
OZ 27.08.2020 

Infraštruktúra, doprava, cesty, 
parkoviská, chodníky 

    

Názov projektového zámeru Predmet zámeru Poznámka 

Rekonštrukcia Lesná ulica 1. Prekládka elektrického vedenia Rieši ZSE - Distribučná v spolupráci 
PATAK s.r.o. - územné konanie 

  2. Prípojky k RD, 19 odberateľov Obyvateľmi odsúhlasené, zadanie 
samostatných projektov el. prípojok 

  3. Prekládka verejného osvetlenia Projekt na stavebné povolenie – 
konzultácie s projektantom 

  4. Rekonštrukcia komunikácie Spoluúčasť investorov RZ 

  5. BVS - rekonštrukcia 
kanálových vpustí 

V súčinnosti komunikácie, len úpravy 

  6. Dostavba chodníka Naprojektovaný, spolufinancovanie 

  7. ST, a.s. preložka 
telekomunikačných káblov 

Slovak telekom - konzultácie s 
obchodným zastupcom ST , optika - 
pripojenie obyvateľov od 18.8.2020 - 
konzultácie 

  8. Rozšírenie križovatky 
Hlavná/Lesná 

Stav.povolenie - právoplatnosť 
18.8.2020 

  9. Vytýčenie všetkých 
existujúcich sietí 

Vykonané, zaniklo, bude treba nové 

  10. Dendrologický posudok Zadané  vypracovanie 
dendrologického posudku, dodanie 
prvý septembrový týždeň 

Prechody pre chodcov MIL - pri materskej škole Odklad 2021 

  AD - Hviezdoslavova ulica Odklad 2021 

  AD - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu 

Odklad 2021 

  MIL - v zákrute pri zrkadle + 
úprava chodníka  

Rieši sa na SPF doloženie dokladov 
pre prechod pre chodcov Miloslavov 
Centrálna 

Parkovanie pri železničnej stanici 1. Spevnenie ciest a plôch zrealizované 

  2. Veľké parkovisko - asfalt a 
ORL 

zrealizované 

  3. Prístrešok pre bicykle 2. etapa Odklad 2021 

  4. Osvetlenie hybridné zrealizované 

  5. Bezpečnostné kamery cenová ponuka, príprava 

Zastávky SAD 1. premiestnenie pri ZŠ v AD Územné konanie v príprave 

  2. Nová zastávka Miloslavov pri 
kruhovou objazde, predĺženie 
linky SAD 

Vydané oznámenie o začatí 
územného konania 

  3. Úprava chodníkov, plôch a 
prístrešky zastávok pri trati  v AD 

Do rozpočtu 2021 - prípravné práce 

Sadová ulica -     k cintorínu 
Miloslavov 

1. Asfaltový povrch Zrealizované 



  2. Chodníky Do rozpočtu 2021 

  3. Verejné osvetlenie Do rozpočtu 2021 

Opravy a nedorobky komunikácií 1.        Južná – Sahúl, Lengyel 1.  Zámer 

  2.        Žihľavová  2.  Zámer 

  3.        Čerešňová 3.  Dokončiť v rámci možností 

  4.        Lúčna 4.  Zámer 

  5.       Tekovská V rámci Lesnej 

  6.       Úzka – k ZOR Zámer po dokončení ZOR, výmena 
vodovodu - zrealizované  

Chodníky  1.       Lipový park – smer Billa 
popri centrálnej 

Skreslená štúdia, vysporiadanie 
pozemkov, prekládky vedenia 

  2.       K novej zastávke SAD  
Miloslava 

Potrebné vybaviť SPF, projekt a stav. 
povolenie , 2021 - dokumentacie 

  3.       Oproti sadom k ulici 
Chalúpkova 

Začať prípravu, projekt v nadväznosti na 
prechod pre chodcov, 2021 

Cyklochodníky Spojenie oboch častí obce – 1. 
etapa - Od Lipového parku po 
obchodné centrum  

Čiastočne v procese – podané SP na 
pozemku oproti Bille, ostatné riešené  
štúdiou nového centra obce 

  Prepojenie poza les cez starý 
vinohrad 

  

