
DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
Č. 14/OPD/PO2 k projektu „D3 Svrčinovec – Skalité, I. fáza“ (Kód projektu v ITMS: 

23120110016) zo dňa 08.05.2014 (ďalej len „Zmluva“)   

 

 

uzavretý podľa § 272 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

Tento Dodatok je uzavretý medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ 

Názov:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Sídlo:  Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika 

Oprávnený k podpisu:  Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho 

  rozvoja SR 

IČO:  30 416 094 

DIČ:  2020799209 

číslo účtu vo formáte IBAN:   

kód BIC /SWIFT:   

  

 (ďalej len „Poskytovateľ“) 

  

Prijímateľ 

Názov:  Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Sídlo:  Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

Štatutárny orgán:  Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

  Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva 

IČO:  35 919 001  

DIČ:  2021937775 

Bankové spojenie:   

číslo účtu vo formáte IBAN:  

kód BIC /SWIFT:    

predfinancovanie:                  a)  

refundácia:                             b)  

Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

  vložka číslo: 3518/B   

    

(ďalej len „Prijímateľ“ Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

Článok I 

Predmet a účel Dodatku č. 1 

 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č.  14/OPD/PO2 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na realizáciu aktivít projektu: 
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Názov projektu:   D3 Svrčinovec – Skalité, I. fáza 

ITMS kód projektu:  23120110016 

Miesto realizácie projektu:  Žilinský kraj 

2. Účelom tohto Dodatku č. 1 je zosúladiť ustanovenia Zmluvy k projektu: „D3 Svrčinovec – 

Skalité, I. fáza“ rozdeleného na dve fázy so Žiadosťou o potvrdenie pomoci zaslanou na 

EK dňa 30.10.2015.  

3. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy; 

ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú 

nezmenené. 

3.1.  Znenie článku I, odsek 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

(ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít prvej fázy 

projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu:   D3 Svrčinovec – Skalité, I. fáza 

ITMS kód projektu:  23120110016 

Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj 

Číslo vyzvania:   OPD-2/2012-VP_ip 

Za  „Projekt“ sa na účely tejto Zmluvy považuje prvá fáza projektu „D3 Svrčinovec – 

Skalité“ špecifikovaná v prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 tohto dodatku. Prvá fáza projektu je 

realizovaná v rámci Operačného programu Doprava v programovom období 2007 – 2013 

na základe tejto Zmluvy a druhá fáza bude realizovaná v programovom období 2014 – 

2020 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na základe osobitnej 

zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. 

 (ďalej aj „Projekt“). 

3.2. Znenie článku II, odsek 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

„Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 

predstavuje sumu 206 175 861,00 EUR (slovom: dvestošesť miliónov 

stosedemdesiatpäťtisíc osemstošesťdesiatjeden EUR)  

b) výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 

sumu  155 608 136,00 EUR (slovom:    stopäťdesiatpäť miliónov šesťstoosemtisíc 

stotridsaťšesť   EUR), čo predstavuje 75,47 % z celkových investičných výdavkov na 

realizáciu aktivít Projektu uvedených v písm. a) tohto odseku Zmluvy 

c) maximálna výška NFP, ktorú zabezpečuje Poskytovateľ, predstavuje sumu 153 

367 379,00 EUR (slovom:  stopäťdesiattri miliónov tristošesťdesiatsedemtisíc 

tristosedemdesiatdeväť EUR), čo predstavuje 98,56 % z celkových oprávnených 

výdavkov uvedených v písm. b) tohto odseku Zmluvy  
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3.3. Znenie článku II, odsek 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

„NFP sa skladá: 

a) z príspevku Kohézneho fondu vo výške 130 362 272,00 EUR (slovom: stotridsať 

miliónov tristošesťdesiatdvatisíc dvestosedemdesiatdva EUR), čo predstavuje 85 

% z maximálnej výšky NFP; a 

b) z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 23 005 107,00  EUR (slovom: 

dvadsaťtri miliónov päťtisíc stosedem EUR), čo predstavuje 15 % z maximálnej 

výšky NFP.“  

3.4. Znenie článku II, odsek 3 prvá veta Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Prijímateľ zabezpečí financovanie výdavkov neoprávnených na financovanie 

nad rámec finančnej medzery vo výške 2 240 757,00 EUR (slovom: dva milióny 

dvestoštyridsaťtisíc sedemstopäťdesiatsedem EUR), čo predstavuje 1,44 % z 

výšky celkových oprávnených výdavkov uvedených v odseku 1) písm. b) tohto 

článku Zmluvy.  

Prijímateľ tiež zabezpečí z vlastných zdrojov financovanie všetkých ďalších 

výdavkov súvisiacich s aktivitami Projektu, ktoré podľa Zmluvy nemôžu byť 

považované za oprávnené.“  

3.5. Znenie článku IV Zmluvy, odseky 3 a 4 sa rušia a nahrádzajú sa nasledovným znením: 

„Ods. 3  Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosť, že na realizáciu Projektu v zmysle 

tejto Zmluvy je naviazaná druhá fáza projektu „D3 Svrčinovec – Skalité“, 

ktorá bude realizovaná v programovom období 2014 – 2020 v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, dohodli na nasledovnej 

modifikácii ustanovení VZP k Zmluve:  

a) Prijímateľ je povinný zabezpečiť udržanie (zachovanie) výsledkov 

Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov 

výsledku a podmienky dodržania povinnosti vyplývajúcej z článku 57 

ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 po dobu piatich rokov od 

ukončenia realizácie druhej fázy projektu. Doba udržateľnosti Projektu 

uplynie až uplynutím doby udržateľnosti druhej fázy projektu realizovanej 

v programovom období 2014 – 2020 v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra.  Ak Prijímateľ  poruší povinnosť v zmysle 

tohto bodu Zmluvy a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

b) Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie 

druhej fázy projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej 

v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a k zmene Projektu 

definovanej v článku 71 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013. Ak 

Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť. 

c) Prípadné neukončenie projektu v jeho druhej fáze alebo zistenie 

nezrovnalostí pri implementácii druhej fázy projektu má vplyv aj na 

oprávnenosť výdavkov prvej fázy projektu a Poskytovateľ v takomto 

prípade uplatní korekcie NFP alebo jej časti poskytnutej na základe tejto 

Zmluvy. 
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d) Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. 

decembra 2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany 

oprávnených osôb podľa článku 12 VZP. V prípade, ak do tohto dátumu 

nedôjde k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi Prijímateľom 

a Poskytovateľom, Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu 

k Projektu  aj tomto dátume, a to až do termínu vysporiadania finančných 

vzťahov. 

e) Pre posúdenie kritérií na aplikáciu ustanovení VZP platných pre veľké 

projekty bude rozhodujúca výška celkových nákladov na prvú a druhú 

fázu projektu: „D3 Svrčinovec – Skalité“ spolu.  

f) Prijímateľ je povinný predkladať Následné monitorovacie správy k prvej 

fáze projektu „D3 Svrčinovec – Skalité“ podľa článku 3 odsek 4 

Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve. Prijímateľ sa súčasne 

zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

počas piatich (5) rokov od ukončenia realizácie druhej fázy projektu, 

pričom  hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu bude Prijímateľ 

sledovať za projekt ako celok v Následných monitorovacích správach 

k druhej fáze Projektu. 

