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               PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO      

   DVORA STARÁ IVANSKÁ CESTA 2 
 

zriadeného spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

na základe rozhodnutia Obvodného úradu ţivotného prostredia v Bratislave č. 

OHo/2013/5012/PAE/II zo dňa 22.08.2013, OHo/2013/5148/PAE/II zo dňa 22.08.2013 

a Oho/2013/5149/PEA/II zo dňa 18.6.2013 

 

Prevádzkové hodiny: Po – So 8.ºº h – 18.ºº h 

V nedeľu a sviatky: ZATVORENÉ 

 

 
Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloţenia zloţiek 

komunálneho odpadu. Iný ako komunálny odpad je moţné prijať len za úhradu v zmysle tohto 

Prevádzkového poriadku.  

 

ZD je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu (fyzické osoby a podnikateľov), ktorí sú 

zapojení do systému mnoţstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení na 

svoje náklady osobne, nie prostredníctvom tretej osoby doviezť a uloţiť odpad v ZD v súlade 

s týmto prevádzkovým poriadkom.  

 

 

Vymedzenie základných pojmov 

 
Komunálny odpad (ďalej len „KO“) pre účely tohto predpisu je odpad z domácností vznikajúci 

na území Bratislavy, ktorého pôvodcom sú fyzické osoby a odpady podobných vlastností a 

zloţenia, ktorých pôvodcom je podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 

výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti podnikateľa.  

 

Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú moţno mechanicky oddeliť a 

zaradiť ako samostatný druh odpadu.  

 

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad, ktorý 

ostáva po vytriedení jednotlivých zloţiek komunálneho odpadu.  

 

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú 

pouţívaným zberným nádobám pouţívaným v systéme zberu KO.  

Patria sem najmä: nábytok, podlahoviny, dvere a pod.  

 

Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sú odpady z beţných udrţiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou- nepodnikateľom v rozsahu do 1 m³ ročne od jednej fyzickej 

osoby), na ktorých vykonanie sa podľa zákona nevyţaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia 

povinnosť.  

Patria sem najmä: dlaţba, obklad, omietka, okná, kúsky muriva, betónu, malty a iné drobné 

stavebné materiály.  

Ak si na takéto práce fyzická osoba- nepodnikateľ najme právnickú osobu alebo fyzickú osobu- 

podnikateľa, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu 

podnikateľa a tento odpad už nie je DSO ale odpad z činnosti týchto osôb, ktorý nie je možné 

bezplatne uložiť na zbernom dvore.  
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Podnikateľ pre účely tohto predpisu je v prípade: 

- fyzickej osoby štatutárny zástupca alebo ním písomne splnomocnený zamestnanec, 

- právnickej osoby štatutárny zástupca alebo ním písomne splnomocnený zamestnanec.  

 

Technická prestávka je časové obdobie, v ktorom je ZD pre návštevníkov uzavretý a slúţi na 

manipuláciu ťaţkej zberovej techniky s kontajnermi za účelom ich vyprázdnenia, nakládky alebo 

vykládky.  

 

FN – Formulár návštevníka je tlačivo, ktorého vyplnenie je podmienkou pre vpustenie 

návštevníka a následné uloţenie odpadov. Jeho podpisom prehlasuje, ţe je prihlásený do systému 

zberu v BA a ţe súhlasí s podmienkami uvedenými v FN. 

 

Komunálne odpady, ktoré je možné na ZD odovzdať bez úhrady 

 
Pre všetky druhy KO uvedené v tabuľke neplatí obmedzenie mnoţstva s výnimkou DSO, pri 

ktorom je mnoţstvo limitované na  max. 1 m³/1 fyzická osoba, rok. 

 
 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 10 Šatstvo O 

20 01 11 Textílie O 

20 01 13 Rozpúšťadlá N 

20 01 14 Kyseliny N 

20 01 15 Zásady N 

20 01 17 Fotochemické látky N 

20 01 19 Pesticídy N 

20 01 21 Ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky O 

20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice iné neţ uvedené v 20 01 27 O 

20 01 29 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O 

20 01 33 
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 

batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
N 

20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 

20 01 35 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 

23, obsahujúce nebezpečné časti 
N 

20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 

23 a 20 01 35 
O 

20 01 37 Drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 
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20 01 40 Kovy O 

20 02 01 Biologicky rozloţiteľný odpad z údrţby zelene O 

20 03 07 Objemný odpad O 

20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované – drobný stavebný odpad O 

 

Spoločnosť OLO a.s. si vyhradzuje právo zmeniť, resp. doplniť zloţky odpadov, ktoré je moţné 

ukladať v ZD v zmysle platného súhlasu udeleného orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva. 

