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Infraštruktúra, doprava, cesty, 
parkoviská, chodníky 

    

Rekonštrukcia Lesná ulica 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Prekládka elektrického vedenia Rieši ZSE - Distribučná v spolupráci 
PATAK s.r.o. - územné konanie – 
právoplatné 

Stavebné povolenie podané, SU 
Miloslavov 

 Prípojky k RD, 19 odberateľov Obyvateľmi odsúhlasené, zadanie 
samostatných projektov el. prípojok – 
riešia sa konkrétne prípojky 

 Prekládka verejného osvetlenia Projekt na stavebné povolenie  

Územné konanie – prebieha 

 Rekonštrukcia komunikácie Spoluúčasť investorov RZ 

Stavebné povolenie právoplatné 
19.01.2021  

Verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavby – PD  a výkaz výmer  
doplnený o 5 ks spomaľovačov, 
obrubníky vozovky na oboch stranách 
a rekonštrukciu existujúceho chodníka, 

10.08.2021 – zverejnenie verejného 
obstarávania 

BVS - rekonštrukcia kanálových 
vpustí 

Pri rekonštrukcii komunikácie, len 
úpravy 

ST, a.s. preložka 
telekomunikačných káblov 

Slovak Telekom - konzultácie s 
obchodným zástupcom ST, optika - 
pripojenie obyvateľov – ukončené, 
požiadať o odstránenie stĺpov ( 08/2021) 

Rozšírenie križovatky 
Hlavná/Lesná 

Stav.povolenie - právoplatnosť 
18.8.2020 

Súčasť projektu rekonštrukcie 
komunikácie Lesná ul. 

Vytýčenie všetkých existujúcich 
sietí 

Vykonané, zaniklo, zadáva sa nové 

 Povolenie na výrub drevín Výrub zrealizovaný vo februári  

 

Prechody pre chodcov 

  

  

  

MIL - pri materskej škole  

AD - Hviezdoslavova ulica  

AD - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu 

 

MIL - v zákrute pri zrkadle + 
úprava chodníka  
Centrálna/Veterná 

SPF vydal súhlas k umiestneniu stavby, 
územné konanie pokračuje  

Bezpečnostné kamery cenová ponuka, príprava 
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Zastávky SAD 

  

  

Premiestnenie zastávky pri ZŠ v 
AD 

Územné konanie – Právoplatné UR 
02.07.2021, pokračuje sa stavebným 
konaním 

Nová zastávka Miloslavov pri 
kruhovou objazde, predĺženie 
linky SAD ( Anna majer ) 

Vydané územné rozhodnutie – 
právoplatné 14.10.2020 

Úprava chodníkov, plôch a 
prístrešky zastávok pri trati  v AD 

 

Sadová ulica -     k cintorínu 
Miloslavov 

  

Asfaltový povrch Zrealizované 

 Verejné osvetlenie  

Opravy a nedorobky komunikácií 

  

  

  

  

  

Južná – Sahúl, Lengyel Zámer 

 Žihľavová  Zámer 

 Čerešňová Zámer – II.etapa 

 Lúčna Zámer 

 Tekovská V rámci  riešenia Lesnej  ul. 

 Nová ulica Zámer 

 Úzka – k ZOR Zámer - po dokončení ZOR 

Rekonštrukcia povrchu ulíc 
Kačínska, Javorová, Buková, 
Dubová 

Realizovať podľa možností s výstavbou 
Lesnej a Agátovej ulice 

Chodníky  

  

  

Lipový park – smer Billa popri 
Centrálnej 

Územné rozhodnutie právoplatné 
19.07.2021, pokračuje sa stavebným 
konaním 

K novej zastávke SAD  Miloslava 
( kruhový objazd) 

Potrebné vybaviť súhlas SPF, projekt 
a stav. Povolenie. 

Oproti sadom k ulici Chalúpkova v nadväznosti na prechod pre chodcov 

Cyklochodníky 

  

  

Spojenie oboch častí obce – 1. 
etapa – od Billy smerom na AD na 
pozemkoch obce 

Osloviť s návrhom zmluvy 
o nájme postupne ostatných 
vlastníkov pozemkov 

Stavebné povolenie – právoplatné 
stavebné povolenie 21.12.2020, proces 
VO na realizáciu, preverenie možnosti 
novej dotácie.  

