
VIETE AKO  
SPRÁVNE  
TRIEDIŤ

Triedený zber komunálneho odpadu 

v Bratislave prebieha vhadzovaním 

jednotlivých druhov odpadov do 

prislúchajúcich zberných nádob 

/kontajnerov. Tie rozlišujeme podľa 

farieb na:

?

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ  
KOMUNÁLNY ODPAD  
– AKÉ MÁTE POVINNOSTI?

Od 1.1.2017 je v zmysle Všeobecne záväzného naria

denia hlavného mesta SR Bratislavy každá domác

nosť – rodinný dom, povinná zapojiť sa do systému 

zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. 

Domácnosti musia požiadať hlavné mesto o dodanie buď kom

postovacieho zásobníka alebo hnedej zbernej nádoby. Prihlásiť 

sa je potrebné na oddelení Miestnych daní, poplatkov a licencií 

magistrátu HM SR Bratislavy na Blagoevovej ulici 9 osobne alebo 

poštou a to najneskôr do 31.1.2017. O odvoz biologicky rozlo

žiteľného odpadu sa sezónne, od marca do novembra, postará 

spoločnosť OLO a.s. v intervale minimálne jedenkrát za 14 dní.

KAM S VIANOČNÝM  
STROMČEKOM? 

Spoločnosť OLO a.s. aj tento rok pri

pravila bezplatný zber a odvoz via

nočných stromčekov. Od 9.1.2017 do 

28.2.2017 môžete vianočné stromče

ky ukladať v prípade bytových domov k stanovišťu 

zberných nádob/kontajnerov a v prípade rodin

ných domov k najbližšiemu zbernému hniezdu 

– zberným nádobám na triedený odpad. Taktiež 

ich môžete bezplatne odovzdať v zbernom dvore 

OLO a.s. na Starej Ivánskej ceste 2. Všetky stromčeky 

budú odvezené a energeticky zhodnotené.

ZA DROBNÝ STAVEBNÝ  
ODPAD JE POTREBNÉ 
PLATIŤ

Drobný stavebný odpad môžete odovzdať 

na zbernom dvore OLO a.s na Starej Ivánskej 

ceste 2. Po príchode na zberný dvor je potreb

né sa preukázať dokladmi  občianskym preukazom, pri fyzických 

osobách preukázaním trvalého, resp. prechodného pobytu na území 

Bratislavy a podľa inštrukcií nášho zamestnanca vyplniť formulár 

návštevníka. V prípade odovzdania drobného stavebného odpadu, 

vám náš zamestnanec oznámi sadzbu poplatku za drobný stavebný 

odpad bez obsahu škodlivín, ktorý bol stanovený na základe Všeobec

ného záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 14/2016 zo dňa 

8.12.2016 a je potrebné ho zaplatiť hlavnému mestu SR Bratislava.

OLO SPRAVODAJ
SPRAVODAJ PRE BRATISLAVSKÉ SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI A MESTSKÉ ČASTI

01
PAPIER 
noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, 
reklamné letáky, kartón, papierové tašky

mokrý, mastný a znečistený papier, samoprepisovací 
a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, 
tetrapak, alobal

SKLO 
neznečistené sklenené fľaše, sklenené obaly z nápojov 
a potravín, sklenené črepy

keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, vrst
vené bezpečnostné sklo, horniny, technické sklo, sklo 
s obsahom chemických látok, tabuľové sklo (patrí do 
zberného dvora)

BIOLOGICKY  
ROZLOŽITEĽNÝ  
KOMUNÁLNY ODPAD 
kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva,  
malé kusy konárov, lístie, zvyšky po zbere ovocia 
a zeleniny, burina

odpady z domácností živočíšneho pôvodu, 
mliečne a mäsové výrobky

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 
zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení), konzervy 
a oceľové plechovky

papier, plast, sklo, biologicky rozložiteľný odpad z údržby 
zelene, objemný odpad (nábytok, sedačky, dvere, podlahoviny 
– patria do zberného dvora), horúci popol, horľavý, výbušný 
odpad, kamene, zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, 
nebezpečný odpad