Ods. 4 Špecifické podmienky upravené v tomto článku Zmluvy majú prednosť pred 

ustanoveniami VZP.“ 

3.6. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k tomuto 

Dodatku – „Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP“.  

3.7. V zozname príloh k Zmluve sa za Prílohu č. 3 Podpisové vzory vkladajú slová „Príloha 

č. 4 - Rozdelenie stavebných častí a nákladov projektu na fázu I a fázu II – finančná 

časť“.  Za Prílohu č. 3 Zmluvy sa vkladá nová príloha Zmluvy „Príloha č. 5 - Rozdelenie 

stavebných častí a nákladov projektu na fázu I a fázu II – vecné ciele projektu“ v znení, 

ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnému informovaniu sa o dni 

zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po jeho podpise dostane 

Prijímateľ 2 rovnopisy a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude 

postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto 

Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali. 
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4. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 

 

v Bratislave, dňa           v Bratislave, dňa      : 

 

Za  Poskytovateľa:       Za Prijímateľa  

 

Podpis: .......................................    Podpis: ....................................... 

 

Ing. Ján Počiatek      Ing. Milan Gajdoš 

minister dopravy výstavby     predseda predstavenstva 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  a generálny riaditeľ NDS 

 

         

        Podpis: ....................................... 

 

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA,      

podpredseda predstavenstva NDS

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Prílohy: 

Príloha č. 1. - Príloha č. 2 Zmluvy Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2 -  Príloha č. 4 Zmluvy Rozdelenie stavebných častí a nákladov projektu na 

fázu I a fázu II - finančná časť 

Príloha č. 3 -  Príloha č. 5 Zmluvy Rozdelenie stavebných častí a nákladov projektu na 

fázu I a fázu II - vecné ciele projektu 
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Príloha č. 1 - Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu D3 Svrčinovec – Skalité, I. fáza 

Kód ITMS 23120110016 

Operačný program Operačný program Doprava 

Spolufinancovaný z Kohézny fond 

Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Opatrenie 2.1 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest (TEN-T) 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Diaľnice (TEN-T) 100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Doprava 100 Neuplatňuje sa 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Žilinský kraj 

Okres - 

Obec - 

Ulica - 

Číslo - 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zlepšenie regionálnej, medziregionálnej a medzinárodnej dostupnosti 

Špecifický cieľ projektu Výstavba diaľnice v dĺžke 12,2820 km kategórie 11,5/80 
 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

  

Dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej 
infraštruktúry 

km 0 2013 12,2820* 2016 

Dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej 
infraštruktúry TEN-T 

km 0 2013 12,2820* 2016 

Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej, 
alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry 

% 0 2013 47,00 2015 

D
op

ad
 

Úspora času v peňažnom vyjadrení        EUR 0 2016 86 769 726 2021 

*- dokončí sa v II. fáze 

 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej 
infraštruktúry 

km 0 2013 12,2820* 2016 

D
op

ad
 

Úspora času v peňažnom vyjadrení        EUR 0 2016 86 769 726 2021 

*- dokončí sa v II. fáze 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku  
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Realizácia projektu 

Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej, 
alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry 

% 47,00 

Dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej 
infraštruktúry 

km 12,2820* 

Dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej 
infraštruktúry TEN-T 

km 12,2820* 

*-dokončí sa v II, fáze 

 
6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu – I. fáza 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

Prípravná a projektová dokumentácia 01/2007 01/2014 

Nákup pozemkov 03/2010 12/2015 

Realizácia projektu 06/2013 12/2015 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 05/2014 12/2015 

Publicita a informovanosť 05/2014 12/2015 

 
 
7. Rozpočet projektu – I. fáza 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR)* 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

716 - Prípravná a projektová 
dokumentácia 

0,00 13 119 392,00 13 119 392,00 
Prípravná a projektová 
dokumentácia 

711 001 Nákup pozemkov 551 326,00 6 436 971,00 6 988 297,00 Nákup pozemkov 

717 001 Realizácia nových stavieb 155 056 810,00 31 011 362,00 186 068 172,00 Realizácia projektu 

CELKOVO 155 608 136,00 50 567 725,00 206 175 861,00  

*-DPH je vo výške 33 197 927,00 € 
 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít – I. fáza 
Aktivita 

NFP 
Oprávnené výdavky Neoprávnené 

výdavky* 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)     

1 Nákup pozemkov 551 326,00 551 326,00 6 436 971,00 6 988 297,00 

2 Realizácia projektu 152 816 053,00 155 056 810,00 31 011 362,00 186 068 172,00 

3 Prípravná a projektová 
dokumentácia 

0,00 0,00 13 119 392,00 13 119 392,00 

Podporné aktivity     

Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Publicita a informovanosť 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKOVO 153 367 379,00 155 608 136,00 50 567 725,00 206 175 861,00 

*-DPH je vo výške 33 197 927,00 € 

9. Rozdelenie oprávnených výdavkov projektu na fázu I a fázu II 
P. 
č. 

Názov  fyzického prvku  
realizácie projektu 

Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

I. fáza II. fáza Názov aktivity 

1 
Prípravná a projektová 
dokumentácia 

0 0 0 
Prípravná 
a projektová 
dokumentácia 

2 Stavebné práce 309 879 543 153 567 329 156 312 214 

 
Realizácia projektu  
 

3 Valorizácia 8 996 715 623 036 8 373 679 

4 Stavebný dozor 2 370 000 866 445 1 503 555 

5 Nákup pozemkov 551 326  551 326 0 Nákup pozemkov 

CELKOVO 321 797 584 155 608 136 166 189 448  
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PRÍLOHA I 

Vecné ciele veľkého projektu 

Investícia do infraštruktúry 

1.  Názov projektu: Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, I. fáza 

2. Organizácia zodpovedná za implementáciu  

 2.1 Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  

 2.2 Adresa: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

3. Opis projektu 

 3.1 Súhrnný opis cieľov projektu 

Projekt je umiestnený na severe Slovenska v Žilinskom kraji – Žilina (Hričovské 

Podhradie) – Skalité – štátna hranica Slovensko/Poľsko. Po dokončení diaľnice D3 

bude súčasťou medzinárodnej trasy európskej cesty E 75. Diaľnica D3 začína na 

diaľničnej križovatke s D1, obchádzajúc Žilinu, potom vedie na sever okolo 

Kysuckého Nového Mesta a Čadce, križujúc plánovanú R5 a končí v blízkosti obce 

Skalité, kde prechádza cez poľskú hranicu a pripája sa na rýchlostnú cestu S69. 

