
PRI RIEŠENÍ REKLAMÁCIÍ NÁM
POMÁHA OLO EVIDENCE – NOVINKA!
Od 1. 7. 2014 sme začali monitorovať mi-
moriadne situácie na stanovištiach zber-
ných nádob na komunálny odpad, zatiaľ
vo vybraných rajónoch, prostredníctvom
mobilnej aplikácie. Hlavným účelom je
rýchle odstránenie problému, jeho príčin,
ako i predchádzanie opakovanému vý-
skytu problémovej situácie. Je to nový spô-
sob evidencie nezhôd a reklamácií v na-
šej spoločnosti. Použitím aplikácie osád-
ky zberných vozidiel dokumentujú situá-
ciu v teréne a v reálnom čase ju posielajú
na Oddelenie služieb zákazníkom k spra-
covaniu. V prípade, ak z uvedených zá-
znamov vyplýva porušenie platných VZN

• podľa § 5, odst. 2, m) znemožnenie vy-
konania pravidelného odvozu,

• alebo § 6, odst. 1, d) resp. Realizačných
podmienok čl. III. bod 1: zabránenie
vstupu k stanovišťu v deň zberu a pre-
pravy odpadu,

pracovníci Oddelenia služieb zákazníkom
kontaktujú správcov nehnuteľností a in-
formujú ich o zaevidovaných nezhodách
s výzvou na riešenie (napr. možnosť ob-
jednať si mimoriadny platený odvoz, ale-
bo požiadať hlavné mesto o zmenu v za-
pojení v systéme zberu komunálneho od-
padu.

VIAC NÁJDETE TU

PODMIENKA PRE VÝMENU
ZBERNEJ NÁDOBY JE PODPIS
V súlade so zmluvou s hlavným mestom
a VZN HM SR, OLO ako oprávnená oso-
ba poskytne priamo pôvodcovi komu-
nálneho odpadu alebo správcovi ne-
hnuteľnosti (najmä v prípade, ak ide
o bytový dom s viacerými pôvodcami
komunálneho odpadu) do bezplatné-
ho užívania dohodnutý počet zberných

nádob, ktoré sú v našom vlastníctve. Pô-
vodca komunálneho odpadu alebo
správca nehnuteľnosti uzatvára s OLO
zmluvu o výpožičke podľa ust. § 659
a nasl. Občianskeho zákonníka, na zá-
klade ktorej zodpovedá za poskytnutú
zbernú nádobu.

VIAC NÁJDETE TU

>>> aktuality

Odstávka spaľovne
V termíne 1. 9. 2014 – 20. 9. 2014 bude v spaľovni technologická odstávka. Z uve-
deného dôvodu nebude možné od 25. 8. 2014 až do odvolania odoberať od zá-
kazníkov odpad.

Služby počas sviatkov
29. 08. piatok platí harmonogram odvozu ZKO a TZ, zberný dvor bude z a t v o r e n ý
30. 08. sobota platí harmonogram odvozu ZKO a TZ, zberný dvor otvorený od 8,00 do

18,00 h
31. 08. nedeľa platí harmonogram odvozu ZKO a TZ, zberný dvor bude z a t v o r e n ý
01. 09. pondelok platí harmonogram odvozu ZKO a TZ, zberný dvor bude z a t v o r e n ý
15. 09. pondelok platí harmonogram odvozu ZKO a TZ, zberný dvor bude z a t v o r e n ý
01. 11. sobota platí harmonogram odvozu ZKO a TZ, zberný dvor bude z a t v o r e n ý
17. 11. pondelok platí harmonogram odvozu ZKO a TZ, zberný dvor bude z a t v o r e n ý

>>> oznamy

>>> služby OLO

Bezplatný odvoz
polystyrénu – NOVINKA!
Od augusta je v prevádzke na zbernom
dvore nové lisovacie zariadenie, ktoré
je určené na zhutňovanie rôznych ma-
teriálov, hlavne polystyrénu EPS, ktorý
zhutňuje až 50 krát. Podmienky bez-
platného odvozu polystyrénu:
• len základné druhy polystyrénu –

obalový (obaly z elektroniky a pod.)
a izolačný (zatepľovací),

• minimálny objem: 1 m3,
• musí byť čistý, nesmie obsahovať iné

zložky (stavebný odpad, komunálny
odpad, lepidlá, lepiace pásky a pod.),

• nahlásenie odvozu musí byť mini-
málne 48 hodín vopred,

Styrodur, styropor, farebný EPS a pod.
nie sú predmetom ponuky na bez-
platný odvoz!
Bezplatnú službu zabezpečujeme na
základe objednávky, ktorú nájdete na
http://www.olo.sk/o-nas/objednavka-
sluzieb-pre-spravcovske-spolocnosti/.
Objednávky na pravidelný odvoz sa rie-
šia individuálne. Nakládku polystyré-
nu zabezpečí posádka OLO. Odpad
musí byť pripravený maximálne 5 me-
trov od miesta pristavenia vozidla. Bez-
platne a v neobmedzenom množstve
je možné odovzdať polystyrén aj
v zbernom dvore OLO.

Dočistenie stanovišťa >>> služby OLO
Službu zabezpečujeme na základe objednávky, ktorú nájdete na
www.olo.sk/o-nas/objednavka-sluzieb-pre-spravcovske-spolocnosti/.
Cena za dočistenie stanovišťa je 30,00 € s DPH/1100 l zberná nádoba.

>>> často kladené otázky
Je osádka zberného vozidla povinná
zobrať odpad uložený mimo zbernej
nádoby alebo kontajnera?

V zmysle Všeobecne záväzného na-
riadenia HM SR Bratislavy č. 13/2012
o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa
určuje výška poplatku ako súčin inter-
valu odvozu, sadzby a hmotnosti od-
padu podľa objemu zbernej nádoby.
Do poplatku sa započítava aj počet ob-
jednaných mimoriadnych odvozov ob-
jednaných poplatníkom. Na základe
uvedeného vyplýva, že poplatok je sta-
novený len z množstva odpadu v uzat-
vorenej nádobe a preto odpad mimo
zbernej nádoby osádka neberie bez
objednania služby mimoriadny odvoz
alebo dočistenie stojiska.

>>> zaujímavosti
Do zvonov na sklo je možné vhadzo-
vať len obalové sklo z nápojov a po-
travín. Tabuľové sklo môžu obyvate-
lia hlavného mesta bezplatne odo-
vzdať v zbernom dvore OLO.

Nakladanie s komunálnym odpadom v Bratislave od A – Z nájdete...
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=1103912
5&p1=11049947
Dokument: Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2013
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