
Tlačová správa – DÚHA, a.s. 

 

Bratislava 15.novembra 2019. Stanovisko spoločnosti DÚHA, a.s. k dnešnej 
tlačovej besede strany OĽaNO k tunelu Višňové. 

Vedenie spoločnosti DÚHA, a.s., odmieta vyjadrenia pána Igora Matoviča a pána Jána 
Marosza, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej besede ohľadom povinností a platieb 
týkajúcich sa tunela Višňové a to tak vo vzťahu k spoločnosti DÚHA, a.s. ako aj vo 
vzťahu k jej jedinému akcionárovi, Ing. Miroslavovi Remetovi. 

- Spoločnosť DÚHA, a.s. v súvislosti s tunelom Višňové nemala žiadnu povinnosť 
realizovať akékoľvek mreže ani konzervovanie diela. Spoločnosť rovnako 
odmieta tvrdenia, podľa ktorých jej, resp. jej majiteľovi malo byť za takúto 
činnosť zaplatené.  Zo strany DÚHA, a.s. nebola nikdy za takúto činnosť 
vystavená žiadna faktúra a rovnako teda ani nemohlo dôjsť k jej úhrade. 

- Čo sa týka komentárov k objektívnosti ceny mreží, DÚHA, a.s. nepovažuje za 
potrebné sa vyjadrovať k politickým prezentáciám, avšak v tejto súvislosti 
odmieta akúkoľvek spojitosť s touto a jej podobnými aktivitami. 

- Tunel Višňové spoločnosť DÚHA, a.s. odovzdala Národnej diaľničnej 
spoločnosti, a.s. v riadnom stave. Po uzatvorení Dohody o ukončení Zmluvy o 
dielo s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. až do termínu odovzdania 
stavby naša spoločnosť zabezpečovala tunel Višňové tak, ako jej to prikazuje 
banský zákon a príslušné nariadenia.  A to v plnej miere, bezodkladne a v súlade 
s dokumentáciou schválenou zo strany Hlavného banského úradu, o ktorej bola 
informovaná aj Národná diaľničná spoločnosť 

- V období po uzatvorení Dohody o ukončení Zmluvy o dielo až do doby 
protokolárneho odovzdania diela Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. boli 
bezpečnostné práce realizované združením Salini Impregilo DÚHA a pravdou 
je, že do dnešného dňa za tieto práce nemá združenie uhradené ani euro. 

- Po odovzdaní tunela sa naša spoločnosť neangažovala v žiadnej z týchto 
činností. Rozsah povinných prác je v súčasnosti zabezpečovaný výlučne zo 
strany NDS, bez účasti DÚHA, a.s. a bez akýchkoľvek finančných úhrad. 

- Rovnako chceme uviesť, že DÚHA a.s. priamo ani nepriamo neprijala žiadne 
platby za práce, ktoré mali byť vykonávané ako zakonzervovanie alebo 
uzatváranie diela. Je pravdou, že takéto návrhy boli zo strany DÚHA a.s. 
Národnej diaľničnej spoločnosti na rôznych rokovaniach pred odovzdaním 
diela odporúčané, boli však Národnou diaľničnou spoločnosťou v plnej miere 
odmietnuté. 



 

Teda, ani len jedno euro zo spomínaných 25 mil. eur (suma nie je pravdivá) sa 
netýkalo platieb za zakonzervovanie diela alebo uzavretie tunela. Navyše, všetky 
úhrady, ktoré NDS a.s. v súvislosti s Dohodou o ukončení Zmluvy o dielo združeniu 
Salini Impregilo DÚHA uhradila, boli zaplatené na účet spoločnosti Salini Impregilo a 
nie na bankový účet spoločnosti DÚHA. Všetky skutočnosti uvedené v tejto tlačovej 
správe môže spoločnosť DÚHA a.s. riadne zdokladovať. 

Kontakt pre médiá : media@duhaas.sk 

Zdroj fotografií : DÚHA, a.s. 
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