  Koordinácia s budovaním 
cyklotrás okolitých obcí 

  

Parkovanie 1.    Lipový park– pozdĺž. 
parkovanie 

1.  Odložené na 2021 

  2.    Parkovanie s vjazdom pri ZŠ 
AD 

PD Odlučovač ropných látok - 
prioritne ešte rok 2020 

  3.    Parkovisko pri MŠ A. Dvor Posunuté do 2021 - projekt zadanie  

Dopravné značenie Pasportizácia dopravného 
značenia 

zrealizované 

  Obmena a aktualizácia značiek   

Križovatka Hlavná a Centrálna Zmena na križovatku typu T Zámer 

Záhradná ulica Inžinierske siete V procese stav. povolenia 

  Cesta, spevnený povrch Len za účasti obyvateľov 

     

Všeobecné záujmy obce, 
environmentálne zámery, zeleň 
a iná občianska vybavenosť 

    

Budova obecného úradu - 
prístavba 

1. Klimatizácia do zas. 
miestnosti 

 Zrealizované 

  2. Prístavba OcÚ stavebné povolenie právoplatné, výber 
dodávateľa, realizácia,  obstarávanie - 
v procese 



  3. Rekonštrukcia prízemia pre 
účely Ocú - priestory lekára 

zámer  2021 - Prípravné práce 

  4. Zateplenie fasády OcÚ zámer  2021 - Prípravné práce 

Vysporiadanie existujúcich a 
obstaranie nových pozemkov pre 
rozvoj 

SPF pozemky pod existujúcimi, 
naprojektovanými alebo plánovanými 
komunikáciami, chodníkmi a pod. v 
proceste vybavovania, reštitučné nároky 
a delimitácie v riešení 

  Kúpa od fyzických osôb pozemok pod telocvičňu - 
zrealizované 

Názvoslovie ulíc Zameranie geografických 
stredov ulíc 

zrealizované 

  Zavedenie názvov ulíc zrealizované 

  Orientačný systém a tabule 
názvov ulíc 

zrealizované 

Parky a nové parkové plochy rekonštrukcia osvetlenia v AD r.2021 

  nový park pri cintoríne v 
Miloslavove 

r.2022 

Obnova a rozvoj zelene výsadba ochrannej zelene pri 
hnojisku 

potrebné odstrániť skládku odpadu 

  obnova zelene po uliciach obce priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec 

Revitalizácia Lipového parku zavlažovací systém zrealizované 

  oprava studne zrealizované 

  bezpečnostno-zdravotný orez 
stromov 

priebežne 

  náučný chodník zámer - svojpomocne 

Nové polyfunkčné centrum obce 
Miloslavov 

urbanistická štúdia nového 
centra obce 

Zrealizované – pripraviť zverejnenie 

Nové stojisko na separovaný zber 
na Miloslave 

vybudovanie spevnenej plochy 
a vybudovanie prístrešku s 
kamerou 

zrealizované 

WiFi body v obci vybudovanie 10 WiFi pripojení 
na verejnosti 

poskytnutá dotácia 15000,00 - 
zrealizované 

Kamerový systém obce, Projekt 
„Bezpečná obec“ 

1.       Výmena zast. 
a nefunkčných 

Podľa možností rozpočtu 

  Nové kamery na kľúčové 
miesta, v bodoch WIFI 
pripojení 

Prebieha proces  cenových ponúk 
Telekom a.s., Lauvias s.r.o. 

Remeselný dvor sanácia múrov zrealizované 

  nové interaktívne panely MASS grant, odložený 



Zberný dvor vytvorenie a prekrytie skladových 
priestorov 

Rozpočet 2021 

  Karanténna stanica pre túlavé 
zvieratá 

zrealizované 

Dobrovoľný hasičský zbor obce nábor dobrovoľníkov zrealizované 

  zriadenie DHZ - OZ zmluva o spolupráci -podpísaná 

  Vybudovanie zbrojnice Do rozpočtu 2022 

  Zaobstaranie výzbroje a výstroje Do rozpočtu 2021 

Cintoríny  1.       Rozšírenie cintorína v AD Zahájiť prípravy, projekt a rozpočet do 
2021, Dom smútku 2022 

