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Projekty a projektové zámery obce Miloslavov k 20.03.2020 

Infraštruktúra – doprava 

AD - Lesná ul.- rekonštrukcia a 

rozšírenie Lesnej ulice od 

napojenia na Hlavnú ul. až po 

Kačín, vr. chodníka 

1. 

Územné rozhodnutie vydané, právoplatné od 

17.1.2020. 

PD pre stavebné povolenie je hotová, odoslaná 

príslušným orgánom na vyjadrenie. 

Rekonštrukcia si vyžiada: 

1.Prekládka el. vedenia  

2.Prekládka verejného osvetlenia 

3.BVS – rekonštrukcia kanálových vpustí 

4. ST, a.s. – preložka telek. káblov 

6. Vytýčenie všetkých existujúcich sietí 

7.Pasport zelene, povolenie na výrub zelene, PD 

na novú výsadbu zelene. 

Financovanie rekonštrukcie čiastočne z príjmu  

na základe zmlúv s developermi RZ9 a RZ10 

Priechody pre chodcov 2. 

Zámer nových priechodov: 

MIL – pri materskej škole – iba zameranie 

AD – Hviezdoslavova ul. – PD hotová, v procese 

vybavovania územného rozhodnutia. 

AD – Hlavná, pri vjazde na Morušovú – 

v procese vybavovania územného rozhodnutia. 

Realizácia: 

MIL- v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka 

a odvodnenie križovatky – PD hotová,  pred 

vydaním UR, schválené KROM 27.01.2020. 

Potreba odkúpiť pozemok Roman Kudri 

Parkovisko áut – žel. stanica  3. 

Zámer: 

Inštalácia kamery na parkovisko – v príprave 

Zvážiť umiestnenie stojiska pre kontajnery pre 

záhradkárov. 

Realizácia: 

Hybridné osvetlenie parkoviska, dodatok 

k Nájomnej zmluve so ŽSR, schválené KROM 

27.01.2020. 

Prístrešok na bicykle – II.etapa, schválené OZ 

6.02.2020 

Miloslavov - ul. Cintorínska 4. 

Zámer –  realizácia vozovky, chodníka a VO. 

Prebehlo rokovanie s investormi o spoluúčasti, 

investori vybudujú asfaltový povrch vozovky  

v šírke 5,5 m. Obec bude dodatočne riešiť  

chodník a verejné osvetlenie. 

Rieši sa vytýčenie stavby a súvisiace náležitosti 

s uložením sietí 

Chodníky 5. 

Hlavná ul. (úprava chodníka pre vybudovanie 

niky autobusu pri ZŠ smer Dunajská Lužná 

a presun autobusovej zastávky) – PD v príprave 
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Nedorobky ciest 

 

 

 

  

6. 

Zámer: 

Južná - cesta zameraná, stav nezmenený – 

nevysporiadané vlastníctvo – rieši sa s SPF. 

Úzka ulica   

Čerešňová  ulica II. etapa oprava  

Lúčna ul. 

Predĺženie linky SAD Miloslava, 

vybudovanie zastávky 
7. 

Zámer - prerokované so SAD, umiestnenie je 

dohodnuté, prerokované s vlastníkmi pozemkov, 

zadané geometrické zameranie miesta, navrhuje 

sa aj stojisko bicyklov pri zastávke. Čaká sa na 

súhlas SPF s umiestnením na ich pozemku, 

následne sa požiada o vydanie územného 

rozhodnutia. 

Obnova zastávok v obci 

 
8. 

Zámer: 

Hlavná ul. - pri žel. stanici – odbočovací pruh a 

prekrytie 

Hlavná ulica pri trojuholníku (PD na odklonenie 

chodníka a odbočovací pruh na autobus – v 

príprave). 

Parkovanie Lipové námestie 9. 
Vytvorenie pozdĺžneho parkovania – PD 

v príprave 

Záhradná ulica - kanalizácia 10. 

Zámer: 

PD hotová, vybavuje sa stavebné povolenie. Po 

jeho právoplatnosti sa budú sledovať výzvy na 

dotácie. Boli oslovení obyvatelia ulice na 

spoluúčasť na financovaní. Musí sa riešiť súčasne  

vodovod  a aj  kanalizácia. 

Vysporiadanie pozemkov SPF do 

vlastníctva obce 
11. 

Zámer: 

Niektoré miestne komunikácie, chodníky, 

zariadenia sú umiestnené na pozemkoch SPF, 

obec si ich vyžiada do vlastníctva bezodplatne –

prebieha. 

Školstvo 

Prístavba nového pavilónu ZŠ o 4 

triedy 
1. 

V procese kolaudácie ( s dotáciou 250 tis. EUR ) 

Návrh nového pavilónu ZŠ, 6 

tried, 1 zborovňa, 2 kabinety, 2NP 
2. 

V areáli ZŠ na pozemkoch, parc. č. 221/5 a 221/6. 

Základy aj moduly v predpríprave na 3NP – PD 

v príprave, dotácia 200 tis. EUR z MŠ SR. 

Realizácia búracích prác domu. 

Riešia sa podmienky pre obstaranie dodávateľa 

stavby 

Návrh novej MŠ/ZŠ časť 

Miloslava, parc. č. 170/68 vedľa 

bytového domu. 

3. 

Prepočet možností využitia pozemku (1200 m2) 

na školské zariadenie – možnosť  postavenia MŠ 

s 4 triedami, stará budova by sa využila pre dve 

triedy ZŠ. Suterén MŠ  je navrhovaný ako herná 

miestnosť – klubovňa s osobitným vchodom.  

Proces obstarania PD. 

Objedná sa PD oplotenia, pozemok vytýčený. 