Obec získala súhlasy od 2 majiteľov, 
príprava nájomných zmlúv; pokračovať 
v rokovaní s ostatnými majiteľmi 

Prepojenie poza les cez starý 
vinohrad 

  

Koordinácia s budovaním 
cyklotrás okolitých obcí 

Posúdiť prienik s návrhom obce 
Hviezdoslavov, Dunajská Lužná, Štvrtok 
n/Ostrove  – komunikuje sa 
s projektantom možnosť prípravy štúdie 

Stretnutie 22.06.2021 – trasa  DL-Mil   

Parkovanie  

  

Lipový park– pozdĺž. parkovanie Príprava podkladov na podanie k 
vydaniu územného rozhodnutia  

Železničná stanica  AD Bezpečnostné kamery, prístrešok pre 
bicycle -2.etapa 
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Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD PD Odlučovač ropných látok  

Parkovisko pri MŠ AD Posunuté - projekt zadanie  

Parkovanie a stojisko kontajnerov   
Agátová ul.  

1.etapa: Vyvolaná investícia ISMONT 
(20 PS a stojisko pre 30 kontajnerov ) v 
realizácii; 

2.etapa – v spolupráci s ISMONT 
realizácia 10 kolmých státí na 
pozemkoch ISMONT a obce;  

3.etapa - príprava pozdĺžneho státia na 
Agátovej ulici od stojiska kontajnerov k 
Dubovej – na pozemkoch obce 

 

Dopravné značenie 

  

Pasportizácia dopravného 
značenia 

Prebieha aktualizácia, zmeny a 
zaradenie nových lokalít 

Obmena a aktualizácia značiek  Realizuje sa priebežne 

Záhradná ulica 

  

Inžinierske siete V procese stav. povolenia;  spracúva sa 
zmena PD podľa požiadaviek z 
Environmentálneho fondu – v procese  

Cesta, spevnený povrch len za spoluúčasti obyvateľov ulice 

     

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

    

Budova obecného úradu  

  

  

  

Klimatizácia do zas. miestnosti  Zrealizované 

 Prístavba OcÚ Kolaudačné konanie ukončené, 
prebieha sťahovanie úradu - 
zrealizované 

Rekonštrukcia prízemia pre 
účely Ocú – Klientske centrum 

Rekonštrukcia ukončená ( čaká sa na 
dodanie protipožiarnych dverí a okna 
) -  zrealizované 

 

Zateplenie fasády OcÚ Zadanie PD  - bude dodaná do 8/2021 

Vysporiadanie existujúcich a 
obstaranie nových pozemkov pre 
rozvoj 

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

Parky a nové parkové plochy 

  

rekonštrukcia osvetlenia v AD  

nový park pri cintoríne v 
Miloslavove 

 

Obnova a rozvoj zelene 

  

výsadba ochrannej zelene pri 
hnojisku 

potrebné odstrániť skládku odpadu 

obnova zelene po uliciach obce 

Štvrtocká alej 

priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec 

zrealizovaná výsadba v máji 2021 
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Výsadba kruhového objazdu a 
osadenie názvu obce 

Zrealizované  

Revitalizácia Lipového parku 

  

náučný chodník zámer - svojpomocne 

bezpečnostno-zdravotný orez 
stromov 

Zrealizované  

osadenie pamätníka a stavebné 
úpravy priestoru okolo lipy 

Stavebné úpravy sa ukončujú, realizácia 
výsadby a pamätníka k 29.6.2021 

Nové polyfunkčné centrum obce 
Miloslavov 

urbanistická štúdia nového 
centra obce 

Zrealizované 

Zmeny a doplnky Územného plánu 
č. 4/2020 

Výber obstarávateľa 

Výber spracovateľa 

Vytvorená komisia  na tento účel 

Odpady a  zberný dvor  vytvorenie a prekrytie skladových 
priestorov na zbernom dvore 

 

Riešenie vstupu na zberný dvor  Zrealizované technicky, skúšobná 
prevádzka do 31.12.2021 – informovať 
formou letákov, sms, fb a webu o ďalšom 
postupe pri nahrávaní EČV 

Projekt Re use Projekt v spolupráci s ZOZO – 
zabezpečuje sa na ich náklady 

Zber kuchynského odpadu v obci   VO ukončené, príprava informačnej 
kampane a rozdanie košíkov, začiatok 
1.9.2021 