 
ZD nie je určený pre odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone podnikateľskej činnosti 

tvoriacej predmet podnikania podnikateľa! 

 

ZD nie je určený na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha 

pravidlám, ktoré sú stanovené všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 

12/2001 v úplnom znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013.  

 

 

Odpady, ktoré je možné na ZD odovzdať za úhradu 

 
Pneumatiky /osobný automobil/ – za úhradu podľa aktuálneho cenníka.  

 

 

Podmienky prevzatia odpadu 

 
Podmienkou prevzatia odpadu je: 

 

- vyplnenie Formulára návštevníka (FN), ktorý slúţi pre účely evidencie odpadov v zmysle 

platných právnych predpisov.  

-  pri fyzickej osobe preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu na území Bratislavy 

identifikačným dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte v Bratislave, 

- preukázanie prihlásenia sa do mnoţstvového systému zberu komunálneho odpadu na území 

Bratislavy, a to nasledovnými dokladmi:  

-  v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome predpis mesačnej zálohovej úhrady za 

uţívanie bytu od správcovskej spoločnosti, nie starší ako 12 mesiacov, kde je uvedená 

poloţka týkajúca sa odvozu odpadu,  

- v prípade obyvateľa rodinného domu doklad SIPO, v ktorom je uvedená platba za odvoz 

odpadu, nie starší ako 6 mesiacov, prípadne ţiadosť o prihlásenie do systému zberu KO, 

-  v prípade podnikateľa doklad, v ktorom je uvedená platba za odvoz odpadu, nie starší ako 

6 mesiacov, prípadne ţiadosť o prihlásenie do systému zberu KO. 

 

Nesplnenie uvedených podmienok je dôvodom neumoţnenia prístupu návštevníkovi do ZD a 

neprijatia dovezeného odpadu.  

 

Spoločnosť OLO, a.s. monitoruje areál zberného dvora elektronickým kamerovým systémom 

a takto získané záznamy OLO a.s. následne vyhodnocuje pre účely ochrany majetku, kontroly 

činnosti pracovníkov ZD ako aj pre účely identifikácie zneuţívania ZD osobami, ktoré majú 

snahu uloţiť odpad v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom.  

 

Prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného 

posúdenia prítomného zamestnanca ZD:  
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- silne znečistený, rádioaktívny alebo obsahuje akékoľvek nebezpečné látky, ktoré nie sú 

charakteristické odovzdávanému odpadu,  

- obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú súčasťou zoznamu odpadov, ktoré je moţné uloţiť na 

ZD podľa tohto predpisu,  

- presahuje povolené mnoţstvo v prípade DSO,  

- je dovezený nedôveryhodnou osobou – podozrenie, ţe pôvodcom odpadu nie je fyzická 

osoba alebo podnikateľ, nepreukáţe sa trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave, nepreukáţe 

sa zapojenie do systému zberu KO v Bratislave a iných dôvodov, ktoré sú v rozpore 

s Prevádzkovým poriadkom ZD.  

 

 

Povinnosti návštevníka ZD 
 

Kaţdý návštevník je povinný:  

 

-  ohlásiť sa na vrátnici ZD, kde sa oboznámi s Prevádzkovým poriadkom ZD, vyplní FN a 

preukáţe sa potrebnými dokladmi,  

-  riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnancov ZD,  

-  pohybovať sa len po trase určenej zamestnancami ZD a v ich sprievode,  

-  ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na separáciu podľa pokynov zamestnancov 

ZD tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozloţiť, sklenenú výplň z dverí oddeliť 

a pod.) svojpomocne, vo vlastnej réţii a na vlastné nebezpečenstvo,  

-  na vjazd návštevníka do areálu ZD pouţiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t , a 

s prívesným vozíkom max. objemu 1m³,  

-  pri pouţití motorového vozidla dodrţiavať v areáli max. rýchlosť 5 km/h,  

-  zdrţiavať sa v priestore len na čas nevyhnutný na vyloţenie odpadu a po uloţení odpadu 

bezodkladne priestor ZD opustiť,  

-  rešpektovať kapacitné a priestorové moţnosti ZD,  

-  rešpektovať technické prestávky, ktoré slúţia na odvoz odpadov zo ZD.  

