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INFORMAČNÝ LIST  
ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU 

Názov projektu Rekultivácia a uzavretie skládky odpadov Poltár 
– Slaná Lehota  

ITMS Kód projektu 24140110167 

Číslo zmluvy o poskytnutí 
NFP 010/4.5MP/2010 

Prijímateľ  
Názov Mesto Poltár 

Sídlo Poltár 

Fond Kohézny fond 

Operačný program Životné prostredie 

Prioritná téma Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom 

Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

Schéma štátnej pomoci NA 

 
1. Miesto realizácie projektu 

Región Kraj Obec 

Stredné Slovensko Banskobystrický samosprávny  
kraj Poltár 

 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec 
realizácie projektu 

Začatie realizácie  
aktivít projektu 

Ukončenie realizácie  
aktivít projektu 

7/2011 6/2012 

Finančný rámec 
realizácie projektu 

Celkové  
náklady projektu 1 115 985,63 € 

z toho 

NFP 1 060 186,35 € 

z toho 
EÚ zdroje 948 587,79 € 85% 

ŠR 111 598,56 € 10% 

Vlastné zdroje 55 799,28 € 5% 
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3. Východiská, ciele a dosiahnuté výsledky/dopady projektu 

Východiská projektu 
a jeho ciele 

Mesto Poltár zabezpečuje v zmysle povinností zákona o odpadoch č. 223/2001 
Z.z. zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi. V meste Poltár sa už dlhodobo 
separuje papier a lepenka, plasty, sklo, kovy. Mesto Poltár zabezpečuje v zmysle 
povinností § 39 zákona o odpadoch, pravidelný zber objemného odpadu, drobného 
stavebného odpadu, odpadu s obsahom škodlivín a biologicky rozložiteľného 
odpadu. Okrem toho však mesto nad rámec legislatívnych povinností rieši i zber a 
nakladanie s opotrebovanými pneumatikami, odpadom z elektrických a 
elektronických zariadení, žiariviek, opotrebovaných batérii a akumulátorov, kalu zo 
septikov. Skládka komunálneho a iného odpadu sa nachádza v Poltári, časť Slaná 
Lehota, na ploche 16 084,9 m2., Odpady sa ukladali do terénnej priehlbiny po 
ťažbe hlín až nad úroveň terénu. Skládka predstavuje pre obec environmentálnu 
záťaž územia, kontaminuje podzemné vody výluhom z odpadu, produkuje 
skládkový plyn, ktorý voľne uniká do ovzdušia. Je vysoký predpoklad, že sa na 
skládke odpadov nachádzajú okrem ostatných odpadov i odpady nebezpečné. Ako 
riadená skládka existovala od roku 1993 do 2000. Svojou lokalizáciou 
znehodnocuje architektonický ráz územia.  

Popis projektu 

Rozhodujúcim stavebno-technickým prvkom uzatvorenia skládky odpadov bolo 
odizolovanie skládky odpadov od okolitého prostredia. Na upravený a zhutnený 
povrch skládkového telesa boli kladené jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie 
skládky:  
- štrk frakcia 16/32 mm (plynová drenáž)  
- ochranná geotextília 500g/m2  
- minerálne tesnenie – bentonitová rohož  
- tesniaca fólia HDPE hr. 1,5 mm  
- geotextília min. 500g/m2  
- geosyntetická drenáž s ochrannou geotextíliou  
- rekultivačná a pokryvná vrstva zeminy hr. 1,0 m  
- zatrávnenie  
Monitoring skládky odpadov bude vykonávaný počas 30 rokov. Na sledovanie 
podzemných vôd je navrhovaný monitorovací systém – 2x ročne kontrola. Priestor 
je pokrytý trávnikom, ktorý sa 1x ročne kosí, aby sa zabránilo vzniku vysokého 
porastu.  

Dosiahnuté výsledky / 
dopady projektu  
vrátane merateľných 
ukazovateľov 

Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne znížil  negatívny vplyv existujúcej 
skládky na životné prostredie. Riešenie zamedzilo priesaku zrážkových vôd cez 
teleso skládky do podložia, a tým sa odstránil hlavný možný zdroj kontaminácie 
podzemných vôd výluhmi z odpadu, znížila sa koncentrácia emisií majoritných 
zložiek skládkového plynu na úroveň, ktorá umožňuje ich voľné vypúšťanie do 
ovzdušia. Vylepšil sa architektonický ráz územia a v rámci územného plánu bude 
možné územie skládky využiť na iné účely. Zrekultivovalo sa tak celkom 16 084,9 
m2 pôdy. Uzavretie a rekultivácia skládky nebude mať pri pravidelnom 
monitorovaní skládky po jej uzavretí negatívny vplyv na ŽP. Uchytením trávnatého 
porastu na svahoch a povrchu skládky po rekultivácii a jeho pravidelným kosením 
sa skládka plynule začlenila do okolitého prostredia.  

Web stránka 
projektu/prijímateľa: www.poltar.sk  

Vyjadrenie prijímateľa: 
(Zdôraznenie pridanej hodnoty 
a vplyvu projektu na občanov, 
prijímateľa a pod.) 

Realizáciou projektu sa podstatne znížil negatívny vplyv existujúcej skládky na 
životné prostredie. Vylepšil sa architektonický ráz územia a v rámci územného 
plánu bude možné územie skládky využiť na iné účely. Uchytením trávnatého 
porastu na svahoch a povrchu skládky po rekultivácii a jeho pravidelným kosením 
sa skládka plynule začlenila do okolitého prostredia a tým bude  priaznivo vplývať 
na občanov. 
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FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
 
Počas realizácie projektu: 

      
 
 
 
Projekt po realizácii: 

  