PLAST 
neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), fólie, 
plastové obaly z domácností, tetrapak, plastové tašky 
a vrecká, hliníkové plechovky

plasty znečistené chemickými látkami, zvyškami jedál, 
biologickým odpadom, olejmi (okrem jedlých)
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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

Vydáva: OLO a.s., Ivanská cesta 22,  

821 04 Bratislava, www.olo.sk 

Pripravuje: Oddelenie marketingu 

Vychádza: štvrťročne 

Kontakt: marketing@olo.sk

Najčastejším problémom pri odvoze odpadu sú 

prekážajúce automobily parkujúce v blízkosti 

zberných nádob/kontajnerov. Touto cestou vás 

prosíme o pomoc a spoluprácu pri riešení toh

to problému. Prekážajúce autá znemožňujú 

našim osádkam odviezť odpad a tým vytvárajú 

problémy aj vám – obyvateľom daného bytového 

domu, pretože odpad opätovne odvezieme až 

v najbližší odvozový deň. Ak  zaparkované autá 

tvoria prekážku pre odvoz odpadu, správca neh

nuteľnosti požiada oddelenie v príslušnej mestskej 

časti o osadenie vodorovného, príp. zvislého do

pravného značenia pred vstupom do stanovišťa 

zberných nádob/kontajnerov. Správca je, v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mes

ta SR Bratislavy č. 4/2016, povinný zabezpečiť 

sprístupnenie stanovišťa zberných nádob za úče

lom ich vyprázdnenia. 

DAJME VECIAM DRUHÝ ŽIVOT

Máte doma nepotrebné, ale zato funkčné veci ako nábytok, obrazy, dekorácie, kvetináče, či 

použité knihy? Radi by ste pomohli niekomu, kto tieto veci využije a vráti im „druhý život“? 

Bratislava oficiálne spustila projekt opätovného použitia odpadov s názvom Dajme veciam 

druhý život. Môžete tak predĺžiť životný cyklus veciam, ktoré dnes končia na zbernom 

dvore. A ako je možné sa do projektu zapojiť? Stačí veci priniesť a zdarma ich odovzdať na zbernom dvore 

OLO a.s. na Starej Ivánskej ceste 2 a vyplniť krátky formulár darcu. Dvakrát ročne, na jar a na jeseň, sa tieto veci 

odovzdajú charitatívnym organizáciám, ktoré o ne prejavia záujem. Viac informácií nájdete na www.olo.sk.

OLO CENTRUM

Ste zanietení do ekológie a nie je vám naša Zem 

ľahostajná? Chcete sa dozvedieť niečo viac o ko

munálnom aj triedenom odpade? Radi by ste zor

ganizovali zaujímavú exkurziu pre žiakov základ

ných či stredných škôl? Chcete na vlastné oči vidieť 

kde aj váš odpad končí a čo sa s ním deje ďalej? Ak 

ste aspoň na jednu z otázok zodpovedali „áno“, 

tak práve OLO centrum je určené pre vás. Malí 

aj veľkí návštevníci sa u nás zaujímavou formou 

zoznámia s tým ako sa odpad správne triedi a aký 

je cyklus odpadu, cez triedenie až po energetické 

zhodnotenie. Súčasťou návštevy OLO centra je aj 

exkurzia v Spaľovni odpadu. Exkurzie prebieha

jú, každý utorok, štvrtok a raz v mesiaci v sobotu, 

počas celého roka s výnimkou štátnych sviatkov. 

Viac informácií a konkrétne termíny nájdete aj 

na www.olo.sk, prihlásiť sa môžete aj emailom 

na olocentrum@olo.sk. 

NAJČASTEJŠÍM  
PROBLÉMOM SÚ  
NESPRÁVNE 
PARKUJÚCE AUTÁ