Diaľnica D3 v úseku Svrčinovec – Skalité s nadväznosťou na S69 je celkom nový úsek 

cestnej siete s dominantným medzinárodným významom vrátane významu pre 

kompletizáciu transeurópskych koridorov a medzinárodnej cesty E75 cez Slovensko.  

Hlavným cieľom tohto projektu je výstavba 12,3 km úseku diaľnice D3 v polovičnom 

profile v značne náročnom území okresu Čadca. Projekt sa nachádza na severe 

stredného Slovenska v Žilinskom kraji (Kysuce). Projekt nahradí existujúcu cestu prvej 

triedy I/12 a doplní cestu I.triedy I/11, pokiaľ úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov – 

Svrčinovec bude uvedený do prevádzky (odhad v roku 2019).  

 I. fáza pozostáva z prípravných prác, prekládok inžinierskych sietí, úprava 

vegetácie, budovania základov mostov, primárneho ostenia tunelov.  

 

 II. fáza obsahuje budovanie sekundárneho ostenia tunelov, dobudovanie 

mostov, pokládka asfaltov ciest, príslušenstva diaľnice. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Technický popis investície do infraštruktúry  

 (a) Popis investície 

Hlavná časť trasy vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana bude realizovaný v polovičnom 

profile, v dĺžke cca. 11 265 m. Úsek s dvojpruhovým smerovo nerozdeleným 

usporiadaním je navrhnutý ako R 11.5 (polovičný profil) s navrhovanou rýchlosťou 80 

km/hod. 

V plnom profile bude realizovaná kompletná križovatka Svrčinovec, vrátane 

predportálových úsekov tunela Svrčinovec a Poľana v celkovej dĺžke cca 1 017 m. 

Projekt diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité pozostáva z 24 mostov (13 ks na 

diaľnici, 3 ks v križovatke, 1 nad diaľnicou, 7 mostov na prístupových cestách) s 

celkovou dĺžkou* 6 111,18 m (celková plocha mostov: 61 744,13 m2, 1 križovatka 

(mimoúrovňová, Svrčinovec), 2 tunely (tunel Svrčinovec: pravá rúra dĺžky 420 m; 

tunel Poľana: pravá rúra dĺžky 898 m); 1 ks preložka cesty I. triedy – preložka cesty 

I/11 dĺžky 863 m; 22 preložiek poľných a lesných ciest, 28 prístupových komunikácií 
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na stavenisko; 1 pravostranné odpočívadlo Čierne v km 25,5; zárubné a oporné múry v 

celkovej dĺžke 913,18 m, protihlukových opatrení v celkovej dĺžke 4 745 (z toho 2110 

m bude realizovaných na úseku D3 Skalité – hranica SR/PR). 

Opis prác fázovaných objektov stavby:  

Fáza I: 

Aktivita 1: Prípravná a projektová dokumentácia 

Aktivita bola ukončená v 01/2014 Zrealizovali sa všetky prípravné úkony potrebné na 

realizáciu stavby 

Aktivita 2: Nákup pozemkov 

Nákup pozemkov a majetkovo-právne vysporiadanie budú ukončené v 12/2015.  

Aktivita 3: Realizácia nových stavieb 

a) Stavebný dozor -  zrealizované služby SD k 12/2015 

b) Stavebné práce: 

SO 058-02 - zrealizovaný komplet, uložené 105 008 m3 zeminy,  

SO 059-00 - zrealizované komplet odhumusovanie a úprava podložia, naplnila sa celá 

skládka podľa        DRS – 379 372 m3, zrealizované povrchové úpravy terénu 

svahovanie v násypoch – 8600 m2 

SO 066-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 3560 m. Ostáva zrealizovať, terénne úpravy a žľabovky. 

SO 066-01 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 1020 m. Ostáva zrealizovať, terénne úpravy a žľabovky. 

SO 067-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 600 m. Ostáva zrealizovať, terénne úpravy a žľabovky. 

SO 067-01 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 960 m. Ostáva zrealizovať, terénne úpravy a žľabovky. 

SO 067-02 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 960 m. Ostáva zrealizovať, terénne úpravy a žľabovky. 

SO 068-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 1320 m. Ostáva zrealizovať, terénne úpravy a žľabovky. 

SO 068-01 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 360 m. Zrealizované odvodnenie a zahumusovanie. 

SO 077-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -2280 m, ostáva zrealizovať výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 078-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -1440 m, ostáva zrealizovať 665m vrtov + vystrojenie, výustné objekty, 

žlabovky a terénne úpravy 

SO 079-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -2 520 m, ostáva zrealizovať výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 080-00 - zrealizované komplet drenážne rebro -465,3 m, okrem výustných objektov 

SO 081-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -1 200 m, ostáva zrealizovať výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 
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SO 082-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -1 920 m, ostáva zrealizovať výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 083-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -1 660 m, ostáva zrealizovať výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 084-00 - zrealizované komplet drenážne rebro -165 m, okrem výustných objektov 

SO 085-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -3 120 m, zostáva zrealizovať 480m vrtov + vystrojenie, ostáva zrealizovať 

výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 086-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -4 800 m, ostáva zrealizovať výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 086-01 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie -2280 m, ostáva zrealizovať výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 088-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 2170 m. Ostáva zrealizovať, terénne úpravy a žľabovky. 

SO 088-01 - zrealizované všetky práce spojené s vybudovaním odvodňovacích rebier. 

Ostáva zrealizovať žľabovky. 

SO 091-00 - zrealizované všetky práce. Objekt je skolaudovaný a odovzdaný. 

SO 101-00 

Km 21,535 - 25,341 - na celom úseku boli zrealizované výruby a odhumusovanie 

spolu s výkopmi 75% a násypmi 35%. Boli vykonané všetky sanačné opatrenia. V km 

22,770 bol zrealizovaný kotevný prah. Na vetve B2 bol zrealizovaný vystužený násyp 

Km 25,340 - 25,925 – na úseku boli zrealizované zemné práce, sanácie, násypy so 

zhutnením 4.500 m3, priepust, hĺbková drenáž 

Km 26,200 - 26,550 – na úseku boli zrealizované zemné práce, sanácie, násypy so 

zhutnením 3.500 m3, stabilizačné pätky v km 26,210 - kotvy, v km 26,475 – pilóty + 

kotvy 

Km 27,150 - 28,970 -  zemné práce, sanácie, násypy so zhutnením 11.000 m3, 

vystužené násypy 25.000 m3, hĺbková drenáž, stabilizačné pätky v km 27,155 – kotvy, 

v km 27,350 – kotvy, v km 28,640 – pilóty + kotvy, v km 28,840 – pilóty + kotvy 

do Km 30,436 - zemné práce, sanácie, násypy so zhutnením 6.750 m3, vystužené 

násypy 13.490 m3 

SO 103-00 - výmena podložia, násyp zo ŠP, úprava pláne v násypoch, svahovanie v 

násypoch, zriadenie trativodov v dĺžke 743 m a uličných vpustov v dĺžke 39 m, 

podkladné vrstvy zo štrkodrvy v objeme 3 000 m3 

SO 143-00 - násyp, štrkodrva, hydroosev na ploche 

SO 145-00 - vykonané zemné práce. Ostáva zrealizovať priepust, odvodnenie, 

konštrukciu vozovky a zahumusovanie 

SO 147-00 - vykonané zemné práce. 

