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Systém zberu určuje:
Magistrát HM SR Bratislavy prostredníctvom VZN č. 11/2021, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy

OMDPaL Magistrátu MH SR Bratislavy:
• Oznámenie vzniku/zmeny/zániku zapojenia sa do systému zberu ZKO, BRO, KBRO
• Kontakty: https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

Zákaznícke centrum OLO:
• Objednanie nádob na triedený zber - papier, plast, sklo, jedlé oleje a tuky
• Objednanie mailom na zakazka@olo.sk alebo na stránke Objednávka služieb pre správcovské spoločnosti – OLO

Sprístupňovanie ZN:
• Bezbariérový prístup
• Spevnená plocha
• Vzdialenosť do 10m od miestnej pozemnej komunikácie širokej min. 3,8m, pozdĺžny sklon terénu max. 12%

Povinnosti správcu nehnuteľnosti
• Zabezpečenie poriadku a dostatočného počtu ZN/frekvencie odvozu na stanovišti
• Odpad ukladať do ZN tak, aby sa ZN dali zavrieť a odpad z nich nevypadával
• V prípade sťahovania obyvateľov do novostavby, zabezpečiť väčšie množstvo nádob na TZ (papier, plast), príp. VKK
• V prípade znemožneného prístupu k ZN/stanovišťu ZN z dôvodu rozkopávky/blokujúceho zaparkovaného vozidla, je potrebné nádoby sprístupniť na miesto dostupné zvozovej 

technike

VZN a vyplývajúce povinnosti
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Výstavba stanovíšť
• https://bratislavskisusedia.sk/
• Vzdialenosť od fasády s oknami – min 10m
• Veľkosť podľa počtu ZN - potrebné rátať aj s nádobami na jedlé

oleje a tuky a nádobu na KBRO
• Min. šírka vchodu/východu 1,4m (pri 1100l ZN)
• Bezbariérový prístup, vzdialenosť od miestnej pozemnej

komunikácie s min. šírkou 3,8m do 10m, podjazdová výška 4m, 
pozdĺžny sklon max. 12%

• Podlaha stanovišťa: v rovine, spevnená, hladká, nepriepustná, 
vyspádovaná do vpustí a odkanalizovaná

• Odomykanie – univerzálny kľúč (FB386) alebo APS
• Pri novostavbách zvýšená tvorba TZ – obj. VKK obchod@olo.sk
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Budovanie polopodzemných 
kontajnerov (PPK)
• Schválené magistrátom a spoločnosťou OLO
• Projektová dokumentácia - poslať, skonzultovať
• Manipulačný priestor: 5x11 m (na zapätkovanie vozidla)
• Žiadne zábrany do výšky 6m (stromy, káble, prístrešok)
• Žiadne inžinierske siete pod stanovišťom
• Parkovacie miesto – min. 1m od stanovišťa
• PPK na K-BRO a BRO – nie je v súlade s VZN HM

SR Bratislavy
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Opravy komunikácií, postup pri
rozkopávkach, orez stromov

• Ak plánujete údržbu komunikácie alebo sa
dozviete o rozkopávke dopredu je lepšie sa
dohodnúť

• Informujte občanov – vašich klientov o dočasnom
premiestnení nádob

• Zabezpečujte orezy preventívne
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Objednávanie ZN a zmena frekvencie odvozu ZKO
Triedený zber plasty, papier, sklo

Na základe zapojenia do systému zberu Zmesového komunálneho odpadu (ZKO) na
Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy do 30 dní od vzniku, zmeny alebo zániku
skutočnosti ktorá má vplyv na zmenu v systéme zberu ZKO.

Zabezpečí OLO a.s. dodanie alebo
odobratie nádoby/kontajnera správcovi
nehnuteľnosti do 15 dní od vzniku,
zmeny alebo zániku zapojenia do
systému zberu.

