
ODVOZ ODPADU 
POČAS VEĽKONOČNÝCH 
SVIATKOV 2018

Na Veľkonočný pondelok (2. 4.) nebude prebiehať odvoz zme-

sového komunálneho ani triedeného odpadu. Odvoz odpadu 

bude presunutý z pondelka (2. 4.) na utorok (3. 4.) Ďalšie odvozy 

prebehnú vždy s jednodenným posunom. V praxi to znamená, 

že bežný pondelkový odvoz prebehne až v utorok, utorkový 

v stredu, stredajší vo štvrtok, štvrtkový v piatok a piatkový bude 

vykonaný v sobotu, spolu so sobotným. Na Veľký piatok (30.3.) 

bude odvoz odpadu prebiehať bez zmien, podľa štandardného 

harmonogramu. Zberný dvor na Starej Ivánskej ceste 2 bude 

zatvorený na Veľký piatok aj na Veľkonočný pondelok. Spaľovňa 

odpadu bude bez príjmu odpadu na Veľkonočný pondelok. 

Nasledujúci týždeň, teda od pondelka (9.4.) pokračuje odvoz 

podľa pôvodného harmonogramu odvozu.
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Dátum Deň Odvoz Zákaznícke centrum Zberný dvor Spaľovňa odpadu

30.3.2018 (Veľký piatok) piatok v zmysle harmonogramu 7.00 - 16.00 zatvorený 6.00 - 12.30

31.3.2018 sobota v zmysle harmonogramu zatvorené 8.00 - 18.00 6.00 - 12.30

1.4.2018 nedeľa nerealizuje sa zatvorené zatvorený zatvorená

2.4.2018 (Veľkonočný 
pondelok)

pondelok bude vykonaný v utorok 3.4.2018 zatvorené zatvorený zatvorená

3.4.2018 utorok bude vykonaný v stredu 4.4.2018 7.00 - 16.00 8.00 - 18.00 6.00 - 16.00

4.4.2018 streda bude vykonaný vo štvrtok 5.4.2018 7.00 - 16.00 8.00 - 18.00 6.00 - 16.00

5.4.2018 štvrtok bude vykonaný v piatok 6.4.2018 7.00 - 16.00 8.00 - 18.00 6.00 - 16.00

6.4.2018 piatok bude vykonaný v sobotu 7.4.2018 7:00 - 16:00 8:00 - 18:00 6:00 - 16:00

7.4.2018 sobota
v zmysle harmonogramu + odvoz 
za piatok

zatvorené 8.00 - 18.00 6.00 - 12.30

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, HLINÍK,  
NÁPOJOVÉ KARTÓNY 
 neznečistené plastové fľaše od nápojov  
 (stlačené), tašky a vrecká, obaly od kozmetiky,  
 plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky  
 od jogurtov, hliníkové plechovky, 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 obaly a konzervy, 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
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JARNÁ ODSTÁVKA ZÁVODU SPAĽOVŇA ODPADU

Jarná odstávka technologických zariadení závodu Spaľovňa odpadu bude prebiehať od 20. 4. - 

10. 5. 2018. Odpad od externých zákazníkov nebudeme preto odoberať od pondelka 16. 4. až do 

pondelka 14. 5. 2018. Ďakujeme za porozumenie.

SPOPLATNENIE DROBNÉHO 
STAVEBNÉHO ODPADU 
(KAT. Č.: „20 03 08“)

Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie 

množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu, 

vystavenie vážneho lístka ako podkladu pre určenie poplatku. Poplatok za zber, 

prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje ako súčin 

sadzby poplatku (0,078 EUR/kg) a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na 

zbernom dvore. Poplatok za drobný stavebný odpad je uhrádzaný hlavnému 

mestu SR Bratislava. 

OBJEDNAJTE SI OLO TAXI 
– MOBILNÝ ZBERNÝ DVOR

Neviete kam so starým nábytkom, kobercom, matracmi či 

ďalším objemným odpadom? OLO za vás všetko odvezie 

a ekologicky zlikviduje. OLO TAXI – mobilný zberný dvor za vás odvezie objemný 

odpad a odpad, ktorý je možné spáliť v spaľovni odpadu, napr. starý a čalúnený 

nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace,  dvere, drevo,  podlahovú krytinu 

– linoleum, koberce,  drevené aj laminátové podlahoviny, periny či textílie. Táto 

služba nie je určená na odvoz stavebného odpadu, elektrospotrebičov, biologicky 

rozložiteľného a nebezpečného odpadu. Cena služby je 25 eur a zahŕňa dopravu, 

nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz a vykládku. Službu si 

objednáte e-mailom na olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na čísle 02/50 110 111.

NAJČASTEJŠÍM PROBLÉMOM 
SÚ PREKÁŽAJÚCE AUTÁ

Najčastejším problémom pri odvoze odpadu sú 

prekážajúce automobily, parkujúce v blízkosti 

zberných nádob/kontajnerov. Touto cestou vás 

preto prosíme o pomoc a spoluprácu pri riešení 

tohto 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 mesta 

SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi a drob-

nými stavebnými odpadmi č. 1/2017, povinný za-

bezpečiť sprístupnenie stanovišťa zberných nádob 

za účelom ich vyprázdnenia.

PODMIENKY 
VSTUPU NA 
ZBERNÝ DVOR

Najväčší zberný dvor OLO v Bra-

tislave nájdete na Starej Ivánskej 

ceste 2. Po príchode na zberný 

dvor je potrebné sa preukázať 

občianskym preukazom. Pri fy-

zických osobách je podmien-

kou pre vstup na zberný dvor 

trvalý pobyt v Bratislave, príp. 

preukázanie vlastníctva k neh-

nuteľnosti v Bratislave. Zároveň 

je potrebné vyplniť formulár 

návštevníka a plniť pokyny 

obsluhy. Na vjazd návštevníka 

do areálu zberného dvora je 

povolené použiť osobné mo-

torové vozidlo max. nosnosti 

do 3,5 t a s prívesným vozíkom 

max. objemu 1m³. V prípade 

odovzdania drobného staveb-

ného odpadu, vám náš zamest-

nanec oznámi sadzbu poplatku 

za drobný stavebný odpad bez 

obsahu škodlivín.

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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