SO 148-00 -  odhumusovanie, zemné práce 

SO 149-00 - zrealizované odhumusovanie, zemné práce, odvod. žľaby 

SO 150-00 - zemné práce 



 

12 

SO 151-00 - zrealizované odhumusovanie, zemné práce, odvod. žľaby, násypy so 

zhutnením 

SO 152-00 - zrealizované zemné práce, odvodňovacie žľaby, násypy so zhutnením 

SO 153-00 - zemné práce, priepust, aktívna zóna 

SO 154-00 - zrealizované zemné práce 

SO 155-00 - zrealizované komplet výruby + odhumusovanie, výkop 4554m3 

SO 156-00 - zrealizované komplet výruby, odhumusovanie a výkopy po zemnú pláň 

SO 158-00 - zrealizované odhumusovanie a výkopové práce cca 4160 m3 

SO 160-00 - zrealizované komplet výruby, odhumusovanie a výkopy po zemnú pláň , 

zrealizované priepusty okrem vyloženia kameňom a žlaboviek 

SO 161-00 - zrealizované komplet výruby, odhumusovanie a výkopy po zemnú pláň , 

zrealizované priepusty okrem vyloženia kameňom a žlaboviek 

SO 162-00 - vykonané zemné práce, zrealizovaná konštrukčná vrstva vozovky 

SO 163-00 - vykonané zemné práce spolu s odvodnením, zrealizovaný priepust 

SO 164-00 - zemné práce 

SO 202-05 - vyrazených a zaistených 278m 

SO 202-06 - vyrazený a zaistený komplet tunel a zrealizovaná betonáž spodnej klenby 

a základov 95m (8 blokov) 

SO 202-07 - vyrazená a zistená komplet prepojka 

SO 203-01 - časť 01 HTÚ – práce na západnom portáli – demolačné práce, prípravné 

práce, zemné práce, špeciálne základové práce – klincovanie a kotvenie svahu, 

striekaný betón, ostatné betonárske práce  

SO 203-02 -časť 01 HTÚ – práce na východnom portáli – demolačné práce, prípravné 

práce, zemné práce, špeciálne základové práce – klincovanie a kotvenie svahu, 

striekaný betón, ostatné betonárske práce  

SO 203-03 - prípravné práce, zemné práce, špeciálne základové práce – klincovanie a 

kotvenie svahu 1. – 5. etáž, striekaný betón, kompletné odvodňovacie vrty na 3. etáži 

a 4 odvodňovacie vrty na 5. etáži, zrealizovanie odvodňovacieho rigolu na 3.  etáži, 

betónovanie kotevných prahov a výstužných rebier 1. – 5. etáž, zrealizovanie 

gabionového obkladu 1. – 4. etáž 

SO 203-06 - razenie tunela (štôlne) – kompletné prerazenie ľavej tunelovej rúry 

SO 203-07 časť 01 - Primárne ostenie – kompletné prerazenie pravej tunelovej rúry 

SO 203-07 časť 02 - Sekundárne ostenie – začatie betonáže spodnej klenby  

SO 203-08 - razenie tunela (prepojky) – prerazenie 3  priečnych prepojení medzi 

pravou a ľavou tunelovou rúrou  

SO 203-31 - búracie práce, zemné práce, zakladanie 

SO 203-54 – zrealizovanie vodovodnej prípojky pre požiarny vodovod tunela 

SO 237-10 - špeciálne zakladanie – zrealizované, spodná stavba zrealizovaná, okrem 

záverných múrikov krajných opôr a prechodových oblastí,  nosná konštrukcia - ľavý 

most komplet, , pravý most - realizovaná výrobňa pre vysúvanie 
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SO 237-20 - špeciálne zakladanie – zrealizované, spodná stavba zrelizovaná, okrem 

záverných múrikov krajných opôr a prechodových oblastí,  nosná konštrukcia - etapa č. 

1, 2, 3, 4, 5 a 6 

SO 237-30 - špeciálne zakladanie – zrealizované, spodná stavba zrealizovaná, okrem 

záverných múrikov krajných opôr a prechodových oblastí, nosná konštrukcia - 

spriahujúca doska a priečniky (1., 2. a 3.pole) - monolitická časť 4 

SO 237-40 - špeciálne zakladanie – zrealizované, spodná stavba – zrealizovaná, nosná 

konštrukcia – zrealizovaná, príslušenstvo - zrealizované izolácie rímsy 

SO 238-00 - spodná stavba – zrealizované základy, opora č.1 – komplet, opora č.3 – 

úložný prah, piliere ľavý aj pravý, hlavica ľavého piliera; horná stavba – osadené 

ložiská na opora č.1  

SO 239-00 -  spodná stavba –zrealizované základy, piliere, opory; horná stavba – 

osadené ložiská na pilieroch a oporách č.6,5,1, zrealizované priečniky 6,5,1SO  

240-00 - zrealizované zemné práce, špeciálne zakladanie, spodná stavba, horná stavba 

– zárodok pilierov P6, P8, osadané ložiská 4ks, montáž vozíkov letmej betonáže na 

vahadle č. 6 a 8, zrealizované lamely vahadla č. 6 – 3 páry (6ks), zrealizovaná montáž  

podpernej konštrukcie pole P12-OP14 (pevná skruž), zrealizované steny a spodná 

doska NK pole P12-OP14 

SO 241-00 - zrealizované zemné práce, špeciálne zakladanie 

SO 242-00 - špeciálne zakladanie – zrealizované,- spodná stavba - záverný múrik 

opora 1, 7, zásypy prechodových oblastí a pilierov, nosná konštrukcia - OK vysunutá a 

spustená na ložiská, spriahnutá doska etapa 1 – 8 

SO 243-00 - zrealizované špeciálne zakladanie, spodná stavba- zrealizované základy, 

opory(okrem záverného múrika a krídel),piliere (okrem piliera č. 2L a 2P – II. a III. 

záber); hlavice (okrem piliera č. 2P, 2L); horná stavba- osadené ložiská na opore 9; 

zrealizované etapy NK- etapa 1,2,3; PK etapa 1,2,3,4,5. 

SO 244-00 - spodná stavba – zrealizované základy, piliere, hlavice a opory okrem 

záverných múrikov a krídel opôr; horná stavba – zrealizovaná etapa na pevnej skruži 9-

10(komplet) a 8-9(spodná doska + trámy), zrealizované časti lamiel váhadiel a to V3-3 

lamely z 8lamiel, V4- zárodok – 2.etapa, V5 –zárodok – komplet,  V6 zárodok . 

