
„NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“
zahájilo 4. ročník
Posledný septembrový týždeň bol v brati-
slavskej ZOO slávnostne zahájený už štvrtý
ročník OLOMPIÁDY.
Účastníkov akcie sprevádzali nosáľ, lama a
somár, kontaktné zvieratá, ktoré si pochuti-
li na symbolickej vstupenke podujatia S OLO
zadarmo do ZOO, ktorou tento rok bola po-

čas dvoch týždňov mrkva. ZOO počas podu-
jatia navštívilo viac ako päť tisíc detí a žiakov
zo 60 bratislavských škôl, ktorí priniesli pre
zvieratá 320 kg mrkvy. Do projektu je zapo-
jených 21 080 detí zo 111 bratislavských ma-
terských, základných a špeciálnych škôl. Viac
informácií nájdete na www.olompiada.sk.

Odvoz komunálneho odpadu
v mestskej časti Staré mesto (MČ SM)
Zber a odvoz komunálneho odpadu sa v jed-
notlivých MČ vykonáva podľa harmonogra-
mu odvozu pre konkrétny rajón. Pri pláno-
vaní výkonu služby sú zohľadňované najmä
efektivita práce, ekonomické a ekologické as-
pekty a v neposlednom rade aj bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky včítane posádok
zberných vozidiel. Harmonogram zberu v MČ

SM bol stanovený nasledovne: v historickom
centre Bratislavy v nočných hodinách a mimo
historického centra v skorých ranných hodi-
nách. Hlavným dôvodom výkonu práce v uve-
denom rozpätí je skutočnosť, že od 06.00 hod.
je zvýšený pohyb automobilov a zberné vo-
zidlá našej spoločnosti by svojou činnosťou
obmedzovali plynulosť cestnej premávky.

Podozrenie na nedostatok zberných nádob
V prípade, že bytovému domu nestačí na vy-
produkované množstvo odpadu buď počet
zberných nádob alebo interval odvozu, je
správca nehnuteľnosti povinný požiadať hlav-
né mesto o dostatočný počet zberných ná-
dob na zmesový komunálny odpad a na vy-
triedené zložky zodpovedajúcich systému
zberu alebo ich prenájom u oprávnenej oso-
by. Pôvodcovia komunálnych odpadov sú po-
vinní ukladať komunálne odpady do zber-
ných nádob tak, aby sa dali uzavrieť a ko-
munálny odpad z nich nevypadával a pri ich
vyprázdňovaní neohrozil zdravie zamest-
nancov oprávnenej osoby.
Dodržiavaním uvedenej povinnosti zabráni-
me znečisťovaniu stanovišťa a jeho okolia.
Ďalšie podrobnosti o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi upravuje všeobecne záväzné naria-
denie hlavného mesta SR Bratislavy č. 07/2013
uverejnené na stránkach magistrátu:

http://www.bratislava.sk/vseobecne-zavaz-
n e - n a r i a d e n i e - h l a v n e h o - m e s t a - s r -
bratislavy-c-7-2013/d-11039125.
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Služby OLO a.s. počas sviatkov
Dátum Deň Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu ZKO a TZ Zberný dvor Spaľovňa

17. 11. 2015 utorok zatvorené podľa harmonogramu zatvorený bez príjmu

Zmena odvozných dní v MČ Rača
V priebehu októbra sme listom informovali dotknutých správcov nehnuteľností o zmene
odvozných dní odpadu na niektorých stanovištiach v MČ Rača, s platnosťou od 2. 11. 2015.

>>> často kladené otázky
Kritériá na budovanie stanovíšť zber-
ných nádob/kontajnerov na území
Bratislavy.
Stanovište zbernej nádoby je miesto vy-
hradené na umiestnenie zbernej nádoby,
ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým
a protipožiarnym požiadavkám. Podľa
stavebného zákona je stanovište klasifi-
kované ako zariadenie na nádoby na od-
padky. Ide o drobnú stavbu, ktorá tvorí
doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stav-
by (http://www.bratislava.sk/vismo/doku-
menty2 .asp? id_org=700000&p1=
204249&id=11045920)

CDM na zvozovej technike.
Nápisy na vozidlách pod logom OLO ma-
jú reklamno-informačný charakter. Kaž-
dé vozidlo má po bokoch inú dvojicu ná-
pisov tak, aby nebolo možné mať dojem,
že je určené iba pre jednu komoditu.
Hydraulický systém vyprázdňovania vo-
zidiel zabezpečí vyprázdnenie nadstavby
do takej miery, že nie je potrebné ďalšie
umývanie pre potreby zberu akéhokoľ-
vek iného druhu odpadu. Znečistenie je
minimálne a nemá vplyv na čistotu sepa-
rovaných zložiek komunálneho odpadu.
Jediným vážnejším znečistením, ktoré pri-
chádza do úvahy, sú kvapaliny vytečené
z odpadu, na čo je však nadstavba kon-
štrukčne vybavená vypúšťacím ventilom
v spodnej (najnižšej) časti.
Pri používaní moderných typov zberovej
techniky preto platí len jedna zásada, ne-
miešať odpad v rámci jedného komplet-
ného zvozu. Iné obmedzenia nie sú.
Systém spracovania triedeného odpadu
si môžete pozrieť prostredníctvom našich
filmov na www.olo.sk, ktoré autenticky
zachytávajú procesy spracovania jedno-
tlivých zložiek odpadu na našich triedia-
cich linkách.

Ako správne triediť?
Štyri procesné videá nájdete na:
http://www.olo.sk/video-galeria/

PET fľaše v žltých zberných nádo-
bách nemôžu chýbať
Z pohľadu názoru našej spoločnosti ako
aj písomného názoru Ministerstva ŽP sú
PET fľaše zložkou komunálneho odpadu.
Ak fyzická alebo právnická osoba umiest-
ňuje zvláštne zberné nádoby výlučne na
zber PET fliaš v bytových domoch, vyko-
náva uvedenú činnosť v rozpore s plat-
nou legislatívou. Správca objektu sa pod-
pisom zmluvy na výlučný zber PET fliaš
vystavuje riziku pokuty ako aj riziku, že
ak v žltých zberných nádobách budú chý-
bať PET fľaše (ako jediná lukratívnejšia
zložka zberu plastov), tak bude žltá zber-
ná nádoba odobratá a nahradená spo-
platnenou čiernou zbernou nádobou na
zmesový komunálny odpad.

Nakladanie s komunálnym odpadom v Bratislave od A – Z nájdete...
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11039125&p1=11049947 Dokument:Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2013
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