
Zimné stanovištia
Zima so sebou neprináša len snehové
radovánky, ale tiež nepríjemnosti v po-
dobe zľadovatených, zasnežených, ne-
zjazdných ciest a s tým súvisiacich ne-
prístupných stanovíšť určených na zber
komunálneho odpadu. Aby sme pred-
išli problémom, ktoré so sebou prináša
zimná sezóna, spoločnosť Odvoz a lik-
vidácia odpadu (OLO) pripravila novin-
ku – tzv. zimné stanovištia.
Zimné stanovištia budú pripravené od
19.12.2015 do konca zimnej sezóny v je-
denástich najproblematickejších lokali-
tách Bratislavy. Každé zimné stanovište
bude označené nálepkou s číslom a po-
trebnými informáciami.
Na zimných stanovištiach budú umiest-
nené zberné nádoby určené len pre
zmesový komunálny odpad (ZKO). V prí-
pade ukladania iného, nepovoleného

odpadu, môžu byť nádoby zo zimných
stanovíšť odobraté. Spoločnosť OLO bu-
de pravidelne zabezpečovať odvoz ZKO
z týchto stanovíšť. Odvoz ZKO z pô-
vodných stanovíšť bude vykonaný hneď,
ako bude komunikácia pre našu vozo-
vú techniku prejazdná.
Obyvatelia budú o zimných stanoviš-
tiach informovaní formou oznamov di-
stribuovaných do schránok v oblastiach,
v ktorých sa budú stanovištia nachádzať.
Informácie o zimných stanovištiach bu-
dú tiež poskytnuté Magistrátu hlavné-
ho mesta a príslušným mestským čas-
tiam. Kompletný zoznam zimných sta-
novíšť s mapkami bude umiestnený na
web stránke www.olo.sk a občania ďal-
šie informácie získajú aj na oddelení slu-
žieb zákazníkom spoločnosti OLO, na
tel. č. 02/50 110 111.

Odvoz komunálneho odpadu
na prelome rokov 2015 – 2016
Keďže rok 2015 končí nepárnym 53. týžd-
ňom, a rok 2016 začína taktiež nepár-
nym týždňom, spoločnosť OLO a.s. bu-
de v 1. týždni (4. 1. – 10. 1. 2016) odvá-
žať odpad zo všetkých rodinných domov
teda aj obyvateľom, ktorí majú nastave-
ný interval odvozu na párny týždeň.
Od 2. týždňa 2016 (11. 1. – 17. 1. 2016)

bude odvoz zabezpečovaný v súlade
s harmonogramom odvozu pre párny
týždeň a od 3. týždňa (18. 1. – 24. 1.
2016) pre nepárny týždeň.
Zaručene správne označenie týždňov
je v kalendároch, ktoré sú vyhotove-
né v súlade s platnou normou ISO
8601:2004.

>>> informácie >>> aktuality
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Služby OLO a.s. počas vianočných a novoročných sviatkov

>>> často kladené otázky
Kam s vianočným stromčekom po
sviatkoch?
Spoločnosť OLO už tradične zabezpečí bez-
platný zber a odvoz vianočných stromče-
kov od 4. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Po tomto
termíne zberáme stromčeky ako súčasť
zmesového komunálneho odpadu. Oby-
vatelia Bratislavy môžu ukladať vianočné
stromčeky ku zberným hniezdam, ku sta-
novištiam zberných nádob, alebo ich pri-
viesť a bezplatne odovzdať v zbernom dvo-
re OLO a.s. na Starej Ivanskej ceste 2. Via-
nočné stromčeky ako biologicky rozloži-
teľný odpad sú odvážané na zhodnotenie
kompostovaním, preto Váš žiadame o ich
dôkladné „odzdobenie“, aby sme predišli
ich likvidácií menej ekologickým spôsobom.

Nakladanie s komunálnym odpadom v Bratislave od A – Z nájdete...
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11039125&p1=11049947 Dokument:Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2013

10. ročník súťaže
Zlatý mravec
Víťazom súťaže Zlatý mravec za rok 2015
v kategórii Komunálne odpadové hospo-
dárstvo sa stala spoločnosť Odvoz a likvi-
dácia odpadu a.s. Prvenstvo získala za pro-
jekt “Systém OLO Evidence”, ktorý pred-
stavuje komplexný systém na efektívne ria-
denie a kontrolu poskytovaných služieb v
oblasti zberu a odvozu komunálneho od-
padu v Bratislave.

Dátum Deň Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu ZKO a TZ Zberný dvor Spaľovňa
23.12.15 streda 7:00 – 13:00 podľa harmonogramu 8:00 - 13:00 6:00 – 13:00
24.12.15 štvrtok *7:00 - 13:00 podľa harmonogramu zatvorený bez príjmu
25.12.15 piatok *7:00 - 13:00 podľa harmonogramu zatvorený bez príjmu
26.12.15 sobota zatvorené podľa harmonogramu zatvorený bez príjmu
27.12.15 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený bez príjmu
28.12.15 pondelok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 6:00 - 16:00
29.12.15 utorok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 6:00 - 16:00
30.12.15 streda 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 6:00 - 16:00
31.12.15 štvrtok 7:00 - 13:00 podľa harmonogramu 8:00 - 13:00 6:00 – 13:00
01.01.16 piatok zatvorené nebude vykonaný zatvorený bez príjmu
02.01.16 sobota zatvorené bude vykonaný za 01.01. a 02.01. 8:00 - 18:00 6:00 - 12:00
03.01.16 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený bez príjmu
04.01.16 pondelok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 6:00 - 16:00
05.01.16 utorok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 6:00 - 16:00
06.01.16 streda *7:00 - 13:00 podľa harmonogramu zatvorený bez príjmu
07.01.16 štvrtok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 6:00 - 16:00

* pohotovostný režim /len telefonicky kontakt

OLO art dáva veciam
druhú šancu
Vysoko oceňujem projekt, ktorý pozitívne for-
muje vzťah detí k životnému prostrediu. Kaž-
dý z nás by mal pristupovať k prostrediu, v
ktorom žije zodpovedne a podieľať sa na je-
ho ochrane a rozvoji. Preto vidím hlboký zmy-
sel v aktivitách, ktoré vedú naše deti k správ-
nemu nakladaniu s komunálnym odpadom,
osvojovaniu si tém ako recyklácia, ochrana ži-
votného prostredia, separácia odpadu, či spo-
ločenská zodpovednosť. Olompiáda je vý-
bornou cestou k naplneniu týchto cieľov," po-
vedal bratislavský primátor Ivo Nesrovnal, kto-
rý oficiálne otvoril 7. decembra trojdňové po-
dujatie OLO art zavesením recyklovanej via-
nočnej ozdoby na vianočný stromček. Kon-
gresová sála žila viac ako tri hodiny hudbou,
slovom a umením kreatívnych rúk. O tom, že
aj na odpade sa dokáže vynôtiť tón a nie je-
den, nás presvedčili hudobníci kapely Rytmi-
ka. Bubnovali na smetné koše, starú vaňu, ale-
bo prázdne galóny na vodu a nôty klavíru, či
saxofónu doplnili deti zvukmi z PET fliaš na-
plnených šošovicou, či hrachom. Podujatie
svojou aktívnou účasťou podporili členovia
Olompijského výboru Adela Banášová, Petra
Polnišová, Misha a Lukáš Latinák.

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11039125&p1=11049947
www.olo.sk
www.olo.sk

