
ODVOZ ODPADU 
POČAS AUGUSTOVÝCH 
A SEPTEMBROVÝCH 
SVIATKOV

Odvoz odpadu vykonáva spoločnosť OLO od pon-

delka do soboty počas celého roka, s výnimkou 

dvoch dní – Nového roka a Veľkonočného pondel-

ka. Počas sviatku vo štvrtok 29.8.2019 bude odvoz 

odpadu realizovaný bez zmien, podľa stanoveného 

harmonogramu. Nakoľko septembrové sviatky 

1.9.2019 a 15.9.2019 vychádzajú v nedeľu, neo-

vplyvnia odvoz odpadu. Zberný dvor na Starej Iván-

skej ceste 2 bude vo štvrtok 29.8.2019 zatvorený. 

TECHNOLOGICKÁ ODSTÁVKA SPAĽOVNE ODPADU 

 Z dôvodu technologickej odstávky, nebude v termíne 27.7.2019 – 4.11.2019 závod Spaľovňa odpadu, 

od externých zákazníkov odoberať odpad. Technologická odstávka spaľovne odpadu nemá vplyv na 

odvoz odpadu v Bratislave, ktorý bude vykonávaný podľa harmonogramu.

KONTAJNEROVÉ  
STOJISKO NIE JE 
ZBERNÝ DVOR

Od začiatku roka 2019 evidujeme vyše 

474 hlásení na nemožnosť vyprázdniť 

zberné nádoby pri bežnom odvoze od-

padu. Dôvodom je taký odpad v zber-

ných nádobách, ktorý do nich nepatrí. 

V nádobe na sklo sa, napríklad, nachá-

dzalo tabuľové sklo, autosklo, či zrkadlá. 

V zmesovom komunálnom odpade naši 

zamestnanci našli stavebný odpad aj čas-

ti nábytku. Objemný odpad, elektrood-

pad, tabuľové sklo, autosklo, zrkadlá, 

drobný stavebný odpad  v žiadnom prí-

pade nepatria ku zberným nádobám 

a do zberných nádob. Je potrebné ich 

odovzdať v zbernom dvore. 
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NA OBJEMNÝ ODPAD  
JE TU OLO TAXI

Neviete, čo s objemným odpadom? OLO 

Taxi – mobilný zberný dvor odvezie od-

pad, ktorý je možné energeticky zhod-

notiť v spaľovni odpadu, napríklad starý 

a čalúnený nábytok, skrine, stoličky, postele, mat-

race, dvere, drevo, podlahovú krytinu, drevené aj 

laminátové podlahy, periny či textílie. Cena služby je 

25 Eur a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vylože-

ného pred domom, jeho odvoz a vykládku. Službu 

OLO Taxi si objednáte cez www.olo.sk, e-mailom: 

olotaxi@olo.sk alebo telefonicky cez zákaznícke 

centrum OLO na čísle 02/50 110 111.

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
NEPATRÍ DO ZBERNÝCH 
NÁDOB!

Chemikálie, rozpúšťadlá a riedidlá ne-

patria do zberných nádob. Ohrozujú 

bezpečnosť a zdravie obyvateľov aj 

zamestnancov OLO. Do všetkých zber-

ných nádob je zakázané ukladať horľavý, 

výbušný a nebezpečný odpad, drobný 

stavebný odpad aj objemný odpad. Rie-

didlá a odpady z domácej chémie, ako 

napríklad rozpúšťadlá, riedidlá, kyseliny, 

zásady, fotochemické látky, pesticídy, de-

tergenty, farby, lepidlá, je potrebné, vý-

hradne v pôvodných obaloch, odovzdať 

v zbernom dvore OLO, prípadne v rámci zberu 

a prepravy triedeného komunálneho odpadu 

z domácností s obsahom škodlivých látok, ktoré 

v pravidelných intervaloch prebiehajú vo všetkých 

bratislavských mestských častiach. 

PAPIER 
 noviny, časopisy, letáky, katalógy,  
 papierové tašky, papierové  
 a kartónové obaly (stlačené),  
 kancelársky papier, obálky, listy,  
 pohľadnice  
  
 znečistený, mokrý a mastný papier,  
 použité plienky a hygienické  
 potreby, nápojové kartóny, rolky  
 od toaletného papiera, obaly  
 od vajíčok, použité papierové  
 vreckovky a utierky 

SKLO 
 neznečistené sklenené fľaše  
 a obaly, sklenené poháre,  
 sklenené črepy a vázy 
  
 znečistené sklo, zrkadlo,  
 autosklo, drôtené sklo,  
 porcelán, keramika, žiarovky,  
 tabuľové sklo, sklo  
 kombinované s inými 
 látkami (lepené sklo),  
 laboratórne sklo 

PLASTY, KOVY,  
NÁPOJOVÉ KARTÓNY 
 neznečistené plastové fľaše od nápojov  
 (stlačené), tašky a vrecká, obaly od kozmetiky,  
 plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky  
 od jogurtov, kovové obaly, konzervy, plechové  
 obaly z nápojov, neznečistené nápojové kartóny

 znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly  
 z nebezpečných látok (chemikálií, motorových  
 olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan,  
 polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, bazény,  
 autoplasty, žalúzie

