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I. Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky 

   

Rekonštrukcia 
Lesná ulica 

(rozpočet  
2023) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Prekládka elektrického 
vedenia 

ZS Dis realizuje  od 10/2022   

VNK, trafostanica  

NNK Lesná  

Odstraňovanie stĺpov a vedení marec 2023 

Náklady ZDIS Z P R  

 

Prípojky k RD, 15 
odberateľov – Lesná ulica 

2 odberatelia – Hlavná 
ulica 

ZS Dis – Realizácia súbežne s prekládkou elektrického 
vedenia  – v realizácii  

Náklady ZDIS Z P R  

 

 Prekládka verejného 
osvetlenia 

Územné rozhodnutie - právoplatné 

Prebieha stavebné konanie a proces verejného 
obstarávania 

áno Z P   

Výsledok VO 

 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, 

Prebieha proces opakovaného verejného 
obstarávania   

Otváranie ponúk: 6.2.2023 

 

áno Z P   

Výsledok 
opakovaného VO 

BVS - rekonštrukcia 
kanálových vpustí 

5 vpustí je čiastočne  súčasťou cestného telesa, 
rekonštrukciu bude realizovať obec, BVS bude súčinná 
v dodaní materiálu a technického postupu 

áno Z P   
 

ST, a.s. preložka 
telekomunikačných 
káblov 

Slovak Telekom – Žiadosť o odstránenie stĺpov 
podaná na ST ( urgencia ).  Z P R  

Telekom 
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Rozšírenie križovatky 
Hlavná/Lesná 

Súčasť projektu rekonštrukcie komunikácie Lesná ul. 
áno Z P   

 

Prechody pre 
chodcov 

  

  

  

MIL - pri materskej škole   Z     

AD - Hviezdoslavova 
ulica  

Vytýčenie zrealizované, PD, povoľovacie konanie  
áno Z P   

PD 

AD - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu 

 
 Z    

 

AD – Športová - 
Centrálna  

Zadať vytýčenie, PD, povoľovacie konanie 
áno Z    

vytýčenie 

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

 

SPF vydal súhlas k umiestneniu stavby, územné 
konanie pokračuje; osloviť SPF s návrhom na 
odkúpenie pozemku pod priechod 

 

áno Z P   

Vysporiadanie 
pozemku SPF 

Bezpečnostné kamery ŽS cenová ponuka, príprava  Z P    

Zastávky SAD 

  

  

Premiestnenie zastávky 
pri ZŠ v AD 

 

Územné konanie – Právoplatné UR 02.07.2021, 
stavebné konanie prebieha  áno Z P   

Stavebné povolenie 

Nová zastávka Miloslavov 
pri kruhovom objazde, 
predĺženie linky SAD  

Vydané územné rozhodnutie – právoplatné 
14.10.2020 – vysporiadanie  SPF – pripraviť žiadosť 
na BSK na vysporiadanie pozemku pod komunikáciou 
s SPF 

áno Z P   

Vysporiadanie 
pozemku SPF 

Úprava chodníkov, plôch 
a prístrešky zastávok pri 
trati  v AD-II. etapa 

 
 Z    

 

Sadová ulica - k 
cintorínu 
Miloslavov 

Verejné osvetlenie  
 Z    

 

Južná    Z     

 Žihľavová    Z     
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Opravy a 
nedorobky 
komunikácií 

  

  

  

  

  

 Čerešňová   II.etapa - v procese opakovaného verejného 
obstarávania  

áno Z P   
Výsledok VO 

 Lúčna   Z     

 Tekovská V rámci  riešenia rekonštrukcie Lesnej  ul.  Z     

 Nová ulica   Z     

 Úzka – k ZOR po dokončení ZOR  Z     

Rekonštrukcia povrchu 
ulíc Kačínska, Javorová, 
Buková, Dubová 

Realizovať podľa možností s výstavbou Lesnej a 
Agátovej ulice  Z    

 

Chodníky  

  

  

Lipový park – smer Billa 
popri Centrálnej – v 
rozpočte 2023 

Územné rozhodnutie právoplatné 19.07.2021 vydané 
stavebné povolenie  - zmena stavebníka, príprava VO 
-  realizovať spolu s časťou cyklochodníka 

áno Z P   
Výsledok VO 

K novej zastávke SAD  
Miloslava  (kruhový 
objazd)  

Čaká sa na súhlas SPF, projekt a stav. povolenie. 
 Z P   

Zmena UP č.4 

Oproti sadom k ulici 
Chalúpkova 

 

V nadväznosti na prechod pre chodcov, zameranie, 
PD, povoľovacie konanie 

 

áno Z P   

PD 

Pasport chodníkov oboch 
častí – priorita - bezpečná 
cesta  do ZŠ 

Nová úloha – preveriť vykonaný pasport z roku 2019 
a doplniť ho z pohľadu bezpečného pohybu detí do 
školy 

      Z    
 

Cyklochodníky 

  

  

Spojenie oboch častí 
obce – 1. etapa – od Billy 
smerom na AD na 
pozemkoch obce – 
rozpočet 2023 

