Služby závodu Spaľovňa - Podmienky prijatia odpadu
1. Závod Spaľovňa odpadu zabezpečuje iba termické zneškodnenie tuhého odpadu
spálením. Prípadný dovoz odpadu alebo pristavenia kontajnera na odpad je potrebné
riešiť so zákazkovým oddelením OLO, a.s.
2. Všetky služby, ktoré poskytuje závod Spaľovňa odpadu zákazníkom sú spoplatnené
podľa cenníka.
3. Pred vstupom do areálu závodu Spaľovňa odpadu je držiteľ odpadu povinný nahlásiť
všetky potrebné údaje, ktoré požaduje obsluha váhy.
4. Odpady dodávané do závodu Spaľovňa odpadu musia byť zaradené podľa katalógu
odpadov, ktorý je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Za zaradenie
odpadu podľa katalógu odpadov je podľa zákona o odpadoch MŽP SR 223/2001 Z.z.
(§19, odsek 1, písmeno a) zodpovedný držiteľ odpadu.
5. OLO, a.s., vydá ako potvrdenie o zlikvidovaní tuhého odpadu spálením zástupcovi
držiteľa odpadu iba vážny lístok, žiadny iný dokument alebo potvrdenie.
6. Odpad dovezený zákazníkom sa bude vyskladňovať a vysypávať z výsypnej rampy
priamo do zásobníka v spaľovni podľa pokynov zodpovedného pracovníka na
výsypnej rampe s tým, že vozidlá prevádzkovateľa majú absolútnu prednosť.
Maximálna telesová uhlopriečka odpadu je 1,0 m. Ceny služieb sú uvedené v cenníku.

7. Nadrozmerný odpad a odpad, ktorý si zákazník žiada znehodnotiť pred spálením
mechanicky sa bude vyskladňovať a vysypávať na ploche pod výsypnou rampou, kde
sa nachádza mobilné drviace zariadenie podľa pokynov zodpovedného pracovníka s
tým, že vozidlá prevádzkovateľa majú absolútnu prednosť. Ceny služieb sú uvedené
v cenníku.
8. Vodiči zákazníka sú povinní podržiavať v celom areáli spaľovne maximálnu povolenú
rýchlosť 15 km/hod. a podriadiť sa všetkým príkazom obsluhy na výsypnej rampe a na
ploche kde sa nachádza mobilné drviace zariadenie.
9. Na požiadanie zákazníka môže byť na vyloženie odpadu použitý hydraulický nakladač
pre vykladanie alebo poskytnutá pomoc pri ručnom vykladaní vozidla zákazníka v
spaľovni cena je uvedená v cenníku. Ceny služieb sú uvedené v cenníku.

10. V prípade záujmu zákazníka je možné po dohode s vedením Spaľovne odpadu
likvidovať určité malé množstvá odpadov najmä dokumentácie s dôvernými údajmi
firiem a osôb alebo znehodnotené ceniny vhadzovaním pracovníkmi zákazníka pod
dozorom zamestnancov Spaľovne odpadu priamo do násypky kotla.
11. Do spaľovne odpadu je možné doviesť na likvidáciu len odpad, ktorý je uvedený
v zozname odpadov, povolených SIŽP .

12. Do spaľovne odpadu nie je možné doviesť na likvidáciu odpady nebezpečné, toxické
a odpady nespáliteľné (napr. munícia a výbušniny, odpady dráždivé, toxické, žieravé,
karcinogénne, infekčné, biologicky škodlivé, mäsový odpad, uhynuté zvieratá, oleje,
zeminu nasiaknutú olejom atď.).
13. Do spaľovne odpadu nie je možné doviesť na likvidáciu jednodruhový odpad vo
väčších množstvách a s pravidelným výskytom obsahujúci viac ako 1 % chloridov.
14. Do spaľovne odpadu nie je možné doviesť na likvidáciu biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou
komunálneho odpadu - odpad kat. č. 20 02 01.
15. Nedodržaním uvedených podmienok, privezený odpad OLO, a.s. neprevezme a bude
zákazníkovi fakturovať zmluvnú pokutu 166,00 EUR za každé zistené porušenie
predmetných podmienok. V prípade, že je so zákazníkom uzatvorená zmluva na
likvidáciu odpadu, pri opakovanom nedodržiavaní podmienok, bude táto zmluva zo
strany OLO, a.s. vypovedaná.
16. V prípade, že uvedeným porušením podmienok zmluvy dôjde k poškodeniu zdravia
alebo smrti zamestnancov OLO, a.s. alebo k poškodeniu, prípadne zničeniu
technického, resp. technologického zariadenia OLO, a.s. zodpovedá za tieto škody
objednávateľ.
17. Pre opakovanú likvidáciu odpadu odporúčame uzatvoriť s nami zmluvu s možnosťou
platiť za likvidáciu odpadu faktúrami, inak sa platí v hotovosti. Uzatvorenie zmluvy si
môžete dohodnúť s referentom pokladne - tel. 40 20 60 13. Pripadne zmeny
podmienok bude riešiť Zákazkové oddelenie, tel. 50 110 110 alebo vedenie Spaľovne,
tel. 40 20 60 11

