
SMETIAROV OLO SPOZNÁTE PODĽA  
SIVO - ORANŽOVÝCH UNIFORIEM 

Nielen vo všedný deň, ale aj v čase vrcholiacich príprav na veľkonočné sviatky, sa o zber 

odpadu v Bratislave starajú pracovníci OLO, ktorých spoznáte podľa sivo - oranžových 

uniforiem s logom OLO. Tie sú zladené s farbou zberného vozidla a zároveň aj so samotným 

logom našej spoločnosti. Dobré meno našich pracovníkov sa najmä pred sviatkami snažia 

pokaziť takzvaní falošní smetiari – vinšovníci, oblečení vo falošných zeleno - oranžových 

uniformách, ktorí od občanov žiadajú peňažnú pozornosť. OLO sa od týchto aktivít aj 

osôb dištancuje a upozorňujeme, že naši zamestnanci majú takúto činnosť zakázanú 

a v žiadnom prípade od občanov nepýtajú peňažnú hotovosť ani iné dary. V prípade, že 

falošných smetiarov stretnete, nič im nedávajte a informujte, prosím, naše Zákaznícke 

centrum telefonicky na 02/50 110 111 alebo e-mailom na podnety@olo.sk. Pomôžte 

nám ich identifikovať fotografiou, prípadne identifikáciou automobilu, ktorým sa pri-

viezli. Ďakujeme.

JARNÁ 
ODSTÁVKA 
SPAĽOVNE 

ODPADU

Jarná odstávka tech-

nologických zaria-

dení závodu Spaľov-

ňa odpadu bude prebiehať od 20. 4.  

do 14. 5. 2017. Odpad od exter-

ných zákazníkov nebudeme preto 

odoberať od pondelka 10. 4. až do 

pondelka 22. 5. 2017. Ďakujeme za 

porozumenie.
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Dátum Deň Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu  ZKO a TZ Zberný dvor

14. 4. piatok **7:00 - 13:00 podľa harmonogramu zatvorený

15. 4. sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00  - 18:00

17. 4 pondelok zatvorené nebude vykonaný zatvorený

18. 4 utorok 7:00 - 16:00 bude vykonaný za 17. 4. 8:00  - 18:00

19. 4 streda 7:00 - 16:00 bude vykonaný za 18. 4. 8:00  - 18:00

20. 4 štvrtok 7:00 - 16:00 bude vykonaný za 19. 4. 8:00  - 18:00

21. 4 piatok 7:00 - 16:00 bude vykonaný za 20. 4. 8:00  - 18:00

22. 4 sobota zatvorené bude vykonaný za 21. 4. a 22. 4. 8:00  - 18:00

**Zákaznícke centrum zabezpečuje výlučne telefonické a mailové vybavenie požiadaviek.

SLUŽBY OLO POČAS 
VEĽKONOČNÝCH 
SVIATKOV
Na Veľkonočný pondelok nebude prebiehať odvoz 

zmesového komunálneho ani triedeného odpadu. 

Odvoz odpadu bude presunutý z pondelka 17. 4. na 

utorok 18. 4. Ďalšie odvozy prebehnú vždy s jednoden-

ným posunom. Bežný pondelkový odvoz tak prebehne 

v utorok, utorkový v stredu, stredajší vo štvrtok, štvrtko-

vý v piatok a piatkový bude vykonaný v sobotu, spolu 

so sobotným. Na Veľký piatok bude odvoz odpadu 

prebiehať bez zmien, podľa harmonogramu. 

Mesiac Sviatok Deň Odvoz bude 
vykonaný 

Zberný dvor

Máj Sviatok práce 1. 5. Pondelok podľa 
harmonogramu

 Deň víťazstva 
nad fašizmom 

8. 5. Pondelok podľa 
harmonogramu

ODVOZ ODPADU POČAS  
MÁJOVÝCH SVIATKOV
Odvoz odpadu bude vykonaný v zmysle harmonogramu.
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OLO vykonáva distribúciu hnedých zberných 

nádob a kompostérov tým domácnostiam, kto-

ré si splnili svoju povinnosť a podali žiadosť na 

Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií 

Magistrátu HM SR Bratislavy na Blagoevovej ul. 9 

osobne alebo poštou. Pokiaľ ste žiadosť nepodali, 

môžete tak stále urobiť. Zvoliť si môžete buď 

hnedú zbernú nádobu v objeme 120l alebo 240l, 

prípadne kompostér v objeme 400l, 620l alebo 

1 000l. Distribúcia hnedých nádob prebieha šesť 

dní v týždni, od pondelka do soboty, od 6.00 hod. 

do 18.00 hod. Distribúcia kompostérov prebie-

ha počas víkendov, v sobotu od 7.00 do 18.00 

hod. a v nedeľu od 7.00 do 16.00 hod. Ak máte 

záujem, môžete si vyzdvihnúť zbernú nádobu 

a taktiež kompostér priamo u nás v OLO. Je však potrebné vopred sa dohodnúť na termíne 

a čase prevzatia. Pre viac informácií sa obráťte na Zákaznícke centrum OLO telefonicky 

02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.

