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Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.)
zabezpečuje odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov nasledovne:
Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu
bude v dňoch 2. 4. 2021 (Veľký piatok)
a 3. 4. 2021 (sobota) prebiehať bez
zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni. Odvoz odpadu na Veľkonočný pondelok (5. 4.
2021) si môžete pozrieť v tabuľke
Náhradný deň odvozu odpadu za pondelok 5. 4. 2021 – Veľkonočný pondelok na www.olo.sk. Zberný dvor OLO
na Starej Ivanskej ceste 2 bude v dňoch

2. 4. 2021 (Veľký piatok) a 5. 4. 2021
(Veľkonočný pondelok) zatvorený, dňa
3. 4. 2021 (sobota) otvorený; počas
pracovných dní je zberný dvor otvorený v čase od 8.00 do 18.00 a v sobotu
od 8.00 do 18.00.
ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, pôvodne Spaľovňa
Bratislava) bude v dňoch 2. 4. 2021
(Veľký piatok) a 3. 4. 2021 (sobota)
otvorené pre komerčných zákazníkov v skrátenom režime od 6.00 do

11.30. Dňa 5. 4. 2021 (Veľkonočný pondelok) bude zatvorené. Počas pracovných dní je ZEVO otvorené v čase od
6.00 do 14.00 a v sobotu od 6.00 do
11.30.
Zákaznícke centrum bude dňa 2. 4.
2021 (Veľký piatok) dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00.
Z dôvodu prijatia preventívnych opatrení zabezpečujeme iba e-mailové
(zakazka@olo.sk) a telefonické
(02/50 110 111) vybavenie podnetov.

Služby OLO počas veľkonočných sviatkov 2021
Dátum

Deň

Zákaznícke
centrum

Zberný dvor OLO, Stará
Ivanská cesta 2

ZEVO **

2/4/21

Veľký piatok

7:00 – 12:00*

3/4/21

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

zatvorený

6:00 – 11:30

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

4/4/21

nedeľa

6:00 – 11:30

zatvorené

nerealizuje sa

zatvorený

zatvorené

5/4/21

Veľkonočný
pondelok

zatvorené

Odvoz 5.4.2021 nebude vykonaný. Náhradný odvoz prebehne
od 3. 4. do 10.4. podľa tabuľky. Náhradný deň odvozu odpadu...

zatvorený

zatvorené

6/4/21

utorok

7:00 – 16:00*

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

6:00 – 14:00

7/4/21

streda

7:00 – 16:00*

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

6:00 – 14:00

8/4/21

štvrtok

7:00 – 16:00*

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

6:00 – 14:00

9/4/21

piatok

7:00 – 16:00*

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

6:00 – 14:00

10/4/21

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

8:00 – 18:00

6:00 – 11:30

11/4/21

nedeľa

zatvorené

nerealizuje sa

zatvorený

zatvorené

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu

Pretŕčajúce konáre

Odber
zberných hniezd

Začiatkom jari, keď začínajú stromy a kríky vyháňať listy a nové výhonky, konáre oťažievajú, čím zasahujú do vozovky a bránia prejazdu zvozovej techniky. Zaznamenali sme niekoľko prípadov poškodenia našich zberových vozidiel prerastenou zeleňou. Žiadame majiteľov pozemkov, aby konáre zasahujúce do vozovky orezali na výšku min. 4 m. Správcovia, ktorých objekty majú v správe a majiteľmi pozemkov je mestská časť alebo hlavné mesto, musia požiadať o orezanie konárov uvedené inštitúcie.
Zdroj foto: odkazprestarostu.sk

V roku 2021 pokračujeme v zavádzaní
vrecového zberu triedeného odpadu z individuálnej bytovej výstavby – rodinných
domov druhou etapou aj v mestských častiach Ružinov, Nové Mesto a Rača. V súvislosti so zmenou v systéme zberu vytriedeného odpadu z modrých a žltých
nádob sa mení model odvozu odpadu zo
zberných hniezd; na týchto miestach zostávajú už iba nádoby na sklo. Ukazuje
sa, že zberné hniezda určené pre rodinné domy využívali aj obyvatelia okolitých
bytových domov z toho dôvodu, že správca nehnuteľnosti zberné nádoby na triedený odpad neobjednal.
Po odbere zberného hniezda evidujeme podnety od obyvateľov bytových domov, že nemajú kam ukladať svoj triedený odpad. Ak bytovému domu chýbajú nádoby na triedený zber, správca
bytového domu ich môže bezplatne objednať cez formulár na www.olo.sk alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.
Triedením odpadu prispievame k zlepšeniu kvality životného prostredia
v hlavnom meste.

