
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERU VECÍ URČENÝCH NA 
OPÄTOVNÉ POUŽITIE („Reuse“ centra)  

 
Prevádzkovateľ zberu vecí a prevádzkovateľ verejnej zbierky: 

KOLO n.o., Ivanská cesta 16030/22, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53250133 
 

Zriaďovateľ:  
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Brestovanský 
Číslo telefónu: 02/50 110 111 
 

Prevádzková doba: 
KOLO, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava  (oproti IKEA)  
Utorok    10:00-  18:00h 
Streda     10:00 - 18:00 h 
Štvrtok    10:00 - 18:00 h 
Piatok        10:00 - 18:00 h 
Sobota       10:00 - 17:00 h 
Nedeľa    10:00 - 17:00 h 
 
Všeobecné informácie: 

Centrum opätovného použitia vecí („Reuse“ centrum) bolo zriadené na základe Smernice o odpade1 
a Programu predchádzania vzniku odpadov 2 . Hlavným cieľom tohto programu je posun od 
materiálového zhodnocovania ako jednej priority v odpadovom hospodárstve k predchádzaniu 
vzniku odpadu. Princíp spočíva v zbere nepotrebných, ale ešte funkčných použiteľných vecí, ktoré 
by boli inak vyhodené a stali sa odpadom. Tieto veci budú namiesto toho, aby s nimi bolo 
nakladané ako s odpadom, pri poskytnutí symbolického príspevku, sprístupnené novým užívateľom, 
ktorí im takto dajú druhú šancu. Vyzbierané financie budú vedené na transparentom účte a budú 
použité na budovanie stabilného bratislavského centra opätovného použitia. 

     Špecifické informácie: 

• Zoznam preberaných predmetov vhodných na opätovné použitie a zoznam nepreberaných 
predmetov je uvedený v plnej verzii prevádzkového poriadku umiestneného na mieste zberu a na 
stránke www.olo.sk/kolo.   

• Predmety musia byť čisté, zachovalé, funkčné a kompletné. 

• Posúdenie prevzatia predmetov (vecí) je v kompetencii zodpovednej osoby „Reuse“ centra, ktorá 
rozhodne aj v prípade pochybností, resp. tu osobitne neupravených prípadoch, či budú veci 
prebraté.  

• Vlastník predmetu sa jeho odovzdaním do „Reuse“ centra zbavuje vlastníctva k predmetu s tým, 
že predmet bude prevzatý iným záujemcom, ktorý sa jeho prevzatím stane jeho novým 
vlastníkom. 

• Vlastník odovzdaného predmetu súhlasí s tým, že s týmto predmetom môže byť po posúdení 
nevhodnosti tohto predmetu na opätovné použitie naložené ako s odpadom. 

• Vlastník odovzdaného predmetu súhlasí s tým, že s týmto predmetom môže byť po neprevzatí 
iným záujemcom alebo po uplynutí lehoty stanovenej na  prevzatie iným záujemcom naložené 
ako s odpadom. 

• „Reuse“ centrum zabezpečuje prevod vlastníckeho práva predmetu (veci) medzi jeho pôvodným 
vlastníkom a novým vlastníkom.  

• Odovzdaním predmetu do „Reuse“ centra neprechádza vlastnícke právo k nemu na 
prevádzkovateľa a ani na zriaďovateľa „Reuse“ centra. 

• Vlastník odovzdávaného predmetu berie na vedomie, že prevzatie predmetu novým vlastníkom 
sa vykoná za podmienky poskytnutia príspevku nového vlastníka predmetu do verejnej zbierky 
zriadenej neziskovou organizáciou KOLO n.o., pričom výťažok z nej bude použitý na 
verejnoprospešné účely (napríklad na zriadenie a prevádzku stáleho „Reuse“ centra). 

• Prevzatie predmetu novým vlastníkom a podmienky tohto prevzatia budú upravené osobitným 
prevádzkovým poriadkom. 

 

 
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES 
2 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 



 
 
 
 
 

Údaje vlastníka odovzdávaného predmetu: 
 

Meno: 

Bydlisko: 

E-mailový kontakt: 

Dátum odovzdania vecí: 

 
 

 
Zoznam odovzdaných vecí: 
 

 

 

 

 

 

 
Vlastník odovzdávaného predmetu svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s celým znením 
prevádzkového poriadku „Reuse centra“ zverejneným na stránke www.olo.sk/kolo a v priestoroch „Reuse 
centra“ a vyjadruje svoj súhlas a viazanosť s touto verziou prevádzkového poriadku. 
 
Vlastník odovzdávaného predmetu ako dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi: KOLO n.o., Ivanská 
cesta 16030/22, 82104 Bratislava – Ružinov, IČO: 53250133 a prevádzkovateľovi: Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300 svoj súhlas so 
spracovaním vyššie uvedených osobných údajov na účel realizácie právnych vzťahov vznikajúcich pri 
fungovaní „Reuse centra“, a to na obdobie najviac 5 rokov od odovzdania týchto vecí do „Reuse centra“. 
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke zriaďovateľa KOLO 
n.o. 

 
 
 
Podpis vlastníka: 


