
Lepšia Modra Odpočet práce tímu



Miestna časť Kráľová

• Rekonštrukcia centra  

-novovybudovaný centrálny priestor pred Biolkou   
-prepojenie jednotlivých častí Kráľovej chodníkmi s bezpečnými priechodmi pre chodcov 
-novo osadené lavičky, pergoly, stojan na bicykle, smetný kôš, informačná tabuľa 
s mapou 
-šachta s odnímateľným poklopom na osadenie stromov počas 1. mája/obdobia Vianoc 
-nové zábradlie v blízkosti Biolky 
-výsadba vzrastlých stromov, okrasných kríkov, popínaviek, kvetinová výsadba 
a každoročne sa obnovujúca výsadba letničiek pred KD, Biolkou, medzi kostolmi 

•







Rekonštrukcia centra - verejný priestor pred Biolkou



Miestna časť Kráľová

• Rekonštrukcie časti chodníkov 
-novovybudovaný chodník pozdĺž Partizánskej ulice až po autobusovú zastávku na Kráľovej  
oproti CBA 
-obnovený povrch zastávky SAD a nadväzujúcich úsekov chodníkov 
-príprava štúdie rekonštrukcie chodníka na Národnej ulici 

• Skvalitnenie a rozšírenie detských ihrísk 
-nová preliezka a gymnastická multifunkčná zostava pre deti na Trnavskej ulici  
-nové hracie prvky s bezpečnostnými dopadovými plochami na Podhorskej ulici 
-získali sme dotáciu vo výške 50 tis. eur na vybudovanie ihriska Rodinka na Kráľovej 

•



Rekonštrukcie časti chodníkov



Skvalitnenie a rozšírenie detských ihrísk



Miestna časť Kráľová

• Náučný chodník o histórii Kráľovej na Národnej ulici 
-chodník je osadený 

• Projekt výstavby novej lokality Malé hliny 
-aktuálne prebieha predaj prvých bytov a pozemkov  

• Vybudovanie/oprava ciest v chotári  
-poľná cesta v Kraľovanskom chotári nad vinicou Miroslava Duda 
-cesta do Šarkaperkov  
-cesta na Kalváriu



Náučný chodník o histórii Kráľovej na Národnej ulici



Projekt výstavby novej lokality Malé Hliny



Vybudovanie/oprava ciest v chotári



Miestna časť Kráľová

• Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu  
-rekonštrukcia fasády a verejného priestoru pred KD Kráľová 
-renovácia osvetlenia 
-oprava zábradlia pri vstupe 
-vybavenie kuchyne novým nábytkom 

• Nové výsadby vzrastlých stromov v zastavanom území aj v chotári 
-nová výsadba vzrastlých stromov pri kostoloch aj výsadba letničiek a okrasných krov 
medzi kostolmi, osadenie lavičiek vo verejnom priestore 

• Podpora tradičného podujatia Kráľovské hodovanie  
•



Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu a verejného priestoru



Nové výsadby vzrastlých stromov



Výsadba letničiek medzi kostolmi



Podpora tradičného podujatia Kráľovské hodovanie



Miestna časť Kráľová

• Cyklotrasa Modra-Vinosady-Dubová 
-projekt je hotový, veľká časť cyklotrasy povedie cez Kráľovú 
-dĺžka trasy 15,5 km 
-doplnková cyklistická infraštruktúra, mobiliár, zeleň 

• Šatlavárky 
-vznik nového centra environmentálnej výchovy a vzdelávania na mestských 
pozemkoch pri rybníku 
-financovanie projektu z externých zdrojov 
-praktická výučba v oblastiach: ekológia, environmentalistika, pestovateľstvo, 
chovateľstvo



Cyklotrasa Modra-Vinosady-
Dubová

-trasovanie bude zapracované do 
Koncepcie územného rozvoja 
cyklotrás BSK vo vzťahu k 
Integrovanému dopravnému 
systému




Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania Šatlavárky 



Miestna časť Harmónia

• Rekonštrukcia centra 
-zrekonštruovaná zastávka v Harmónii pri Hollerungu smerom na Piesok 
-zrekonštruovaná zastávka pri Hoteli pod lipou smerom na Kráľovú 
-vybudovaný chýbajúci chodník od križovatky po zastávku v Harmónii na 
strane Hotela pod lipou 
-osadené lavičky na lúke Otčenáške, v okolí Okružnej ulice, smerom na 
Badogy a Zámčisko