Osloviť s návrhom zmluvy 
o nájme postupne 
ostatných vlastníkov 
pozemkov 

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

 

 

Návrhy nájomných zmlúv odoslané majiteľom 
pozemkov Časťou majiteľov pozemkov 
neakceptované 

Áno spoluúčasť Z P   

I.etapa – na 
pozemkoch obce – 
spojené s VO na 
chodník 

 

Nesplniteľné 
požiadavky 
majiteľov- zmena 
UP č.4 
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Pripraviť možnosti na realizáciu aspoň časti 
s uzatvorenými NZ 

Prepojenie poza les cez 
starý vinohrad 

Nie je v UP, stanovisko  SPF zo dňa 19.02.2020  

Podaná petícia za realizáciu chodníka  - vybavená 
 Z    

UP3 - Okresný úrad 
– žaloba podaná 

Koordinácia s budovaním 
cyklotrás okolitých obcí 

Štúdia zrealizovaná a zverejnená 

Zadať up date štúdie vzhľadom na zmeny trasovania v 
Hviezdoslavove 

Zadať PD na východo-západnú os – DL-
Hviezdoslavov 

 Z P   

PD  

Parkovanie  

  

Lipový park– pozdĺž. 
Parkovanie,  

Podklady sú podané k vydaniu územného rozhodnutia  
áno Z P   

UR 

Železničná stanica  AD Bezpečnostné kamery,  

prístrešok pre bicykle -2.etapa  
 Z P   

 

Parkovanie s vjazdom pri 
ZŠ AD  

PD Odlučovač ropných látok  - spolu s výstavbou 
pavilónu ZŠ povoľovacie konanie, VO áno Z P   

SP 

Parkovisko pri MŠ AD posunuté - spolu s výstavbou telocvične  Z     

Parkovanie a stojisko 
kontajnerov   Agátová ul.  

Kontajnerové stojisko zrealizované 2022 

Rokovať o možnosti prevodu stojiska do majetku obce 
a uzatvorenie stojiska 

Spraviť pozdĺžne státia na Agátovej ulici od stojiska 
kontajnerov k Dubovej – na pozemkoch obce 

 

 

 

 

 

 

Z    

 

Dopravné 
značenie 

  

Pasportizácia 
dopravného značenia 

Prebieha aktualizácia, zmeny a zaradenie nových 
lokalít 

 Z    
 

Obmena a aktualizácia 
značiek 

 Realizuje sa priebežne 
 Z    

 

Záhradná ulica 

  

Inžinierske siete vodovod 
a kanalizácia 

vr. Kysuckej ulice 

 

V procese stav. povolenia; projekt prepracovaný podľa 
požiadaviek Envirofondu, čakáme na výzvu; 
zabezpečiť súhlas všetkých majiteľov prípojok – 
podmienka EF 

Áno spoluúčasť Z P   

Súhlasy, výzva EF 
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Cesta, spevnený povrch len za spoluúčasti obyvateľov ulice  Z     

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

 

Dopravný 
prieskum 

Zistiť stav zaťaženosti 
komunikácií obce a 
úzkych miest 

 
 Z    

 

Energetické 
opatrenia 

Spracovanie analýzy 
stavu budov v obci 

 
 Z    

 

Web stránka 
obce 

Spracovať požiadavky na 
novú stránku 

Nová úloha 
 Z    

 

Projekt  
eslužby 

Pripraviť podklady k 
zadaniu  

Nová úloha 
 Z    

 

Budova 
obecného 
úradu 

 

Zateplenie fasády OcÚ Finalizácia PD – podať na grant cez enviro fond 

 Z    

PD 

Komunitné 
centrum 

Čerešňová ul. 

Zateplnenie fasády, 
výmena vykurovania, 
nabíjacia stanica na 
elektromobily   

Nová úloha – žiadosť o grant MF SR – prebieha VO na 
projektovú dokumentáciu 

 Z    

PD 

Parky a nové 
parkové plochy 

  

rekonštrukcia osvetlenia 
parku v AD 

 
 Z    

 

Vodozádržný park  Alžbetin park v Alžbetinom Dvore návrh – nová úloha  Z     

Nový park pri cintoríne v 
Miloslavove 

Spracovanie vizualizácie okolia zvonice, ideový zámer 
 Z    

 

Obnova a 
rozvoj zelene 

  

 Priebežne na verejných priestranstvách 

 Z    

 

Revitalizácia 
Lipového parku 

náučný chodník zámer - svojpomocne 
 Z    
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Nové 
polyfunkčné 
centrum obce 
Miloslavov 

 Predmet zmien a doplnkov UP obce č. 4   

 Z    

UP3 - Okresný úrad 
– správna žaloba 
podaná 

Zmeny a 
doplnky 
Územného 
plánu č. 4 

Výber obstarávateľa 

Výber spracovateľa 

Proces začne po schválení Zmien 3/2021 ( 
momentálne na OU Bratislava) 
Dňa 5.12.2022 doručené stanovisko OU s 
pripomienkami, podaná správna žaloba obce 

