
Informácia o vybudovaní   dočasnej skládky  stavebného  odpadu  a skládky 

inertného odpadu  

Mesto Fiľakovo plánuje riešiť na území  mesta dve skládky odpadov: dočasnú skládku 

stavebného odpadu (ďalej len „DSO“) a skládku inertného odpadu (ďalej len „SIO“). 

Podľa § 22 písm. 1) vyhlášky č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch priestory na zhromažďovanie odpadov sa navrhujú, budujú a prevádzkujú tak, 
aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredia k poškodzovaniu hmotného 
majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, 
prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže. Zhromažďovanie odpadov  je dočasné 
uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi. Umiestnenie stavebného odpadu v meste 
je veľkým problémom, preto DSO bude slúžiť mestu na zhromažďovanie a dočasné 
skladovanie stavebného materiálu a výkopovej zeminy vzniknuté na území mesta. Na 
dočasné zhromažďovanie stavebného odpadu sú vyhliadnuté dve lokality na území mesta. 
Prvou vyhliadnutou lokalitou je súčasný priemyselný park v areáli firmy KONAS, ktorá je vo 
vlastníctve Mesta Fiľakovo. Ide o parcely zadnej časti areálu a to s nasledujúcimi parc. čísl.:  
KN-C 3546/73, 3546/150 a 3546/151. Druhé vhodné miesto na DSO je lokalita nachádzajúca 
sa na konci ulici B. S. Timravy na pozemkoch parc. č.: KN-C 3468/3 a KN-E 616/2 v k.ú. 
Fiľakovo vo vlastníctve mesta. Na spomenutých lokalitách bude odpad uložený len dočasne, 
na dobu určitú, t.j. cca. do jedného roka od uloženia odpadu.  Získanie povolenia  na 
zriadenie dočasnej skládky odpadu vypracuje odborná firma ENVEX s.r.o. z Rožňavy. 
Dokončenie povoľovacieho procesu dočasnej skládky je plánované do konca júla roku 2015 a 
začiatok prevádzky bude: august – september r. 2015. 

Inertný odpad podľa § 25 číslo 2) vyhlášky 283/2001 je odpad, pri ktorom 
nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. 
Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha 
biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, 
aby mohlo dôjsť k znečisteniu ovzdušia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková 
vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musí byť 
zanedbateľná a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd. V znení § 32 
číslo 4) vyhlášky 283/2001 o odpadoch na skládke odpadov na inertný odpad (IO) možno 
skládkovať iba inertný odpad. Zodpovedná firma za vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre skládku inertného odpadu bude Geosofting s.r.o. . Zhromaždený stavebný odpad z 
dočasnej skládky bude premiestnený do novovybudovanej skládky inertného odpadu. Mesto 
plánuje vybudovať skládku v bývalom kameňolome (Chrastie 1) na ul. Družstevnej, smerom 
na Ratku.  Na skládke IO mesto plánuje uložiť inertný odpad v množstve cca. 30 000 m3. Na 
inertnej skládke budú môcť uložiť odpad fyzické osoby, právnické osoby a iné právne 
subjekty za príslušný poplatok. Následne skládka bude rekultivovaná. Povoľovací proces je 
plánovaný do konca roka 2015. Výstavba a kolaudácia skládky bude realizovaná do máj-jún 
roku 2016.  Začiatok prevádzky  skládky je plánovaný v druhej polovici 2016, najneskôr 
začiatok roka 2017. 

Súhlas na skládku odpadu sa udeľuje na základe § 7 zákona č. 223/2001 o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Informáciu spracovala: Ing. G. Medeová-  samostatná odborná referentka  odd. výstavby, ŽP 
a stratégie rozvoja 


