
L) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch 

všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

  

 Účelom realizácie III. etapy výstavby skládky Štítnik je rozšíriť existujúcu skládku nie 

nebezpečných odpadov Štítnik vybudovaním ďalšej kazety v súlade s rozhodnutím 

zo zisťovacieho konania procesu posudzovania stavby na životné prostredie (EIA) z 11. VII. 

2011. Jestvujúca skládka v rámci I. etapy zahájila svoju činnosť  v roku 1997 a ukončila 

v júni 2009. V rokoch 2011-2012 prebehla výstavba II. etapy pozostávajúca z novej kazety 

o objeme 54 000 m3.    

Projekt rieši rozšírenie jestvujúceho skládkového areálu o novú kazetu západným 

smerom do doliny potoka Ortáš, v súlade s vydaným územným rozhodnutím č. 2017/511/004 

zo dňa 30.11.2020.  Plánovaná výstavba III. etapy skládky Štítnik o kapacite 80 000 m3 bude 

v bezprostrednom kontakte s II. kazetou tejto skládky. Z tohto dôvodu bude možné pre ďalšiu 

prevádzku skládky využívať objekty, ktoré už boli vybudované v rámci I. etapy a aj počas 

výstavby II. etapy. Jedná sa predovšetkým o príjazdovú cestu, objekt vstupnej kontroly 

a vrátnice vrátane sociálneho zázemia, vodovodnú prípojku, kanál a žumpu pre splaškové 

vody, vnútro skládkové komunikácie, oplotenie a brány, monitorovacie vrty, obvodové rigoly, 

úpravu koryta potoka Ortáš, cestnú váhu, oplachovaciu plochu vozidiel a ORL. Realizáciou 

nových stavebných objektov sa vybuduje III. kazeta skládky Štítnik, ktorá bude spĺňať 

stavebne - technické požiadavky podľa § 3  až  5 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. a v spojení 

s ostatnými už vybudovanými objektmi skládky aj prevádzkové požiadavky na skládky podľa 

§ 6 a 7 uvedenej vyhlášky.  

 Spôsob riešenia umožňuje postupné budovanie III. kazety v troch sekciách (A+B+C) 

a rozšírenie skládkových priestorov pri kontinuálnej prevádzke zavážania jednotlivých sekcii 

skládky, ako aj postupné uzatváranie a rekultiváciu už zavezených sekcií. Stavebné objekty 

SO-11 a SO-12 (odplynenie a rekultivácia) sa budú realizovať až po naplnení danej sekcie 

odpadom po konečnú výšku odpadu. Ostatné stavebné objekty sa budú realizovať v plnom 

rozsahu počas výstavby III. etapy a predstavujú tzv. "nevyhnutné objekty" prevádzky skládky 

odpadov v zmysle čl. 6.1.1 a 6.1.2 STN 83 8102 - Navrhovanie skládok odpadov. 

 


