
 

Projekty a projektové zámery obce Miloslavov, stav 24.10.2019 

Infraštruktúra – doprava 

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

1. PD komunikácie pre územné konanie 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. T: do 30.11.2019 
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. 
V najbližších dňoch bude oznámené začatie územného 
konania. 
 

Priechody pre chodcov 2. Zámer nových priechodov: 
MIL- v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka – PD hotová, 
odoslaná na Okresný úrad Senec na schválenie 
MIL – pri materskej škole – iba zameranie 
AD – Hviezdoslavova ul. – PD hotová, odoslaná na Okresný 
úrad Senec na schválenie 
AD – Hlavná, pri vjazde na Morušovú – PD hotová, 
odoslaná na Okresný úrad Senec na schválenie 
Pripraviť na podanie cez MAS Malodunajsko – opatrenie C) 

Merače rýchlosti 3 ks 3. Podaná žiadosť na získanie dotácie 
2x MŠ, 1x ZŠ – žiadosť nebola úspešná 

Parkovisko áut – žel. stanica 4. Zvážiť umiestnenie stojiska pre kontajnery pre 
záhradkárov.  
Zámer: Rozšírenie parkoviska na prenajatej ploche o 30 
parkovacích miest. 
Inštalácia kamery na parkoviska – v príprave 
Osvetlenie parkoviska – čakáme na dodatok k Nájomnej 
zmluve so ŽSR. 

Mil - ul. Cintorínska 5. Zámer –  PD na úpravu cestného telesa hotová, pripravuje 
sa rokovanie s investormi o spoluúčasti  

Chodníky 6. Hlavná ul. (úprava chodníka pre vybudovanie niky 
autobusu pri ZŠ smer Dunajská Lužná a presun autobusovej 
zastávky) – PD v príprave 
Chodník pri Morušovej ulici je opravený 
Chodník ( cyklotrasa ) od Lipového parku po križovatku 
s novým polyfunkčným objektom 

Nedorobky ciest  
 
 
 
 

7. Zámer: 
Južná - cesta zameraná, stav nezmenený – nevysporiadané 
vlastníctvo – rieši sa s SPF 
Úzka ulica 
Čerešňová  ulica II.etapa,  
Lúčna ul. 



Predĺženie linky SAD Miloslava, 
vybudovanie zastávky 

8. Zámer - prerokované s SAD, umiestnenie je dohodnuté, 
prerokované s vlastníkmi pozemkov, zadané geometrické 
zameranie miesta, navrhuje sa aj stojisko bicyklov pri 
zastávke – PD odoslaná dotknutým orgánom 

Obnova zastávok v obci 
 

9. Zámer: 
Hlavná ul. pri žel. stanici 
Hlavná ulica pri trojuholníku (PD na odklonenie chodníka 
a odbočovací pruh na autobus – v príprave). 

Parkovanie Lipový park 10. 

Vytvorenie pozdĺžneho parkovania – PD v príprave. 

Záhradná ulica - kanalizácia 11. Zámer 
PD hotová, vybavuje sa stavebné povolenie. Po jeho 
právoplatnosti sa budú sledovať výzvy na dotácie. 

Vysporiadanie pozemkov SPF do 
vlastníctva obce 

12. Zámer: 
Niektoré miestne komunikácie, chodníky, zariadenia sú 
umiestnené na pozemkoch SPF, obec si ich vyžiada do 
vlastníctva bezodplatne. 

Školstvo 

Prístavba nového pavilónu ZŠ o 4 triedy 
(dielne) 

1. 

V procese kolaudácie. 

Návrh nového pavilónu ZŠ, 8 tried, 2NP 2. V areáli ZŠ na pozemkoch, parc. č. 221/5 a 221/6. 
Základy treba  v predpríprave urobiť staticky na 3NP, zadať 
spracovanie PD 

Návrh novej MŠ/ZŠ časť Miloslava, parc. 
č. 170/68 vedľa bytového domu. 

3. Prepočet možností využitia pozemku (1200 m2) na školské 
zariadenie – zadané projektantovi. Možnosť  postavenia 
MŠ so 6 triedami, stará budova by sa využila pre dve triedy 
ZŠ. 
Objedná sa PD vytýčenia pozemku a oplotenia. 