Šutrákova ulica
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* Zákaznícke centrum zabezpečuje výlučne telefonické (02/50 110 111) a e-mailové (zakazka@olo.sk) vybavenie požiadaviek.
** ZEVO – Zariadenie na energetické využívanie odpadu (st. názov Spaľovňa Bratislava)

Spravodaj
Jarný zber komunálnych odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok na území Bratislavy
Vážení obyvatelia,
dňa 10., 17. a 24. apríla 2021 (sobota) bude v jednotlivých mestských častiach prebiehať zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odovzdať staré náterové hmoty*, odpadové rozpúšťadlá*, pesticídy*, oleje a tuky*, batérie a akumulátory,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

Harmonogram jar 2021
Dátum

Hodina

Mestská časť

Adresa pristavenia vozidla

10. 4. 2021 8:00 - 10:00

Záhorská Bystrica

Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici

10. 4. 2021

8:00 - 10:00

Devínska Nová Ves

Istrijská ul., pred bývalou požiarnou zbrojnicou

10. 4. 2021

8:00 - 10:00

Karlova Ves

Kempelenova ul., na parkovisku

10. 4. 2021 10:30 - 12:30

Lamač

Segnáre – obratisko MHD

10. 4. 2021 10:30 - 12:30

Devín

Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnice

10. 4. 2021 10:30 - 12:30

Dúbravka

Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici

17. 4. 2021

8:00 - 9:00

Rača

Jurkovičova ul., (cca 20 m od Alstrovej ul.)

17. 4. 2021

9:10 - 10:00

Rača

Parkovisko pri potravinách KRAJ – zo strany Hubeného ul.

17. 4. 2021

8:00 - 10:00

Ružinov

17. 4. 2021

8:00 - 10:00

Nové Mesto

17. 4. 2021 10:30 - 12:30

Vajnory

17. 4. 2021 10:30 - 12:30

Staré Mesto

Ul. Ružová dolina, pri ZŠ
areál EKO Podniku na Račianskej ul.
Zberné miesto na ul. Pri Mlyne
(v objekte starej zberne druhotných surovín)
roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

17. 4. 2021 10:30 - 12:30

Petržalka

Ovsištské nám. 1 – vedľa OD Jednota

24. 4. 2021 8:00 - 10:00

Čunovo

Ul. Na hrádzi, zberné miesto

24. 4. 2021

8:00 - 10:00

Jarovce

kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

24. 4. 2021

8:00 - 10:00

Vrakuňa

Žitavská 5, objekt Žitava

24. 4. 2021 10:30 - 12:30

Rusovce

Vývojová ul., zberný dvor – RUSEKO

24. 4. 2021 10:30 - 12:30 Podunajské Biskupice Žiacka 2, areál MÚ

(chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).
* Tekuté látky musia byť uzavreté
v pevných obaloch, maximálne množ-

stvo takto odovzdávaného odpadu je
5 kg/osoba.
Obyvatelia Bratislavy môžu uvedené
druhy odpadu bezplatne odovzdať
po celý rok na Zbernom dvore OLO na
Starej Ivanskej ceste 2 počas otváracích
hodín.
Zdroj foto: Arguss, s.r.o.