  -          Nový plot od lesa   

  -          miesto pre kolumbárium   

  -          dom smútku   

  -          studňa, elektroprípojka   

  Prepojenie Sadovej a Šípkovej 
s pozdĺžnym státím, - 
odkúpenie pozemku  

Vypracované štúdie 

Vodoochranné opatrenia vodozádržné opatrenia priebežne 

  vsaky, vpuste   

     

Školy, materské školy, relax a 
šport 

    

Dostavba pavilónu ZŠ v 
Miloslavove 

v areáli ZŠ par.č. 211/6, 6 tried 
(dotácia 200tis. MŠ SR) 

podaná žiadosť o umiestnenie stavby 
- územne konanie, svetlotechnický 
posudok - vypracovanie, 
obstarávania spodnej stavby a 
modulovej stavby 

Materská škola v Miloslavove s 
verejným fitness 

nová 3 podlažná MŠ časť 
Miloslavov, parc.č. 170/68 vedľa 
bytového domu. Suterén ako 
šport. a fitness, klubovňa 

Vybratý spracovateľ PD pre  SP, 
hydrogeologický posudok Transial s.r.o. 
radónový hydrogeologický prieskum - 
vypracovany odovzdany projektantom, 
Podpísaná ZoD, PD v realizácii 

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore 

1. Rekonštrukcia podkrovia Stavebné povolenie – právoplatné, 
verejné obstarávanie stavby - v 
procese 

  2. Prepojenie s prízemím  Zahrnúť do rozpočtu 2021 

Telocvičňa pri  ZŠ v A. Dvore kúpa pozemkov pod projekt zrealizované 

  projekt. dokumentácia pre SP zrealizované 

  stavebné povolenie vydané – právoplatné 13.08.2020 

  výber dodávateľa stavby svetlotechnický posudok 



Areál ZŠ v A. Dvore 1.  Úprava spevnených a  
nespevnených plôch 

1.  Po ukončení výstavby, 2021 

  2.  Rozšírenie výdajne jedál 1.  Prioritne riešiť do šk. roku 2020, 
realizácia nákupu umývačky riadu 
s pultom 

  3.  Kryté stojisko na bicykle 3. Odložené s bodom 1. 

MŠ v A. Dvore 1. Altánok a hracie prvky Zahrnúť do rozpočtu 2021 

  2. Revitalizácia priestorov skladu 
v suteréne na herňu 

Odložené, projekt MŠ Orgovánová 

 3. Dostavba kontajnera so 
sociálnymi zariadeniami 

Realizácia – obstaranie spodnej 
a vrchnej stavby 

ZOR Miloslavov polyf. Ihrisko s pevným 
povrchom -  hokejbal 

zrealizované 3/2020 

  polyf.ihrisko s mäkkým povrchom 
- loptové 

v procese realizácie, prijatá dotácia, 
dofinancovanie schválené 

  studňa a závlaha zrealizované závlaha po dokončení 

  altánok s grilom zrealizované, možná dotácia z MASS 

  Oplotenie areálu 1.  Potrebné rozpočtovať na 2021 

  Osvetlenie areálu 2.  Do rozpočtu 2021 

  Prevádzka s občerstvením 3.  Do rozpočtu 2021 

  Parkovisko  4.  Do rozpočtu 2021 

  Tenisový kurt s tvrdým povrchom 5.  Do rozpočtu 2022 

Revitalizácia RSC A. Dvor Rozšírenie šatní a sociálnych 
priestorov, rekonštrukcia budovy 

Zadané na spracovanie PD 

  Obnova hracích prvkov detského 
ihriska 

Revízia, renovácia svojpomocne 

Malé tréningové ihrisko v AD vybudovanie trávnatej plochy na 
rezervnej ploche cintorína 

svojpomocne, v realizácií trávnik 

  nové oplotenie potrebné, svojpomocne 

  studňa a zalievanie v realizácií, ohláška 

  osvetlenie v príprave, PD a ohláška malej stavby 

 

 