ZMESOVÝ  
KOMUNÁLNY ODPAD 
 zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení),  
 biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti a kuchyne,  
 kovové neobaly (príbor, hrnce a kastróly, skrutky v malých  
 množstvách, atď.), obaly od vajíčok, rolky od toaletného 
 papiera, použité papierové vreckovky a utierky

 neznečistený papier, plast, sklo, biologicky rozložiteľný  
 odpad zo záhrad a údržby zelene, kamene, zemina,  
 uhynuté zvieratá, objemný odpad, stavebný odpad,  
 horúci popol, horľavý a výbušný odpad, nebezpečný 
 odpad

KOMPOSTOVACÍ 
ZÁSOBNÍK – BIOLOGICKY  
ROZLOŽITEĽNÝ  
KOMUNÁLNY ODPAD  
ZO ZÁHRAD
 kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva,  
 malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia  
 a zeleniny, burina

 odpady z domácností živočíšneho pôvodu,  
 mliečne a mäsové výrobky, zvieracie  
 exkrementy

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ?
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ZÁKAZNÍCKE  
CENTRUM OLO

Máte otázky alebo podnety 
týkajúce sa komunálneho od-
padu a jeho triedenia? Potre-
bujete objednať mimoriadny 
odvoz odpadu alebo službu 
OLO TAXI - mobilný zberný 

dvor?

KONTAKTUJTE  
NAŠE ZÁKAZNÍCKE  
CENTRUM.

e-mailom: zakazka@olo.sk 

telefonicky: 02/50110111 

osobne: Ivanská cesta 22,  

82104 Bratislava,  

Po-Pia 7:00-16:00

Vydáva: OLO a.s., Ivanská cesta 22,  

821 04 Bratislava, www.olo.sk 

Pripravuje: Oddelenie marketingu 

Vychádza: štvrťročne 

Kontakt: olocentrum@olo.sk

Denne, od obyvateľov z rôznych lokalít, evidujeme nahlásenia 

neodvezeného odpadu. Jednou z najčastejších príčin je nevyložená 

zberná nádoba v deň odvozu odpadu. Od začiatku roka 2019 

evidujeme 17 051 takýchto hlásení. 

Ďalšou veľmi častou príčinou sú parkujúce autá, ktoré blokujú 

prístup k stanovišťu zberných nádob. Od začiatku roka 2019 sme 

zaznamenali 3 930 prípadov, v ktorých nesprávne parkujúce autá 

blokovali prístup k zberným nádobám. Vozidlá často parkujú aj 

v rozpore s pravidlami cestnej premávky, nedodržiavajú značku 

zákazu parkovania, či tzv. žltú čiaru, ktorá zakazuje zastavenie 

a státie vozidiel. Treťou najčastejšou príčinou neodvezeného od-

padu je uzamknuté stanovište zberných nádob alebo uzamknutá 

brána. Od začiatku tohto roka evidujeme 4 364 takýchto prípadov. 

Aj touto cestou prosíme obyvateľov Bratislavy, aby:

   vyložili zbernú nádobu vždy deň pred plánovaným odvozom 

odpadu.

   svojimi autami neparkovali v blízkosti kontajnerových stojísk, 

resp. aby správnym parkovaním umožnili prejazd a prístup ku 

kontajnerovým stojiskám.

   správca nehnuteľnosti zabezpečil prístup do stanovišťa zberných 

nádob v deň odvozu odpadu.

AKO SPRÁVNE VYHADZOVAŤ ODPAD? 

 Aby sa zabránilo neporiadku na stanovišti zberných nádob,  

 odpad je potrebné správne roztriediť a umiestniť do zberných  

 nádob.

 Kartónové krabice, plastové fľaše či obaly je potrebné pred  

 vyhodením do nádoby zošliapnuť, aby nezaberali veľa miesta.

 Odpad musí byť uložený tak, aby sa nádoba dala zavrieť  

 a odpad z nej nevypadával.

 Do všetkých zberných nádob, vrátane čiernych nádob na  

 zmesový komunálny odpad, je zakázané ukladať akýkoľvek  

 horľavý, objemný a nebezpečný odpad.  

NAJČASTEJŠÍ PROBLÉM: 
NEVYLOŽENÁ NÁDOBA 
A PREKÁŽKA AUTOMOBIL
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ZBERNÝ DVOR NA STAREJ IVÁNSKEJ CESTE 2: 
ČO BY STE MALI VEDIEŤ?

   Zberný dvor je otvorený od pondelka do soboty od 8:00 do 18:00 hod.

   Podmienky vstupu: trvalý pobyt, prípadne preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti 

v Bratislave, vyplnenie formuláru návštevníka, plnenie pokynov obsluhy, vstup s vozid-

lom do 3,5 tony a s prívesným vozíkom max. objemu 1 m3.

   Z bezpečnostných dôvodov je možný vstup maximálne 5 vozidiel/zákazníkov naraz.

   Odpad, ktorý je možné odovzdať: objemný odpad, bioodpad zo záhrad, kovy, 

papier a lepenka, plasty, sklo, elektroodpad, žiarivky a žiarovky, batérie, akumulátory, 

drevo, odpady z domácej chémie.

   Odpad, ktorý nie je možné odovzdať: azbest, asfalt, kanadský šindel, sklenú vatu, 

nobasil, použité tonery, tlakové nádoby, ortuťové teplomery, tlakomery, škvára.

   Odpad je potrebné doviezť vopred roztriedený.

   Najmenej návštevníkov je v dňoch utorok – štvrtok.

   Najviac návštevníkov je v sobotu a v pondelok.
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