Preplnené zberné nádoby
na triedený odpad
Ak zmenšujete objem odpadu (obaly
stláčate, krabice rozkladáte) a napriek
tomu máte preplnené žlté, modré alebo zelené zberné nádoby, správca bytového domu môže:
– zvýšiť frekvenciu odvozu triedeného
odpadu, alebo
– požiadať o navýšenie počtu zberných
nádob.
Pre obyvateľov je odvoz vytriedených
zložiek odpadu bezplatný (hradí ho Organizácia zodpovednosti výrobcov), avšak odpad musí byť správne vytriedený
(v prípade znečistenia platí za odvoz bytový dom).
Pozor, upratovanie neporiadku okolo
nádob je spoplatnená služba.
Požiadavky na triedený zber upravuje
vyhláška Ministerstva životného pro-

stredia, § 14 a príloha č. 10, ktorú nájdete na https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2015/371/
Ako sa dajú zberné nádoby objednať?
1. Vyplnením formulára Objednávka
služieb pre správcovské spoločnosti na www.olo.sk.
Vo formulári si vyberte službu Pravidelný odvoz triedeného komunálneho
odpadu kat. č. 20 01, následne si vyberte
druh, veľkosť nádoby a aj interval odvozu odpadu.
2. Napísaním mailu na zakazka@olo.sk,
kde uvediete údaje o odbernom
mieste a o aké nádoby ide (druh, veľkosť nádoby, interval odvozu).
Žiadosť bude posúdená v zmysle platného VZN č. 6/2020.
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Vytváranie dočasných stanovíšť
počas rozkopávky komunikácií
Ak počas stavebných prác na komunikácii nie je možný prístup zberových vozidiel OLO k stanovištiam zberných nádob, OLO umiestni dočasné stanovište
pre obyvateľov danej lokality. Oznam
s informáciou o tomto dočasnom stanovišti obdržia správcovia objektov, oddelenie životného prostredia príslušnej
MČ a Oddelenie životného prostredia
magistrátu, s požiadavkou zverejnenia
oznamu na ich web stránke, sociálnych
sieťach a v lokálnych médiách. OLO zabezpečí aj roznos oznamu do dostupných schránok.
V čase rozkopávky sa vykonávajú odvozy odpadu len z dočasného stanovišťa. Po ukončení prác, keď už je možný
prejazd zvozovej techniky, sa dočasné
stanovište zruší.
Prosíme správcov, ktorí vedia o rozkopávke vopred, aby kontaktovali OLO
v dostatočnom predstihu.

Kadnárova ulica

Kľúče – informácie
o univerzálom otváraní stojísk
Individuálne uzamykanie zberných
nádob nie je možné z prevádzkových
dôvodov akceptovať.
V prípade individuálneho uzamknutia
zbernej nádoby je potrebné ju odomknúť a sprístupniť ideálne večer pred
plánovaným odvozom odpadu (ak to
nie je možné, tak včas v deň odvozu).
Upozorňujeme, že za poškodenie nádoby sa pokladá akýkoľvek úmyselný
zásah vykonaný na nádobe (vyvŕtanie
dier, osadenie zámku alebo reťaze).
V takomto prípade má zberová spoločnosť právo požadovať náhradu škody v zmysle platného cenníka služieb.

Spoločnosť OLO zabezpečuje bezplatné sprístupňovanie stanovišťa zberných
nádob prostredníctvom univerzálneho
cylindrického zámku alebo elektronickým APS systémom. V prípade úmyslu
inštalácie je osadenie potrebné najskôr
konzultovať a o samotnej inštalácii informovať minimálne 5 pracovných dní
vopred e-mailom na zakazka@olo.sk

Ak je stanovište zberných nádob sprístupnené iným ako univerzálnym systémom, ide o spoplatnenú službu.
V tomto prípade je potrebné uzatvoriť zmluvu na nadštandardnú službu
odomykania stanovišťa. Napíšte nám
na obchod@olo.sk a naše obchodné
oddelenie Vám poskytne bližšie informácie.
Namontovanie univerzálneho zámku
je veľkou výhodou pre správcov ne-

hnuteľností, obyvateľov a v neposlednom rade pre naše posádky. Stanovište je po celý čas uzamknuté, nádoby sú
chránené pred zneužívaním tretími
osobami a tiež sa zníži riziko znečisťovania okolia. V prípade iných typov kľúčov/čipov/ovládačov sa tieto môžu častým používaním opotrebovať, zničiť
či stratiť.
Inštaláciou univerzálneho zámku/elektronického systému sa pre správcu nehnuteľnosti výrazne uľahčí údržba stanovišťa, zvýši sa čistota a urýchli sa obsluha jednotlivých nádob.
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