Prepojenie nadstavby s podkrovím 
jubilejnej základnej školy AD 

4. 

Podaná žiadosť o stavebné povolenie v obci Rovinka. 

Telocvičňa-hala v areáli ZŠ-MŠ 5. Zámer: návrh na schválenie kúpy pozemku so stavbou 
vedľa areálu základnej školy o výmere 1139 m

2
, parc. č. 

216/8 a 216/5. Príprava PD na rozmer 18m x 36m. 

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. 
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 

 

Návrh na nové umiestnenie je pripravený, rozpracuje sa.. 

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. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia 
odoslaná na obec Rovinka. 

Zóna oddychu a relaxu Miloslavov 
 
 
 
 

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 38000 EUR na Multifunkčné 
ihrisko s osvetlením. 
Obec kúpila mantinely na hokejbalové ihrisko – 
momentálne sa upravuje terén. 
Obec kúpila 4 pozemky vedľa ihriska, parc. č. 26/2, 26/3, 
26/4, 26/6, spolu 2196 m

2.
. Objedná sa vytýčenie 

pozemkov a oplotenie. 
Spracovať nové zakreslenie jednotlivých plánovaných 
objektov na ihrisku. 
Altánok na ihrisku – pripraviť na podanie cez výzvu MAS 
Malodunajsko – opatrenie A) 

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, mantinely 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, 
konečné rozhodnutie bude známe po 5.11.2019 

Revitalizácia časti Lipový park 6. Žiadosť o dotáciu na BSK schválená (3905,00 EUR) na 
projekt: „Revitalizácia Lipového parku v obci Miloslavov“ – 
zavlažovanie parku, revitalizácia studne – realizuje sa. 
Pripravuje sa projekt na grant SLSP – Náučný chodník 
Lipový park – podáva sa do 31.10.2019. 

Zelený pás v miestnej časti Miloslavov  7. 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. 

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. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podaná na obec 
Rovinka. 

Projekt Wifi pre obec 3. Poskytnutá dotácia 15 000 EUR. Spracúva sa rozpočet 
a požiadavky na spoluúčasť obce. Vytypovaných 10 miest 
na zavedenie. 
Bol vybraný dodávateľ Slovak Telekom, s ktorým obec 
uzatvorí zmluvu. 
 

Cintoríny AD, M 4. Pripraví sa návrh na usporiadanie hrobových miest, 
kolumbárium, objedná sa PD  na dom smútku v AD. 



Remeselný Dvor AD 5. Pripraviť projekt na MAS Malodunajsko – opatrenie B) 

 
Územné plánovanie 

Zadanie spracovania urbanistickej štúdie 
- Nové polyfunkčné centrum obce 
Miloslavov 
 
 

1. Súťaž vyhlásená, podmienky súťaže zverejnené dňa 
23.4.2019 cez portál VO. 
Dňa 20.06. 2019 prebehlo prvé kolo – z 5 prihlásených 
arch. Štúdií  komisia vybrala 3, ktoré rozpracovali zadanie. 
V druhom kole dňa  4.10.2019 boli posúdené 3 návrhy, 
komisia vybrala ako víťaza arch. Štúdio  Ing. arch. Michala 
Bogára.  
Ďalší postup: obec prerokuje s víťazom pripomienky 
a dohodne s ním zmluvne začatie prác na urbanistickej 
štúdii. Obec zabezpečí zverejnenie návrhov verejnosti  
vhodnou formou. 

Zmena regulatívov Územného plánu 
obce Miloslavov 

2. Obstarávateľ a spracovateľ je vybraný, schvaľuje sa v OZ 
24.10.2019 

Prevod pozemkov SPF do vlastníctva 
obce 

3. Zámer: 
Žiadosť na SPF o bezodplatný prevod pozemkov, ktoré sú 
v ÚP definované ako plochy občianskej a sociálnej 
vybavenosti. 

 

Schválené uznesením OZ č.100 zo dňa 24.10.2019 


