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ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV 
SA ZAČNE OD 8. 1. 2018 

Aj túto zimu sa OLO postará o zber a odvoz vianočných stromčekov, 

ktorý bude prebiehať od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018. Odzdobené strom-

čeky je potrebné umiestniť v prípade rodinných domov ku zbernému 

hniezdu – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku sta-

novištiam zberných nádob. Stromček je možné odovzdať aj osobne 

a bezplatne na zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý 

je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

POZOR NA FALOŠNÝCH SMETIAROV, 
NIE SÚ TO ZAMESTNANCI OLO!

Dobré meno našich zamestnancov sa aj tento rok snažia pokaziť 

takzvaní falošní smetiari – vinšovníci, oblečení vo falošných unifor-

mách, ktorí od občanov žiadajú peňažnú pozornosť. Spoločnosť 

OLO sa od týchto aktivít aj osôb dištancuje a upozorňujeme, že naši 

zamestnanci majú takúto činnosť zakázanú a v žiadnom prípade od 

občanov nepýtajú peňažnú hotovosť ani iné dary. Našich zamest-

nancov spoznáte podľa sivo - oranžových uniforiem s logom OLO. 

Tie sú zladené s farbou zberného vozidla a zároveň aj so samotným 

logom našej spoločnosti. 

Dátum Deň
Zákaznícke 
centrum

Harmonogram odvozu zmesového 
komunálneho a triedeného odpadu

Zberný dvor  Spaľovňa odpadu

22.12.2017 piatok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

23.12.2017 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

24.12.2017 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená

25.12.2017 pondelok *7:00 - 13:00 podľa harmonogramu zatvorený pre verejnosť zatvorená

26.12.2017 utorok *7:00 - 13:00 podľa harmonogramu zatvorený pre verejnosť zatvorená

27.12.2017 streda 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

28.12.2017 štvrtok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

29.12.2017 piatok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

30.12.2017 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

31.12.2017 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená

01.01.2018 pondelok zatvorené
Odvoz odpadu nebude vykonaný, 
čo spôsobí posun odvozov počas 
celého týždňa o deň neskôr.

zatvorený pre verejnosť zatvorená

02.01.2018 utorok 7:00 - 16:00 **bude vykonaný za 01.01. 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

03.01.2018 streda 7:00 - 16:00 **bude vykonaný za 02.01. 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

04.01.2018 štvrtok 7:00 - 16:00 **bude vykonaný za 03.01. 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

05.01.2018 piatok 7:00 - 16:00 **bude vykonaný za 04.01. 8:00 -18:00 podľa harmonogramu

06.01.2018 sobota zatvorené **bude vykonaný za 05.01. aj 06.01. zatvorený pre verejnosť zatvorená

07.01.2018 nedeľa zatvorené nebude vykonaný zatvorený pre verejnosť zatvorená

08.01.2018 pondelok 7:00 - 16:00 podľa harmonogramu 8:00 - 18:00 podľa harmonogramu
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UKONČILI SME ODVOZ BIO ODPADU Z HNEDÝCH ZBERNÝCH NÁDOB

Odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob je, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta č. 1/2017, realizovaný sezónne. Spoločnosť OLO začala s odvozom bio odpadu 13. 3. 2017 a odvoz bol 

ukončený 30. 11. 2017. V ďalšom roku sa odvoz bio odpadu z hnedých nádob v Bratislave začne realizovať 

od 1. 3. 2018. Bio odpad zo záhrad je zároveň aj naďalej možné bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch. 
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ZLE ZAPARKOVANÉ AUTÁ SÚ STÁLE 
PROBLÉMOM 

Najčastejším problémom pri odvoze odpadu sú prekážajúce automobily, 

parkujúce v blízkosti zberných nádob/kontajnerov. Touto cestou vás 

prosíme o pomoc a spoluprácu pri riešení tohto problému. Prekážajúce 

autá znemožňujú našim posádkam odviezť odpad a tým vytvárajú problémy 

aj vám – obyvateľom daného bytového domu, pretože odpad opätovne 

odvezieme až v najbližší odvozový deň. Ak zaparkované automobily tvoria 

prekážku pre odvoz odpadu, správca nehnuteľnosti môže požiadať odd-

elenie v príslušnej mestskej časti o osadenie vodorovného, príp. zvislého 

dopravného značenia pred vstupom do stanovišťa zberných nádob/kon-

tajnerov. Správca je, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1/2017, povinný zabezpečiť sprístupnenie stanovišťa 

zberných nádob za účelom ich vyprázdnenia.

OZNAČENIE BYTOVÝCH 
DOMOV MÁ BYŤ DOBRE 
VIDITEĽNÉ

 Častou príčinou neodvezenia odpadu 

je problém s lokalizáciou adresy občana 

– poplatníka a miesta odvozu. Týka sa to 

najmä nových zákazníkov, prípadne nových 

služieb. Tento problém nastáva aj v prípade 

ak v niektorej lokalite zastupuje alebo vy-

pomáha iná posádka, ktorá nevie identi-

fikovať neoznačené domy. Podľa vyhlášky 

ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., sa 

tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s ori-

entačným číslom umiestňujú vedľa seba tak, 

aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili 

rušivo na vzhľad budovy. Prípadne, ak je 

v dvore/za bránou viac stavieb, ktorých 

označenie nie je viditeľné z miestnej ko-

munikácie, bolo by 

vhodné umiestniť 

orientačné čísla na 

bránu. 

OBJEMNÝ ODPAD PATRÍ NA ZBERNÝ DVOR 

Často sa stáva, že pri zberných nádobách a zberných hniezdach sa nachádza objemný odpad, ako napríklad nábytok. Ukladanie 

objemného odpadu ku zberným nádobám je však v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 1/2017. Každý 

obyvateľ s trvalým pobytom v Bratislave má možnosť takýto odpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Objemný odpad, ktorý 

je uložený mimo zbernej nádoby, nebude našimi zamestnancami odvezený. K ďalším problémom patrí aj ukladanie tabuľového skla 

a skleného odpadu mimo zelených nádob určených na sklo. Nezodpovedné uloženie skla mimo zbernej nádoby, ohrozuje nielen 

našich zamestnancov, ale aj obyvateľov.

POŽIADAŤ O KOMPOSTÉR 
ALEBO ZBERNÚ NÁDOBU 
JE STÁLE MOŽNÉ

Každá domácnosť v individuálnej bytovej 

výstavbe – len rodinné domy, ktorá je 

platiteľom miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, je povin-

ná požiadať hlavné mesto o pridelenie kom-

postéra alebo hnedej zbernej nádoby. Pokiaľ 

ste si doteraz túto povinnosť nesplnili, je potre-

bné vyplniť „Žiadosť o zapojenie sa do systému 

zberu odpadu zo záhrad“ a podať ju na Mag-

istráte hl. m. SR Bratislavy, Oddelení miestnych 

daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoev-

ova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 alebo 

do podateľne magistrátu Primaciálne nám. 

1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1 poštou 

alebo osobne. Viac informácií o podaní žia-

dosti a samotnom kompostovaní sa dozviete 

na webstránke www.bratislavakompostuje.sk. 

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
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