2.etapa, V7-3 lamely z 8lamiel, osadené ložiska na p.č.1,8,9,10 

SO 245-00 - zrealizované zemné práce okrem spätných zásypov základov, špeciálne 

zakladanie, spodná stavba, záverný múrik + krídla na OP1 a OP10, oceľová 

konštrukcia, ložiská 

SO 247-00 - zrealizované špeciálne zakladanie, spodná stavba- zrealizované základy, 

opora č. 1, piliere (okrem piliera č. 4 – V. záber, piliera č. 5 – III. a IV. záber); horná 

stavba -osadené ložiská na opore č. 1, zrealizované priečniky č. 1, 2, 3; položené 

nosníky a filigrány poľa  1.   

SO 248-00 - zrealizované špeciálne zakladanie; spodná stavba- zrealizované základy, 

opory(okrem záverných múrikov a krídiel),piliere (okrem piliera č. 6 – XI. etapa); 

horná stavba- osadené ložiská (opory č. 1L a 1P, opory č. 9L, piliera 2L a 2P), 

zrealizovaná  PK pižmo (pole 1-2; pole 2-3), peri veže (pole 1-2); Zárodky (zárodok č. 

4 – komplet, zárodok č. 7 – komplet, PK pole 8-9 – 10%  

SO 249-00 -  objekt komplet zrealizovaný okrem zábradlia 
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SO 250-00 - zrealizované špeciálne zakladanie; spodná stavba- zrealizované základy, 

opory, piliere; horná stavba- osadené ložiská na oporách, zrealizované priečniky, 

mostovka, prechodové dosky opory č. 1.  

SO 281-42 - špeciálne zakladanie – zrealizované,- zrealizované kotevné venceV1,  V2, 

V3, lanové kotvy venca V1, V2, V3, odvodňovacie vrty, základ múru, driek múru 70 

% 

SO 281-43 - objekt bol zrealizovaný v celej dĺžke, zrealizovaný kotevný veniec, 

vykonanmých 3240 m horizontálnych odvodňovacích vrtov, zrealizovaný obklad 

zárubného múru 50% 

SO 281-44 - špeciálne zakladanie – zrealizované, zrealizované kotevné vence V1, V2, 

V3, lanové kotvy venca V1, V2, V3, odvodňovacie vrty 

SO 281-47 - zrealizované komplet výkopové práce, zaistenie svahu – klince + torkrét – 

40 %, mikropilóty – 729 m  

SO 281-48 – zrealizované komplet výkopy, mikropilóty, spádové betóny, kotvy – 50 

%, betonáž – 80%, debnenie a armatúra múrov – 100 % 

SO 281-49 -  výkopové práce – 7600 m3, podkladné betóny – 90 m3, zaistenie svahu – 

klncie + torkrét – 60 %, mikropilóty – 50 %, debnenie a výstuž bloky  1 – 4  

SO 281-50 – komplet výkopové práce, komplet výstuž + debnenie, betóny – 80 %, 

mikropilóty komplet, kotvy 65 %, spatný zásyp – 2500 m3 

SO 281-51 – objekt komplet zrealizovaný okrem zábradlia a žlaboviek a spatných 

obsypov 

SO 281-52 - objekt komplet zrealizovaný okrem  spatných obsypov 

SO 281-53 - zrealizované základy, driek múru, zhutnený násyp za múrom 

SO 284-11 - zrealizované komplet výkopy + gabiónový múr – 450 m3 
 

SO 302-02 - zrealizované preložky oplotení do dočasných polôh na prístupových 

komunikáciách 

SO 341-11 - vykonané zemné – prechodové vrstvy so zhutnením 1647 m3 

SO 501-02 – práce na tomto objekte sa ešte nezačali 

SO 549-04 - objekt komplet zrealizovaný  okrem úpravovňe vody, vodného zdroja 30-

36, križovanie 38,39,40 a RN 6, oplotenia, terénnych úprav 

SO 550-00 - zrealizovaný podsyp pod panely  a pokládka panelov 

SO 803-11 - zemné práce, násypy, ŠD, živičná vrstva OK 40% 

SO 806-11 - zemné práce, násypy, ŠD, živičná vrstva OK, odvodňovacie priekopy, 

priepusty, zahumusovanie,  hydroosev, zvodidlá 

SO 807-11 - vykonané zemné práce 

SO 807-13 - vykonané zemné práce, odvodnenie, konštrukcia vozovky,  čiastočne 

vykonaná asfaltová vrstva z OK, osadené zvodidlo 

SO 807-21 - nosná konštrukcia zrealizovaná, most.rímsy 4,3 m3, kotvy ríms 36 ks, 

mostné závery 15,4 m,  spevnené plochy z lomového kameňa 74,5 m3 

SO 808-11 - zemné práce, priepust, aktívna zóna 

SO 808-13 - zemné práce, priepusty 3ks, odvodňovacie žľaby 
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SO 808-21 - zrealizovaný na komplet – okrem zábradlia 