 

V súlade s ust. § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov návštevník ZD 

dáva spoločnosti OLO, a.s. súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vo FN za 

účelom evidencie odpadov. Návštevník ZD poskytuje svoj súhlas na dobu neurčitú.  

ZD je potenciálne nebezpečné miesto pre všetkých, najmä pre návštevníkov ZD. Z uvedeného 

dôvodu je návštevník ZD povinný dodrţiavať všetky upozornenia zamestnancov ZD, ako aj tento 

Prevádzkový poriadok. V prípade, ak návštevník ZD nedodrţí upozornenia a bezpečnostné 

pokyny zamestnancov ZD, spoločnosť OLO a.s., ako prevádzkovateľ ZD, nezodpovedá za 

prípadné škody, ktoré môţu vzniknúť návštevníkovi ZD pri pohybe v tomto priestore. 

Zamestnanec ZD môţe v takomto prípade odmietnuť prijať odpad a tohto návštevníka vykázať 

mimo areál ZD.  

Návštevník ZD sa v areáli ZD môţe pohybovať len v sprievode zamestnanca ZD.  

 

Návštevníkom ZD sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uloţené v ZD. 

Uloţením odpadov do nádob na to určených sa spoločnosť OLO a.s. stáva drţiteľom odpadu v 

zmysle platných právnych predpisov.  
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Povinnosti zamestnanca ZD 
 

Zamestnanec ZD je povinný:  

 

- skontrolovať FN pred vpustením návštevníka ZD do ZD, jeho úplnosť a pravdivosť, následne 

FN odovzdať na evidenciu, overiť správnosť údajov s predloţeným identifikačným dokladom 

a kontrolou predloţeného dokladu preukazujúceho zapojenie do systému mnoţstvového 

zberu KO v meste Bratislava,  

- vykonať vizuálnu kontrolu dovezeného odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, 

vlastnostiach a zloţení odpadu,  

- sprevádzať návštevníka ZD po ZD a poskytovať mu informácie za účelom správneho 

vyuţívania ZD,  

- dbať na správne uloţenie odpadu s dôrazom na jeho minimalizáciu v kontajneroch a 

bezpečnosť počas uloţenia v ZD,  

- dbať na to, aby na ZD nebolo súčasne viac motorových vozidiel, ako je v danom čase 

prítomných zamestnancov ZD,  

- vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi,  

- za kaţdých okolností nosiť vlastnú menovku na viditeľnom mieste,  

- dbať na bezpečnosť pri práci a dodrţiavať ustanovenia ZP 

- pri pneumatikách vybrať hotovosť podľa aktuálneho cenníka a vydať tom potvrdenie.  

 

Zamestnancom ZD sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uloţené v ZD. 

Uloţením odpadov do nádob na to určených sa spoločnosť OLO a.s. stáva drţiteľom odpadu v 

zmysle platných právnych predpisov.  

 

Sťažnosti, podnety 
 

Návštevník ZD má právo podať sťaţnosť na zamestnancov ZD, ak títo konajú v rozpore 

s Prevádzkovým poriadkom. Sťaţnosť musí obsahovať nasledujúce náleţitosti:  

 

-  meno, priezvisko a kontaktné údaje sťaţovateľa (e-mail....),  

-  predmet sťaţnosti,  

-  deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťaţnosti,  

-  meno konkrétneho zamestnanca ZD, ktorý je predmetom sťaţnosti.  

 

Moţnosti podania sťaţnosti: 

 

- zaslanie poštou na OLO a.s. - oddelenie sluţieb zákazníkom  

- zaslanie e-mailom na zakazka@olo.sk (na tento účel je vytvorený aj formulár v sekcii 

„Reklamácie“ na internetovej stránke www.olo.sk), 

- zápis do Knihy ţelaní a sťaţností, ktorá je k dispozícii na vrátnici ZD.  

 

O spôsobe vybavenia bude sťaţovateľ informovaný do 30 pracovných dní. V prípade, ţe sťaţnosť 

nebude mať uvedené náleţitosti, na túto sa nebude prihliadať.  

 

O kaţdej zmene bude spoločnosť v predstihu informovať na svojej web stránke!  

 

Dátum účinnosti: 2.1.2014 

mailto:zakazka@olo.sk

