripraví sa návrh na 
usporiadanie hrobových miest, kolumbárium, objedná sa PD  
na dom smútku. 

 
Územné plánovanie 

Zadanie spracovania urbanististickej 
štúdie Nové polyfunkčné centrum 
obce Miloslavov 

1. Spracované podmienky pre architektonickú súťaž na 
urbanistickú štúdiu a schválenie poroty. Prebehlo úvodné 
zasadnutie poroty, podmienky súťaže zverejnené dňa 
23.4.2019 cez portál VO. 

 

 