SO 809-11 - vykonané zemné práce, odvodnenie, konštrukcia vozovky, čiastočne 

vykonaná asfaltová vrstva z OK 

SO 810-12 - vykonané zemné práce, odvodnenie, konštrukcia vozovky bez asfaltovej 

vrstvy, osadené zvodidlo 

SO 811-11 - vykonané zemné práce, odvodnenie, konštrukcia vozovky, čiastočne 

vykonaná asfaltová vrstva z OK 

SO 811-13 - vykonané zemné práce, odvodnenie, konštrukcia vozovky 

SO 812-11 - zemné práce, odvodňovacie žľaby 

SO 813-11 - zemné práce,  násypy so zhutnením 

SO 815-11 - zemné práce, násypy so zhutnením, priepust, odvodňovacie žľaby 

SO 816-11 - zemné práce 

SO 816-21 - zemné práce, násypy so zhutnením, priepust 

SO 817-11 - boli zrealizované zemné práce, podkladné vrstvy vozovky, odvodnenie, 

doplnky 

SO 818-21 - zrealizovaný na komplet okrem zvodidiel 

SO 819-21 - zrealizovaný na komplet okrem zvodidiel 

SO 819-11 - do 31.8.2015 bolo zrealizované odlesnenie, odhumusovanie, búracie 

práce, výkopy, násypy, priepust, odvodňovacie priekopy, úprava svahov násypov a 

zárezov     

SO 819-13 - do 31.8.2015 bolo zrealizované odlesnenie, odhumusovanie, , výkopy, 

násypy, priepust, odvodňovacie priekopy, úprava svahov násypov a zárezov   

SO 820-11 - do 30.6.2015 bolo zrealizované odhumusovanie, , výkopy, násypy, 

priepusty, odvodňovacie priekopy, úprava svahov násypov a zárezov   

SO 821-12 - zrealizovaný výrub + odhumusovanie, zrealizoval sa násyp  - 541 m3 

SO 821-14 - zrealizovaný výrub + odhumusovanie, zrealizoval sa kompletný násyp, 

vystužený násyp  + štrkodrva  + asfalt do km 0,800SO 821-15 - zrealizovaný na 

komplet 

SO 821-21 - objekt komplet zrealizovaný bez asfaltu a bezpečnostných zariadení – 

zábradlie a zvodidlá 

SO 823-11 - zrealizovaný výrub + odhumusovanie, kompletne výkopy zrealizoval sa 

násyp -3000 m3 

SO 823-12 - zrealizovaný výrub + odhumusovanie, kompletne výkopy zrealizoval sa 

násyp -5000 m3  

SO 823-21 - zrealizované výkopové práce, podkladné betóny a múry  - 5 blokov – 

debnenie + výstuž 

SO 824-00 - vykonané zemné práce, odvodnenie, konštrukcia vozovky a asfaltová 

vrstva z OK 

SO 825-00 - vykonané zemné práce, odvodnenie, konštrukcia vozovky bez asfaltovej 

vrstvy 

SO 826-00 - zrealizovaná oprava výtlkov 

Fáza II:  

Aktivita: Prípravná a projektová dokumentácia 
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V II. fáze sa nerealizuje. 

Aktivita: Nákup pozemkov 

V II. fáze sa nerealizuje. 

Aktivita: Realizácia nových stavieb 

a) Stavebný dozor -  pokračovanie v službách SD v rozsahu uzatvorenej zmluvy so 

stavebným dozorom  

b) Stavebné práce: 

SO 058-02 - zrealizovaný komplet, uložené 105 008 m3 zeminy, prevedené terénne 

úpravy a zahumusovanie  

SO 059-00 – zahumusovanie skládky , hydroosev, žlabovky, úprava skládky 

SO 066-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 3560 m. Zrealizované terénne úpravy a zahumusovanie 

SO 066-01 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 1020 m. Zrealizované terénne úpravy a zahumusovanie 

SO 067-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 600 m. Zrealizované terénne úpravy a zahumusovanie 

SO 067-01 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 960 m. Zrealizované terénne úpravy a zahumusovanie 

SO 067-02 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 960 m. Zrealizované terénne úpravy a zahumusovanie 

SO 068-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 1320 m. Zrealizované terénne úpravy a zahumusovanie. 

SO 068-01 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 360 m. Zrealizované terénne úpravy a zahumusovanie 

SO 077-00 -  výustné objekty, žlabovky, terénne úpravy 

SO 078-00 -  665 m HOv + vystrojenie, výustné objekty, žlabovky, terénne úpravy 

SO 079-00 - výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 080-00 – 150 m drenážne rebro, výustné objekty, terénne úpravy 

SO 081-00 - výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 082-00 - výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 083-00 - výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 084-00 – výustný objet 

SO 085-00 - výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 086-00 - výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 086-01 -  výustné objekty, žlabovky a terénne úpravy 

SO 088-00 - zrealizované všetky horizontálne odvodňovacie vrty – vŕtanie + 

vystrojenie 2170 m. Zrealizované terénne úpravy a zahumusovanie 

SO 088-01 - zrealizované všetky práce spojené s vybudovaním odvodňovacích rebier. 

SO 101-02 
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Km 21,535 - 25,341 - na celom úseku budú zrealizované výruby a odhumusovanie 

spolu s výkopmi a násypmi. Budú vykonané všetky sanačné opatrenia. V km 22,770 

bol zrealizovaný kotevný prah. Na vetve B2 bude zrealizovaný vystužený násyp. Na 

stavebno objekte bude kompletne zrealizovaná vozovka 

Km 25,340 - 25,925 -  odkopy, násypy so zhutnením, konštrukčné vrstvy vozovky, 

spevnené krajnice, svahovanie v zárezoch a násypoch, zvodidlá, ZDZ, VDZ 

Km 26,200 - 26,550 - odkopy, násypy so zhutnením, hĺbková drenáž, konštrukčné 

vrstvy      

vozovky, spevnené krajnice, svahovanie v zárezoch a násypoch, zvodidlá, ZDZ, VDZ 

Km 27,150 - 28,970 - odkopy, násypy so zhutnením, vystužené násypy, konštrukčné   

 vrstvy vozovky, spevnené krajnice, svahovanie v zárezoch a násypoch, zvodidlá, ZDZ, 

VDZ 

úsek 30,400 – K.Ú – výkopové práce, komplet násyp , vystužený násyp, drenážne 

rebrá, sanácie, hĺbková drenáž, trativody, žlabovky, aktívna zóna, štrkodrva, 

stabilizácia, ložná a obrusná vrstvam zvodidlá, žlaby, vpuste, dopravné značenie 

SO 103-00 - okružná križovatka - zriadenie trativodov a uličných vpustov, podkladné 

vrstvy      zo štrkodrvy, podkladné vrsty zo stabilizácie, živičné vrstvy, vodorovné 

a zvislé dopravné   značenie, zvodidlá 

SO 145-00 - vykonané zemné práce a odvodnenie, vybudovaná vozovka 

SO 148-00 - zemné práce, priepust, násypy so zhutnením, odvod. žľaby, konštrukčné 

vrstvy, krajnice, zvodidlá 

 

SO 149-00 - zemné práce,  priepusty, odvod. žľaby, konštrukčné  vrstvy, krajnice, 

zvodidlá 

 

SO 150-00 - bude zrealizované komplet zhotovenie objektu okrem zemných prác 

 

SO 151-00 - zemné práce, odvod. žľaby, násypy so zhutnením, priepusty, svahovanie 

násypov a  zárezov, konštrukčné  vrstvy, krajnice, zvodidlá 

 

SO 152-00 - hydroosev, konštrukčné vrstvy, krajnice, zábradlia, zvodidlá, odvod. 

žľaby. 