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

  

  

Zaobstaranie výzbroje a výstroje  

zriadenie DHZ - OZ zmluva o spolupráci -podpísaná 

Vybudovanie zbrojnice  

Cintoríny  

  

  

  

  

  

Rozšírenie cintorína v AD Začať prípravu, projekt a rozpočet    

 Nový plot od lesa v AD   

 Miesto pre kolumbárium   

 Dom smútku   

 Studňa, elektro prípojka V príprave, v AD zrealiované  

Prepojenie Sadovej a Šípkovej 
s pozdĺžnym státím, odkúpenie 
pozemku  Miloslavov 

Vypracované štúdie 

 

 Sociálne miestnosti na oboch 
cintorínoch 

Umiestnenie TOI  od 03/2022 

Vodoochranné opatrenia 

  

vodozádržné opatrenia Priebežne – obnova odvodňovacích 
priekop popri komunikáciách cesty III. 
Triedy Centrálna a Hlavná ulica 

vsaky, vpuste   

Školy, materské školy, relax a 
šport 

    

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

Územné konanie - 10.06.2021, čaká sa 
na vydanie UR  
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Novostavba elokovaného 
pracoviska ku plneorganizovanej 
škole ZŠ s MŠ Miloslavov 
 

Využitie priestorov pôvodnej MŠ 
pre vyučovanie ZŠ  

Zadať spracovanie PD  na úpravu 
priestorov 

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore 

 Rekonštrukcia podkrovia  ZŠ Zrealizované 

Telocvičňa pri  ZŠ v A. Dvore 

  

výber dodávateľa stavby Verejné obstarávanie 3Q/2021 

stavebné povolenie vydané – právoplatné 13.08.2020 

Oplotenie areálu od susedov  

Areál ZŠ v A. Dvore 

  

Úprava spevnených a  
nespevnených plôch 

 Po ukončení výstavby 

Kryté stojisko na bicykle Po ukončení výstavby 

Materská škola Miloslavov, 
Orgovánová ul. 

nová 3 podlažná MŠ ( 4 triedy ) Vydané územné rozhodnutie, 
právoplatné 02.07.2021, pokračuje sa 
stavebným konaním  

Materská škola Alžbetin Dvor  Altánok a hracie prvky priebežne 

Dostavba kontajnera so 
sociálnymi zariadeniami 

Realizácia – schválenie objednávky na 
spodnú stavbu, obstaranie vrchnej 
stavby, v procese PD 

Realizácia dočasnej triedy v KD 
Miloslavov  ( 20 detí ) 

Prestavba hygienických zariadení, PD, 
povoľovacie konania – k 1.9.2021 ; 
dokupuje sa nábytok 

Nové elokované pracovisko MŠ 
Bottova ul., dvojpodlažná budova 
4 triedy – 03/2022 

Príprava Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve s investorom – v procese príprav 

 ZOR Miloslavov 

  

  

  

  

  

  

polyf.ihrisko s mäkkým 
povrchom - loptové 

zrealizované 2021 

 

studňa a závlaha zrealizované studňa, závlaha po 
dokončení 

oplotenie areálu zrealizované 

Brána s bráničkou na uzavretie 
areálu 

Do realizácie  

Situačný nákres ZOR, objektov a 
funkcií ZOR 

Spracovaný, schválený na KROM 
24.05.2021 

Osvetlenie areálu  

Prevádzka s občerstvením PD na stavebnú časť 

Toalety Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé 
riešenie spolu s občerstvením 

Parkovisko  

Detské ihrisko, drobná 
architektúra 

 

Tenisový kurt/ alt. Iné športovisko  

Režim správy ZOR Zrealizované – zmluva s ŠKO  

Revitalizácia RSC A. Dvor 

  

Rozšírenie šatní a sociálnych 
priestorov, rekonštrukcia budovy 

Zadané na spracovanie PD – návrh 
riešenia vnútorných priestorov v 
priebehu jesene 
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Obnova hracích prvkov detského 
ihriska 

Revízia, renovácia svojpomocne 

Malé tréningové ihrisko v AD 

  

  

  

vybudovanie trávnatej plochy 
na rezervnej ploche cintorína 

svojpomocne, trávnik zrealizovaný 

nové oplotenie  svojpomocne zrealizované 

studňa a zalievanie  zrealizované 

osvetlenie  zrealizované 

 