Zrekonštruovaná zastávka pri Hoteli pod lipou smerom na Kráľovú 
Vybudovaný chýbajúci chodník od križovatky po zastávku



Zrekonštruovaná zastávka pri Hoteli pod lipou smerom na Kráľovú 



Zrekonštruovaná zastávka v Harmónii pri Hollerungu  
smerom na Piesok



Osadené lavičky na lúke Otčenáške, v okolí Okružnej ulice,  
smerom na Badogy a Zámčisko



Miestna časť Harmónia

• Revitalizácia Panského chodníka 
-BVS, a.s. pripravuje projekt rekonštrukcie kanalizácie a vodovodu 
-revitalizácia Panského chodníka je v prioritných investíciách BVS, a.s. 

• Ihrisko na lúke Otčenáške 
-dve nové hojdačky  
-nová hracia zostava pre deti vo veku od 7 do 16 rokov 

• Podpora tradičného podujatia Modranský piknik



Ihrisko na lúke Otčenáške



Podpora tradičného podujatia Modranský piknik



Miestna časť Piesok

• Revitalizácia vodnej nádrže 

-vodnú nádrž na Zochovej chate využíva verejnosť na rekreáciu už druhú sezónu 
-vznikol tu centrálny priestor so sprchou a pitnou vodou 
-pribudol nový vydláždený chodník s info panelom 
-ležadlá, odpočívadlá, pieskové ihrisko na plážový volejbal 
-vývarisko kopíruje nový plot so stojanmi na bicykle 
-novovybudovaná prezliekareň, sociálne zariadenia, žumpa, inžinierske siete 
-nový bufet 

• Výsadba 500 drevín 

-v lokalite Zochova chata pribudlo celkovo 560 stromov (v okolí Huncokárskej školy a kaplnky, 
v prírodnej biotopovej časti náučného chodníka popri a nad lyžiarskym svahom, smerom 
k observatóriu)



Revitalizácia vodnej nádrže na Zochovej chate



Revitalizácia vodnej nádrže na Zochovej chate



Centrálny priestor so sprchou a pitnou vodou, vydláždený chodník s info panelom,

vývarisko kopíruje nový plot so stojanmi na bicykle



Ležadlá, odpočívadlá, pieskové ihrisko na plážový volejbal 



Novovybudovaná prezliekareň, sociálne zariadenia, žumpa, inžinierske 
siete



Nový bufet pri vodnej nádrži Zochova chata



Výsadba 500 drevín



Miestna časť Piesok

• Vybudovanie dvoch náučných chodníkov 
-náučný chodník „Biotopy lesa“  
-náučný chodník „Lesy Malých Karpát“  

• Dobudovanie vybavenia lesoparku 

-nový prístrešok pri Observatóriu UK 
-nový prístrešok pri lyžiarskom vleku na Zochovej chate 
-nový prístrešok na Jurčovej lúke 
-lávka pri Observatóriu UK 
-čoskoro bude hotový nový prístrešok pri Chate UK Modra-Piesok



Vybudovanie dvoch náučných chodníkov



Dobudovanie vybavenia lesoparku



Miestna časť Piesok

• Vybudovanie prírodného amfiteátra 

-nový prírodný amfiteáter pri mestskej vile na Piesku a oplotenie  

• Podpora tradičného podujatia Huncokárske slávnosti 

• Nová zastávka na Zochovej chate  	 
-nová drevená konštrukcia s prestrešením a lavičkou 
-novovybudovaná spevnená plocha nástupiska 
-chodník a priechod pre chodcov 
-novoosadená cykloturistická mapa 
-stojan na opravu bicyklov  

•  Projekt rekonštrukcie mestskej vily na Piesku 

-projekt je hotový, financovanie rekonštrukcie z externých zrojov z programu INTERREG  



Vybudovanie prírodného amfiteátra



Podpora tradičného podujatia Huncokárske slávnosti



Nová zastávka na Zochovej chate



P - T, spol. s r. o.
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Mestská vila, Modra - Piesok Projekt rekonštrukcie mestskej vily na Piesku 



Lepšia Modra Pokračujme v práci!