 

SO 153-00 - hydroosev, priepust, konštrukčné vrstvy, krajnice, zábradlia, odvod. žľaby 

 

SO 154-00 - zemné práce, násypy so zhutnením, úprava pláne, svahovanie, 

konštrukčné vrstvy, krajnice, priepust, zábradlia, zvodidlá, odvod. žľaby 

SO 155-00 – komplet výkopy, , zaistenie svahov ,kotevné prahy, štrkodrva, asfalty, 

žlabovky,   zvodidlá terénne úpravy 

SO 156-00 – štrkodrva, aslfat, žlabovky, terénne úpravy, zvodidlá  

SO 157-00 – komplet realizácia objektu – výkopy, násypy, štrkodrva, asfalty, 

žlabovky, zvodidlá, terénne úpravy 

SO 158-00 – výkopové práce, násyp, oporné múry, mikropilóty, vystužený násyp, 

priepusty, štrkodrva, asfalty, žlabovky, zvodidlá, terénne úpravy 

SO 160-00 – výmena podložia, násyp, štrkodrva, asfalt, žlabovky, priepusty, zvodidlá, 

terénne úpravy 



 

18 

SO 161-00 – výmena podložia, násyp, štrkodrva, asfalt, žlabovky, priepusty, zvodidlá, 

terénne úpravy 

SO 162-00 – budú vykonané zemné práce a odvodnenie, vybudovaná vozovka 

SO 163-00 – budú vykonané zemné práce a odvodnenie, vybudovaná vozovka 

SO 164-00 - úprava pláne so zhutnením, svahovanie v záreze, násype, konštrukčné  

vrstvy 

SO 202-01 – budú zrealizované konečné terénne úpravy 

SO 202-02 – budú zrealizované konečné terénne úpravy 

SO 202-05 – vyrazenie a zaistenie 95m a bude zrealizovaná definitívna úprava 

striekaným vlákno betónom 

SO 202-06 – bude zrealizovaná betonáž spodnej a hornej klenby 

SO 202-07 – bude zrealizovaná definitívna úprava striekaným vlákno betónom 

SO 202-52 – pokládka drenážneho potrubia 

SO 203-01 - budú realizované zhutňovacie násypy vrátane vystužených georohoží, 

realizácia gabionových košov ako definitívnej úpravy portálovej steny. Odvodnenie 

portálu betónového portálu betónovými žľabmi. 

SO 203-02 - budú realizované hutněné  násypy včetně vyztužení georohožemi, 

budou se realizovat gabionové koše jako  definitivní úprava portálové stěny. Bude 

zhotoveno odvodnění portálu betonovými žlaby 

SO 203-03 - zrealizovanie gabionového obkladu 5. etáž, montáž zábradlia 

a odvodňovacieho žľabu 

SO 203-06 – realizácia sekundárneho ostenia striekaným betónom s mikrovláknom, 

položenie štrkových vrstiev pod vozovku v dĺžke novorazenej únikovej štôlne (575m) 

SO 203-07 - pravá tunelová rúra – dokončenie definitívneho ostenia dna, definitívne 

ostenie hornej klemby v celej dĺžke razenej časti tunela (860 m)  

SO 203-08 – definitívne ostenie nástrekom striekaného betónu s makrovláknom, 

položenie štrkového súvrstvia pod vozovku v troch tunelových prepojeniach 

 SO 237-10 - spodná stavba - záverné múriky a prechodové oblasti, nosná konštrukcia - 

 pravý most komplet, príslušenstvo - rímsy, izolácie, živičné vrstvy, zábradlie, 

zvodidlá, vodorovné značenie 

SO 237-20 - spodná stavba - záverné múriky a prechodové oblasti, nosná konštrukcia - 

 etapa 7, 8, 9, 10, 11, 12, príslušenstvo - rímsy, izolácie, živičné vrstvy, 

zábradlie, zvodidlá, vodorovné značenie 

SO 237-30 - spodná stavba - záverné múriky a prechodové oblasti, nosná konštrukcia - 

 etapa 5, 6, 7, príslušenstvo - rímsy, izolácie, živičné vrstvy, zábradlie, zvodidlá, 

vodorovné značenie 

SO 237-40 - príslušenstvo - rímsy, izolácie, živičné vrstvy, zábradlie, zvodidlá, 

vodorovné značenie 

SO 238-00 – zrealizujú sa priečniky č.2,3, nosníky pole č.1,2, mostovka (armovanie, 

debnenie, betonáž), rímsy, osadené zábradlia a zvodidla, asfalty, terénne úpravy pod 

mostom 
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SO 239-00 – zrealizujú priečniky č. 2,3,4, nosníky v piatich poliach a následne 

mostovka v daných poliach,  rímsy,  zábradlia a zvodidla, asfalty, terénne úpravy pod 

mostov 

SO 240-00 - realizácia lamiel na vahadle P10 (4ks), izolácie pod rímsy, armovanie, 

debnenie a betonáž ríms, realizácia prechodových oblastí vrátane prechodových dosiek, 

montáž a betonáž mostných záverov 

SO 241-00 - komplet zhotovenie okrem základu OP1 a OP3, P2 

SO 242-00 - spriahnutá doska etapa 9A-16A, 1B-5B, príslušenstvo - rímsy, izolácie, 

živičné vrstvy, zábradlie, zvodidlá, vodorovné značenie 

SO 243-00 – zrealizuje sa záverný múrik a krídla opora 1,9,piliere komplet; horná 

stavba- komplet; Prechodové dosky, rímsy, odvodnenie, zaťažovacia skúška, pečať a 

izolácia pod rímsami a mostov kov, asfalty, zvodidlá zábradlia, úpravy pod mostom, 

mostné závery  opora 1,9. 

SO 244-00 – zrealizuje sa nosná konštrukcia na pevnej skruži pole č.1 a 8, váhadla 

č.3,4,5,6,7 komplet, demontáž vozíkov na letmú betonáž, demontáž žeriavov a 

výťahov, osadené rímsy, zvodidla a vetrolam,  rímsy, osadia vsa zábradlia a zvodidla, 

asfalty, terénne úpravy pod mostom 

SO 245-00 -  spriahajúca doska, rímsy, prechodové dosky 

SO 247-00 – zrealizuje sa horná stavba- komplet; Prechodové dosky, rímsy, 

odvodnenie, zaťažovacia skúška, pečať a izolácia pod rímsami a mostovkov, asfalty, 

zvodidlá zábradlia, úpravy pod mostom, mostné závery opora 1,6. 

SO 248-00 – zrealizuje sa horná stavba- komplet; Prechodové dosky, rímsy, 

odvodnenie, zaťažovacia skúška, pečať a izolácia pod rímsami a mostovkov, asfalty, 

zvodidlá zábradlia, úpravy pod mostom, mostné závery opora 1,9. 

SO 249-00 – zrealizujú sa zábradlia, terénne úpravy 

SO 250-00 – zrealizujú sa rímsy,žlab,odvodnenie, zaťažovacia skúška, pečať a izolácia 

pod rímsami a mostovkov, asfalty, zvodidlá zábradlia, úpravy pod mostom, mostné 

závery opora 1,9. 

