Spravodaj
pre bratislavské správcovské spoločnosti a mestské časti

>>> aktuality

www.olo.sk

Od 1.marca našich zamestnancov môžete spoznať podľa nových pracovných odevov (viď foto), pričom pôvodné odevy tmavozeleno-oranžovej kombinácie už nepoužívame.

OLO Evidence má už viac
ako 12 000 záznamov
3 dni nájdete vždy na našej web stránke: http://www.olo.sk/evidencia-neodvezeneho-odpadu/ V súvislosti so spracovaním záznamov v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov, je dokumentácia zo soboty a sviatkov zverejnená na internete nasledujúci pracovný deň.
Ďakujeme za spoluprácu pri riešení problémov spojených s odvozom odpadu.

>>> oznamy
Služby OLO a.s. počas veľkonočných sviatkov
Dátum
Deň
Zákaznícke centrum Harmonogram odvozu ZKO a TZ
Zberný dvor
Spaľovňa
3.4.
piatok
7:00 - 13:00
podľa harmonogramu
zatvorený
bez príjmu
4.4.
sobota
zatvorené
podľa harmonogramu
8:00 - 18:00
6:00 - 12:00
6.4. pondelok
zatvorené
nebude vykonaný
zatvorený
bez príjmu
7.4.
utorok
7:00 - 16:00
bude vykonaný za 6.4.
8:00 - 18:00
bez príjmu
8.4
streda
7:00 - 16:00
bude vykonaný za 7.4.
8:00 - 18:00
bez príjmu
9.4
štvrtok
7:00 - 16:00
bude vykonaný za 8.4.
8:00 - 18:00
bez príjmu
10.4
piatok
7:00 - 16:00
bude vykonaný za 9.4.
8:00 - 18:00
bez príjmu
11.4
sobota
zatvorené
bude vykonaný za 10.4. a 11.4.
8:00 - 18:00
bez príjmu
*Bez príjmu – znamená dočasné pozastavenie odberu odpadu od externých firiem.
Odstávka spaľovne sa nedotkne harmonogramu odvozu komunálneho odpadu v Bratislave.

Odstávka Spaľovne odpadu
Spoločnosť OLO a. s. oznamuje svojim zákazníkom, že v termíne od 7. 4. 2015
do 8. 6. 2015 bude v závode Spaľovňa odpadu technologická odstávka. Z tohto
dôvodu závod Spaľovňa odpadu OLO a.s. nebude od externých firiem odoberať odpad. Odstávka spaľovne sa nedotkne harmonogramu odvozu komunálneho odpadu v Bratislave. Informovať sa o odbere odpadu môžete na telefónnych číslach 02/40 206 011, 02/40 206 001, 02/50 110 636.

Pristavuje spoločnosť OLO zberné
nádoby na biologicky rozložiteľný
odpad?
Biologicky rozložiteľný odpad (BRKO)
sa delí na odpad z údržby zelene
a kuchynský biologický odpad (KBO).
Na tieto druhy odpadu OLO a.s. zberné nádoby nepristavuje.
Biologicky rozložiteľný odpad –
z údržby zelene (tráva, konáte, časti stromov a rastlín...) sa zhodnocuje v kompostárni. Obyvateľ Bratislavy môže bezplatne odovzdať tento
druh odpadu v zbernom dvore na
Starej Ivanskej ceste č. 2.
KBO je všetok potravinársky odpad
vrátane použitého potravinárskeho
oleja zo stravovacích zariadení a kuchýň z domácností.
Naša spoločnosť v roku 2015 nebude pristavovať pre obyvateľov Bratislavy zberné nádoby na KBO, ani
zabezpečovať jeho odvoz. Povinnosť
zaviesť triedený zber KBO sa nevzťahuje na obce, ktoré zabezpečujú energetické zhodnocovanie týchto
odpadov zariadením zaradeným do
kategórie R1, čo je aj prípad Bratislavy. Tento odpad pri zmiešaní so
ZKO (zmesový komunálny odpad) sa
môže zneškodňovať v spaľovni odpadu, preto ho môžete ukladať do
zberných nádob na ZKO.
Spaľovňa odpadu je podľa zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa
spôsobu zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov zaradená do
skupiny R1.
Podľa R1 sa odpad využíva najmä ako
palivo alebo na získanie energie
iným spôsobom.
Zberný dvor OLO – prečo je potrebné robiť evidenciu návštevníkov
Evidencia na Zbernom dvore OLO sa
robí z dôvodu, že odpad dovezený
na zberný dvor je súčasťou poplatku
za komunálne odpady a spoločnosť
OLO a.s. nemôže prevziať odpad od
osoby, ktorá nie je zapojená v systéme zberu komunálneho odpadu
v Bratislave.
Vzhľadom k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom by sme Vás chceli upozorniť na možnosť návštevy falošných
smetiarov. OLO sa od týchto aktivít
dištancuje a upozorňuje obyvateľov
Bratislavy, že jej zamestnanci majú
túto činnosť zakázanú.
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>>> často kladené otázky

Nové pracovné odevy osádok
zberných vozidiel OLO

Teší nás, že vďaka vzájomnej spolupráci sa nám darí rýchlejšie a efektívnejšie
riešiť problémy pri odvoze odpadu.
V priebehu mesiaca január a február
nám dokumentácia z OLO Evidence
a Vaša aktívna spolupráca významne pomohli pri odstraňovaní následkov po
snehovej kalamite.
Neustále pracujeme na zdokonaľovaní
systému, aktuálne zistenia za posledné
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