Prepojenie nadstavby 4. 
Stavebné povolenie právoplatné 
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s podkrovím jubilejnej základnej 

školy AD 

Telocvičňa-hala v areáli ZŠ-MŠ 5. 

Zámer: návrh na schválenie kúpy pozemku so 

stavbou vedľa areálu základnej školy o výmere 

1139 m2, parc. č. 216/8 a 216/5. Príprava PD na 

rozmer 18m x 36m. 

Projekty dodané 25.03.2020, rieši sa stavebné 

povolenie 

Nové parkovisko pred ZŠ a MŠ 

Alžbetin Dvor, stojisko na bicykle  
6. 

Zámer: 

Parkovisko ZŠ - PD hotová (projekt bude 

potrebné upraviť po rozšírení areálu o nový 

pozemok – a o novú zastávku SAD) – v príprave.    

Parkovisko MŠ – dá sa urobiť PD a požiadame 

o stavebné povolenie. 

Kryté stojisko na bicykle pred ZŠ – drobná stavba 

– v príprave. 

Herná miestnosť MŠ AD 7. 

Zámer – v priestoroch bývalej kotolne MŠ AD, 

hotový energetický audit budovy. Projektant 

vypracuje projekt na suterén a navrhne 

rekonštrukciu na hernú miestnosť. 

Sledovanie výziev na dotácie. 

Odpady 

Prekládka kontajnerov v miestnej 

časti Miloslavov 

 Je zrealizovaná 

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 obec začala 

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 pre stavebné povolenie – v realizácii. 

Zóna oddychu a relaxu 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. 

Získaná dotácia od ÚV SR na 38 000 Eur na 

Multifunkčné ihrisko s osvetlením – prebieha 

verejné obstarávanie. 

Hokejbalové ihrisko s mantinelmi je 

zrealizované. 

Vytýčenie dokúpených pozemkov a ich 

 oplotenie. 

Príprava podmienok na verejnú súťaž na 

prevádzku bufetu 
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Altánok s grilom  na ihrisku – ukončené výberové 

konane, oslovený dodávateľ - realizácia 

schválená OZ. 

KROM 27.01.2020 – požiadavka na predloženie 

náčrtu umiestnenia jednotlivých objektov vr. ich 

funkcií  plánovaných v areáli, po schválení 

zámeru sa bude pokračovať v dobudovaní areálu .  

Cyklochodník za Kačínom 3. 

Zámer - zadané zameranie (prioritou je 

cyklochodník – prepojenie obcí č. 1.) – 

pozastavuje sa do schválenia nového ÚP obce. 

Pripraví sa geodetické zameranie. 

Revitalizácia areálu RŠC AD 4. 

Zámer: 

- šatne, sprchy, zázemie, osadenie zakúpených 

mantinelov na multifunkčné ihrisko a pod. 

- obnova detského ihriska, výmena a doplnenie 

hracích prvkov 

Výstavba tréningového ihriska pre 

mládežnícke družstva ŠK 

Miloslavov 

5. 

Podanie žiadosti o príspevok (max.50 tis.) na 

SFZ, spoluúčasť obce 25% ; pozemok parc. č. 

432/1 v RŠC AD. 

Obec získala príspevok vo výške 10 000 Eur - 

vybuduje sa iba jednoduchá tréningová plocha. 

Zelený pás v miestnej časti 

Miloslavov 
6. 

Na pozemku pri hnojisku v miestnej časti 

Miloslavov (vo vlastníctve SPF) sa vysadí zelený 

pás s vhodnou drevinou na zmiernenie vplyvu 

poľného hnojiska. 

Z pozemku sa musí odstrániť v prvej etape čierna 

skládka. 

Stromy sú objednané. 

Ostatné 

Zateplenie budovy Obecného 

úradu AD 
1. 

Energ. audit, projekty – zatiaľ nie sú žiadne 

výzvy na financovanie projektu. Bude sa riešiť až 

pri prestavbe budovy. 

Prístavba Obecného úradu AD 2. 

Prebieha stavebné konanie. 

Čakáme na správoplatnenie SP. Výber dodávaeľa 

stavby. 

Projekt Wifi pre obec ( EU-

WIFI4EU) 
3. 

Poskytnutá dotácia 15 000 EUR.  Vytypovaných 

10 miest na zavedenie. 

V realizácii po schválení v OZ 6.2.2020. 

 

Cintoríny AD, M 4. 

Pripraví sa návrh na usporiadanie hrobových 

miest, kolumbárium, objedná sa PD  na dom 

smútku v AD a zameranie. 

Remeselný dvor AD 5. 

Pripraviť projekt na MAS Malodunajsko – 

opatrenie B) – rekonštrukčné práce – zatiaľ  

opatrenie pozastavené 

Územné plánovanie 

Zadanie spracovania urbanistickej 

štúdie - Nové polyfunkčné  
1. 

Súťaž vyhlásená, podmienky súťaže zverejnené 

dňa 23.4.2019 cez portál VO. V druhom kole dňa  
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centrum obce Miloslavov 4.10.2019 boli posúdené 3 návrhy, komisia 

vybrala ako víťaza arch. Štúdio  Ing. arch. 

Michala Bogára.  

Zmluva na realizáciu štúdie schválená na OZ 

5.12.2019. Dodávateľ pracuje na štúdii. 

Konzultácia bola odložená z dôvodu krízovej 

situácie 

Zmena regulatívov Územného 

plánu obce Miloslavov 
2. 

Obstarávateľ a spracovateľ vr. zmlúv o dielo  

schválené v ostatnom OZ, pracuje sa na návrhu. 

Prevod pozemkov SPF do 

vlastníctva obce 
3. 

Podaná žiadosť na SPF o bezodplatný prevod 

pozemkov, ktoré sú v ÚP definované ako plochy 

občianskej a sociálnej vybavenosti. 

 