 Z    

UP3 - Okresný úrad 
– správna žaloba 
podaná 

Odpady a  
zberný dvor  

vytvorenie a prekrytie 
skladových priestorov na 
zbernom dvore 

Podanie žiadosti o dotáciu  -  rozšírenie ZD – najskôr 
je potrebné  získať pozemok    Z    

 

Kompostáreň    Z     

Dobrovoľný 
hasičský zbor 
obce 

  

  

Zaobstaranie výzbroje a 
výstroje 

Vytvoriť priestor v rozpočte 
 Z    

 

Požiarna zbrojnica  

 Z    

 

Cintoríny  

  

  

  

  

  

Rozšírenie cintorína v AD      Z     

Nový plot od lesa v AD    Z     

Miesto pre kolumbárium    Z     

Dom smútku v AD    Z     

Prepojenie Sadovej 
a Šípkovej s pozdĺžnym 
státím,  

Vypracované štúdie 

  Z    
 

 Sociálne miestnosti na 
oboch cintorínoch 

Umiestnenie TOI   - jar  2023 
 Z    

 

Vodoochranné 
opatrenia 

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

 Z    
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  vsaky, vpuste    Z     

III. Školy, materské školy, relax a šport 

 

Dostavba 
pavilónu ZŠ  

V areáli ZŠ ,6 tried 
(dotácia 200 tis. MŠ SR), 
zrealizované 

Výstavba ukončená  - kolaudačné konanie 15.12.2022 

Podanie žiadosti o refinancovanie – Plán obnovy  Z P R U 
Grant na 
refinacovanie 

Nové 
elokované 
pracovisko ku 
plneorganizova
nej škole ZŠ 
Miloslavov 
 

Využitie priestorov 
pôvodnej MŠ pre 
vyučovanie ZŠ  

Zadať spracovanie PD na úpravu priestorov – v 
procese príprava podkladov – pozastavene 

 Z    

pozastavené 

Telocvičňa pri  
ZŠ v A. Dvore 

  

výber dodávateľa stavby 

 

Výzva cez žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu 
športu – termín od 17.03.2023 -17.04.2023; 

Áno spoluúčasť Z P   
Výsledok posúdenia 
žiadosti 

stavebné povolenie Stavebné povolenie predĺžené do 13.08.2024  Z P R U  

Oplotenie areálu   Z     

Areál ZŠ v A. 
Dvore 

  

Úprava spevnených a  
nespevnených plôch 

 Po ukončení výstavby telocvične 
 Z    

 

Kryté stojisko na bicykle Po ukončení výstavby pavilónu  Z     

Materská škola 
Miloslavov, 
Orgovánová ul. 

nová 2 podlažná MŠ ( 4 
triedy ), 

suterén telocvičňa  
rozpočet 2023, grant ) 

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby  
ukončené; NFP získaný vo výške 1 580 635,23 EUR 

Prebieha kontrola VO na BSK 

Dodatok k zmluve – OZ 8.2.2023 

Áno, 

grant 
Z P R  

Odovzdanie 
staveniska 

Spevnené plochy   áno Z P R   

Materská škola 
AD 

Dostavba kontajnera so 
sociálnymi zariadenia  

Stavebné povolenie právoplatné 

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby v procese 
áno Z P   

Výsledok VO 

ZOR Miloslavov Osvetlenie areálu   Z     

Prevádzka 
s občerstvením 

PD Regionálnym úradom schválená s malými 
zmenami, prebiehajú ďalšie procesy k vydaniu SP 

áno Z P   
SP 
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Toalety Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s 
občerstvením 

 Z    
 

Parkovisko Spolu s bufetom  Z     

Detské ihrisko, drobná 
architektúra 

 

Spolu s bufetom 

Podaná žiadosť na MPSVaR o grant na vybavenie 
detského ihriska 

áno Z P   

Výsledok grantu 

Tenisový kurt/ alt. Iné 
športovisko 

 
 Z    

 

Revitalizácia 
RSC A. Dvor 

  

Rozšírenie šatní 
a sociálnych priestorov, 
rekonštrukcia budovy 

Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia 
vnútorných priestorov v priebehu jesene  Z    

 

Obnova hracích prvkov 
detského ihriska   

Revízia, renovácia svojpomocne 

Podaná žiadosť na MPSVaR o grant na vybavenie 
detského ihriska 

áno Z P   

Výsledok grantu 

Vysvetlivky 

Farby :  

semafor:  

zelená: daný stupeň projektu ukončený, oranžová: na danom stupni projektu sa pracuje, červená – na danom stupni projektu sa nepracuje z objektívnych  príčin. Nevyfarbené 
políčko – projektový zámer v evidencii zámerov bez časového určenia.  

Skratky:  

Z – projektový zámer                                                         UR – územné rozhodnutie 

P – projekt v príprave                                                        SP – stavebné povolenie  

R-  projekt v realizácii                                                        VO- verejné obstarávanie  

U-  projekt ukončený                                                         PD – projektová dokumentácia 

                                                                                          UP – územný plán 

 