TAKMER ŠTVRTINA STANOVÍŠŤ 
JE ZLE DOSTUPNÁ

Takmer štvrtina kontajnerových stanovíšť v Bratislave je zle dostupná 

pre našu zvozovú techniku. Najčastejšími príčinami sú: nepostaču-

júca šírka, priveľký sklon vozovky, slepá alebo jednosmerná ulica 

bez možnosti otočenia sa, parkujúce autá, ktoré blokujú prístup ku 

stanovišťu. V roku 2016 sme posilnili náš vozový park o dve menšie 

zberné vozidlá, ktoré denne posielame do najťažšie dostupných lokalít. 

Avšak zväčša ani týmito vozidlami sa do takýchto lokalít nedostaneme. 

Riešením, v prípade ťažko dostupných lokalít, je vznik spoločného 

stanovišťa na prístupnom mieste pre našu zvozovú techniku.
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BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO 
ZÁHRAD: ČO BY STE MALI VEDIEŤ?

UPRAVILI SME PRE VÁS ZBERNÝ DVOR 

OLO prevádzkuje jeden Zberný dvor na Starej Ivánskej ceste 2. V roku 2016 Zberný dvor 

navštívilo 41 132 ľudí, čo je o 4 000 ľudí viac ako v roku 2015. Celkové množstvo odpadu 

privezeného na zberný dvor v roku 2016 bolo 14 387,87 ton. Vzhľadom na stúpajúcu 

návštevnosť, došlo na Zbernom dvore k úpravám. Rozšírili sme plochu Zberného dvora 

z pôvodných 1 762 m2 na 3 230 m2. Na dvore pribudlo aj nové vybavenie: brány na 

oddelený vstup aj výstup z areálu, betónový plot, informačné prvky, kamerový systém, 

nová váha na drobný stavebný odpad, nová unimobunka a nové kontajnery na jed-

notlivé druhy odpadu. Viac informácií o Zbernom dvore sa dozviete na www.olo.sk. 

ČO TREBA VEDIEŤ O ODVOZE ODPADU V BRATISLAVE?

 Odvoz odpadu v Bratislave sa riadi Všeobecne záväzným nariadením 

(ďalej VZN) hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 z 30. júna 2016 v úpl-

nom znení VZN č. 1/2017 platné od 1.1.2017 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta, ako 

aj Realizačnými podmienkami. Spoločnosť OLO je teda povinná postupovať 

v zmysle VZN a Realizačných podmienok. 

 Podľa VZN: „Odvozné miesto je totožné s miestom stanovišťa, ak ide 

o miesto s bezbariérovým prístupom, z ktorého oprávnená osoba (OLO) 

priamo zvozovou technikou vykoná manipuláciu so zbernou nádobou/

kontajnerom, a ktoré je vzdialené najviac 10 metrov od miestnej pozem-

nej komunikácie širokej minimálne 3,8 m s pozdĺžnym sklonom terénu 

maximálne 15%, na ktorej oprávnená osoba zastaví zvozovú techniku za 

účelom manipulácie so zbernou nádobou/kontajnerom.“ 

 Podľa VZN: „Ak stanovište nie je určené na mieste dostupnom zvozovej 

technike, hlavné mesto na základe dohody so správcom nehnuteľnosti určí 

odvozné miesto. Pri určení odvozného miesta sa prihliada na to, aby pri 

manipulácií so zbernou nádobou nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku 

osôb, a aby zberná nádoba netvorila prekážku cestnej premávky.“

ZÁKAZNÍCKE  
CENTRUM OLO

Máte otázky alebo podnety 
týkajúce sa komunálneho 

odpadu a jeho triedenia?

KONTAKTUJTE  
NAŠE ZÁKAZNÍCKE  
CENTRUM.

e-mailom: zakazka@olo.sk 

telefonicky: 02/50110111 

osobne: Ivánska cesta 22,  

82104 Bratislava,  

Po-Pia 7:00-16:00