SO 281-42 - dokončenie drieku múru 30 %, príslušenstvo 

SO 281-43 - objekt bude zrealizovaný v celej dĺžke, zrealizovaný kotevný veniec, 

vykonaných 3240 m horizontálnych odvodňovacích vrtov, bude zrealizovaný obklad 

zárubného múru 

SO 281-44 - driek múru, príslušenstvo 

SO 281-53 - príslušenstvo 

SO 281-47 – zaistenie svahu – klince + torkrét, mikropilóty, HOV, kotvy, oporné 

múry, spatný prísyp, žlabovky, zábradlie  

SO 281-48 –kotvy, oporné múry – betón, debnenie, armatúra, spatný zásyp, terénne 

úpravy 

SO 281-49 zaistenie svahu – klince + torkrét, mikropilóty, HOV, kotvy, oporné múry, 

spatný prísyp, žlabovky, zábradlie  

SO 281-50 –– mikropilóty, kotvy, oporné múry – betón, debnenie, armatúra, spatný 

zásyp, terénne úpravy 

SO 281-51 – žlabovky, zábradlie, terénne úpravy 
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SO 281-52 – terénne úpravy 

SO 284-11 – gabiónový múr, spatný zásyp, zábradlie, odvodnenie, žlabovky 

 

SO 302-02 - zrealizované preložky oplotení do dočasných polôh na prístupových 

komunikáciách 

SO 501-02 - zemné práce, montáž ORL, realizácia hlavných stôk, odpadových stôk, 

kanalizačné vyústenia, realizácia prípojok uličných vpustí, zhotovenie uličných vpustí 

               

SO 549-04 – úpravňa vody + elektroinštalácia , RN 6, dopojenie NVZ z výustných 

objektov sanácii, terénne úpravy 

SO 550-00 – demontáž panelov 

SO 588-00 – komplet realizácia objektu - výkopové práce, vykladanie žlabov 

kameňom, terénne úpravy 

SO 589-00 – komplet realizácia objektu – výkopové práce, štetovnice, podkladné 

betóny, oporné múry, zábradlie, vykladanie kameňom, terénne úpravy 

SO 803-11 – položenie živičných vrstiev 

SO 806-11 - živičné vrstvy 

SO 807-11 - vykonané zemné práce a odvodnenie. Vybudovaná vozovka 

SO 807-13 - vykonané zemné práce a odvodnenie. Vybudovaná vozovka 

SO 807-21 - živičné vrstvy, nátery 

SO 807-22 - hydroosev 

SO 808-11 - rozprestrenie ornice, úprava pláne, konštrukčné vrstvy, krajnice, značky, 

spevnené plochy z lom. kameňa. 

 

SO 808-13 - odstránenie spevnených plôch, frézovanie, násypy so zhutnením, 

priepusty,   konštrukčné vrstvy, krajnice, zábradlia, zvodidlá, ZDZ, odvod. žľaby, 

spevnené plochy z lom. Kameňa 

SO 809-11 – budú vykonané zemné práce a odvodnenie. Vybudovaná vozovka 

SO 810-12 – budú vykonané zemné práce a odvodnenie. Vybudovaná vozovka 

SO 811-11 – budú vykonané zemné práce a odvodnenie. Vybudovaná vozovka 

SO 811-13 – budú vykonané zemné práce a odvodnenie, vybudovaná vozovka 

SO 811-21 - úpravy pod mostom 

SO 812-11 - búracie práce, zemné práce,  priepusty, odvod. žľaby, konštrukčné  vrstvy, 

krajnice, zvodidlá. 

 

SO 813-11 - zemné práce, odvod. žľab, priepust, svahovanie v záreze, násype, 

konštrukčné  vrstvy, krajnice, zvodidlá. 

 

SO 815-11 - zemné práce, odvod. žľab, priepust, svahovanie v záreze, násype, 

konštrukčné  vrstvy, krajnice, zvodidlá. 

 

SO 816-11 - zemné práce, priepust, odvod. žľab, svahovanie v záreze, násype, 

konštrukčné  vrstvy, krajnice, zvodidlá. 

 

SO 817-11 - frézovanie, vrstvy z asfaltových zmesí. 

 

SO 818-21 - zábradelné zvodidlo 



 

21 

 

SO 819-11 - rozprestrenie ornice, konštrukčné vrstvy, krajnice, zábradlia, zvodidlá, 

odvod. žľaby. 

 

SO 819-12 - bude zrealizované komplet zhotovenie časti objektu 

 

SO 819-13 - rozprestnenie ornice, konštrukčné vrstvy, krajnice, zábradlia, zvodidlá. 

 

SO 819-21 - zábradelné zvodidlo 

 

SO 820-11 - rozprestrenie ornice, vrstvy z asfaltových zmesí. 

 

SO 821-12 – násyp, priepusty, štrkodrva, asfalt, žlabovky ,zvodidlá, terénne úpravy 

SO 821-14 – štrkodrva, priepusty, asfalt, žlabovky , zvodidlá, terénne úpravy 

SO 821-21 – asfalt, zvodidlá, zábradlie, zahádzka kameňom, násyp prechodových 

oblastí 

SO 823-11 – vystužený násyp, výkopové práce, priepusty, štrkodrva, asfalty, žlabovky 

, zvodidlá, terénne úpravy 

SO 823-12 - vystužený násyp, výkopové práce, priepusty, oporný múr štrkodrva, 

asfalty, žlabovky , zvodidlá, terénne úpravy 

SO 823-21 – oporné múry- debnenie, výstuž, betóny, vykladanie kameňom, spatný 

zásyp, kanalizácia, šachty, zábradlia 

SO 824-00 – zemné práce a odvodnenie, vybudovaná vozovka 

SO 825-00 – zemné práce a odvodnenie, vybudovaná vozovka 

SO 826-00 – bude sa realizovať výmena živičných vrstiev 

 

Objekty, ktoré nie sú definované ako fázované boli ukončené v rámci I. fázy ,resp. 

budú realizované iba v rámci II. fázy. Zádržné prác realizovaných v rámci I. fázy 

je oprávneným výdavkom II. fázy. 

 

Hlavné ukazovatele projektu
(1) 

Popis hlavných ukazovateľov Jednotka 
Východzí 

stav 
Rok 

Cieľový 

stav 
Rok 

Dĺžka novovybudovanej diaľnice km 0 2013 12.282 2016 

Zmena v počte usmrtených osôb pri 

dopravných nehodách  

zachránené 

životy 
0 2013 0.0069 2016 

Úspora času na úseku Svrčinovec - 

Skalité 

ušetrené 

minúty/jazdu 
0 2013 10 2016 

(1)  
Indikátory sú zadefinované pre výsledný projekt z CBA analýzy (I + II Fáza)  

Opis cieľových 

indikátorov 
Jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok Fáza I Rok Fáza II Rok 

Násypy m
3
 0 2013 104,263 2015 186,127 2016 

Výkopy m
3
 0 2013 446,007 2015 88,509 2016 

Počet pilierov pc 0 2013 118 2015 4 2016 

Primárne ostenie m 0 2013 1,548 2015 95 2016 

Sekundárne ostenie m 0 2013 95 2015 1,185 2016 
 



 

22 

 

(c) Udržateľnosť projektu po ukončení realizácie  

V zmysle zákona č. 135/1961 diaľnice a rýchlostné cesty sú v správe Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a.s. Prevádzka a údržba bude realizovaná prostredníctvom miestne príslušného 

strediská správy a údržby diaľnic.  

.  

 

 

 


