
SLUŽBY OLO POČAS SVIATKOV V 3. ŠTVRŤROKU (JÚL – SEPTEMBER)

OLO SPRAVODAJ
SPRAVODAJ PRE BRATISLAVSKÉ SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI A MESTSKÉ ČASTI

03 20
17

Dátum Deň Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu  ZKO a TZ Zberný dvor  Spaľovňa odpadu

5. 7. Streda *7:00 – 13:00 **v zmysle harmonogramu zatvorený 6.00 – 14.30

29. 8. Utorok *7:00 – 13:00 **v zmysle harmonogramu zatvorený 6.00 – 14.30

1.9. Piatok *7:00 – 13:00 **v zmysle harmonogramu zatvorený 6.00 – 14.30

15. 9. Piatok *7:00 – 13:00 **v zmysle harmonogramu zatvorený 6.00 – 14.30

*Oddelenie služieb zákazníkom zabezpečuje výlučne telefonické a mailové vybavenie požiadaviek a to v čase od 7. do 13. hodiny.
**Odvoz je vykonávaný ako v bežný pracovný deň

ČO SA DEJE S BIO ODPADOM 
Z HNEDÝCH ZBERNÝCH NÁDOB? 

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ? 

OLO začalo s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad 

v polovici marca 2017. Doteraz naši zamestnanci odviezli vyše 453 ton tohto druhu 

odpadu z tých rodinných domov v rámci Bratislavy, ktorým bola doručená hnedá zberná 

nádoba v objeme 120 l alebo 240 l. Podľa doterajších skúseností, hnedé zberné nádoby 

obsahujú, okrem bio odpadu zo záhrad aj taký odpad, ktorý do nich nepatrí - zmesový 

odpad a plasty. Do hnedých nádob je pritom potrebné umiestňovať kvety, štiepky, 

piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu 

bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho 

pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. V prípade, že pri kontrole naši zamestnanci zistia, 

že nádoba obsahuje odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude vyprázdnená. Akýkoľvek iný 

odpad, okrem bio odpadu, totiž spôsobuje problémy pri ďalšom spracovaní v kom-

postárni vo Svätom Jure, kam tento odpad putuje. 

PAPIER 

 noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, 
 kancelársky papier (aj skartovaný),  
 reklamné letáky, kartón, papierové tašky

 mokrý, mastný a znečistený papier,  
 samoprepisovací a voskovaný papier,  
 použité plienky a hygienické potreby,  
 tetrapak, alobal

PLASTY 

 neznečistené plastové fľaše od nápojov 
 (stlačené), fólie, plastové obaly 
 z domácností, tetrapak, plastové tašky  
 a vrecká, hliníkové plechovky

 plasty znečistené chemickými látkami,  
 zvyškami jedál, biologickým odpadom,  
 olejmi (okrem jedlých)

SKLO 

 neznečistené sklenené fľaše, sklenené 
 obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy

 keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené  
 a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo,  
 horniny, technické sklo, sklo s obsahom  
 chemických látok, tabuľové sklo (patrí  
 do zberného dvora)

ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD 

 zmesový komunálny odpad (zvyšok po  
 vytriedení), konzervy a oceľové plechovky

 papier, plast, sklo, biologicky rozložiteľný odpad  
 z údržby zelene, objemný odpad (nábytok, sedačky,  
 dvere, podlahoviny – patria do zberného dvora),  
 horúci popol, horľavý, výbušný odpad, kamene,  
 zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá,  
 nebezpečný odpad

ZBERNÝ 
DVOR 
 objemný odpad, drobný  
 stavebný odpad, bio- 
 logicky rozložiteľný  odpad,  
 kovy, papier a lepenka,  
 plasty, sklo, elektroopad  
 z domácností, batérie  
 a akumulátory, drevo,  
 odpady z domácej chémie  
 prinesené výhradne  
 v pôvodných obaloch

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

 kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, burina
 
 odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky
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OLO CENTRUM FUNGUJE AJ CEZ LETO

Aj počas letných prázdnin môžete prostredníctvom nášho OLO centra 

navštíviť spaľovňu odpadu, kde sa energeticky zhodnocuje všetok zmesový 

komunálny odpad z Bratislavy. Termíny letných exkurzií sú: 12. 7., 19 .7., 

26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. V prípade záujmu o exkurziu a taktiež 

pre poskytnutie bližších informácií nás, prosím, kontaktujte e-mailom: 

olocentrum@olo.sk.

03 20
17

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ OLO  
BUDE 9. 9. 2017

Po druhýkrát v histórií OLO otvorí dvere všetkým záujemcom. Deň ot-

vorených dverí sa bude konať priamo v srdci našej spoločnosti – v spaľovni 

odpadu vo Vlčom hrdle. Tento rok bude podujatie o to výnimočnejšie, že 

na ňom oslávime aj naše 25 ročné výročie! V sobotu 9. 9. 2017 bude pre 

všetkých pripravený atraktívny program - prehliadka spaľovne odpadu, 

koncerty, súťaže a mnohé ďalšie atrakcie pre deti i dospelých. Už teraz 

sa tešíme sa na vašu návštevu. 

OBJEDNAŤ ZBERNÚ 
NÁDOBU NA TRIEDENÝ 
ODPAD JE JEDNODUCHÉ 
A ZDARMA

Ešte nemá váš bytový dom nádoby na triedený 

odpad alebo ich potrebuje viac? Objednanie 

a dodaj nádob na papier, plasty a sklo je jed-

noduché a zdarma. Stačí pár krokov:

• správca nehnuteľnosti pošle e-mailom  

 požiadavku na zakazka@olo.sk. 

• treba uviesť druh odpadu, veľkosť zbernej  

 nádoby a frekvenciu odvozu.

• využiť môžete aj náš webformulár na  

 www.olo.sk – Objednávka služieb pre  

 správcovské spoločnosti. 

Zberné nádoby sa odovzdávajú do bezplat-

ného nájmu a odvoz triedeného odpadu je 

bezplatný. Právnické osoby – podnikatelia 

majú možnosť využiť odvoz vytriedených 

obalov na základe zmluvy. Viac informácií 

poskytne naše obchodné oddelenie, prosím, 

kontaktujte nás e-mailom na obchod@olo.sk. 

VÝHODY ZVONOV NA SKLO

Sklo je takmer nezničiteľná surovina, preto je ekologické zbierať ho 

oddelene. Manipulácia so sklom však spôsobuje hluk. OLO preto za 

účelom zberu skla poskytuje obyvateľom Bratislavy zvony na sklo v ob-

jeme 1 800 l. Vďaka väčšiemu objemu stačí odvoz skla vykonávať len 

jedenkrát mesačne. Zamedzíme tým častej hlučnosti pri odvoze a tiež 

šetríme životné prostredie znížením emisií pri doprave. Výhodou zvonov 

na sklo je aj bezpečnosť, keďže sklenené fľaše sa vhadzujú do zvonov 

cez gumené otvory a spätný výber skla nie je možný. Chodcom a hlavne 

deťom teda nehrozí poranenie z črepín. Upozorňujeme, že do zvonov 

na sklo nepatrí tabuľové sklo. To je potrebné odovzdať na zberný dvor.

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