Správca je povinný
o zabezpečiť sprístupnenie stanovišťa alebo premiestnenie zbernej

nádoby/kontajnera v deň jej vyprázdnenia, údržby a dezinfekcie
o v prípade potreby požiadať OLO o vykonanie mimoriadneho odvozu

zmesového odpadu

Po zapojení do systému zberu ZKO môžete
ako správca nehnuteľnosti objednať
o nádoby na triedený odpad pre

obyvateľov bytového domu

... web stránku

https://www.olo.sk/ponuka-sluzieb/objednavka-
sluzieb-pre-spravcovske-spolocnosti/

Služba je pre obyvateľov bezodplatne

Môžete si vybrať 120 l, 240 l, 1100 l zberné
nádoby alebo zvon podľa druhu vytriedeného odpadu

Správcovia si môžu na Magistráte zažiadať aj o
o zriadenie komunitného kompostoviska
o 240 l nádobu na kuchynský bioodpad a 10 l košíky s

vybavením do každej domácnosti
o súhlas na použitie polopodzemného kontajnera s

objemom 5 m3, prípadne 3 m3 na doplnenie

https://www.olo.sk/ponuka-sluzieb/objednavka-sluzieb-pre-spravcovske-spolocnosti/


Zistite si Váš 
odvozný deň

https://www.olo.sk/
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Dočisťovanie stanovíšť a mimoriadny odvoz odpadu služby nadštandard
• V poplatku za produkciu odpadu je úhrada za vyprázdnenie zberných nádob
• V prípade nadprodukcie odpadu, nespôsobenej zberovou spoločnosťou, je možné objednať mimoriadny odvoz alebo mimoriadny odvoz s dočistením 

stanovišťa - služby sú spoplatnené:
Mimoriadny odvoz:
• Odvoz z nádob mimo riadneho odvozného dňa
• Službu mimoriadny odvoz odpadu je potrebné objednať aj vtedy, ak v nádobe na TZ sa nachádza nadmerné množstvo iného odpadu, ako toho, na 

ktoré je nádoba určená
• Službu je možné objednať na zakazka@olo.sk alebo na stránke Objednávka služieb pre správcovské spoločnosti – OLO

Mimoriadny odvoz s dočistením:
• Odvoz odpadu uloženého mimo zberných nádob s ručným naložením odpadu do nádob
• Neporiadku na stanovišti ZN, z dôvodu nadprodukcie odpadu, odporúčame predchádzať najmä minimalizovaním objemu odpadu, objednaním 

dostatočného počtu nádob, predchádzaním produkcie odpadu
• Službu je možné objednať na zakazka@olo.sk alebo na stránke Objednávka služieb pre správcovské spoločnosti – OLO

Odvoz objemného odpadu vozidlom Iveco Pre obyvateľov služba OLO taxi:
• Objednávky na stránke:
Objednávka služieb pre správcovské spoločnosti – OLO Objednávka služieb pre obyvateľov – OLO

Pristavenie VKK
• obchod@olo.sk
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BRO ZN, systém zberu, komunitné kompostovanie
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https://www.olo.sk/vsetko-o-bioodpade-zo-zahrad/

Komunitné kompostovanie
• Znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom

odpade a výroba vlastného kompostu pre členov komunity
• Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov, ktorí majú

vzťah k pozemku so zeleňou, môžu požiadať prostredníctvom platiteľa
poplatku hlavné mesto o dodanie kompostovacieho zásobníka, 
následne kompostovací zásobník umiestnia na vlastnom pozemku

• Do kompostovacieho zásobníka patria kvety, štiepky, piliny, pokosená
tráva, konáre, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina

https://esluzby.bratislava.sk/page/zivotne-prostredie-ovzdusie

https://bratislava.sk/sk/komunitne-kompostovanie

https://www.olo.sk/vsetko-o-bioodpade-zo-zahrad/
https://esluzby.bratislava.sk/page/zivotne-prostredie-ovzdusie
https://bratislava.sk/sk/komunitne-kompostovanie


Kuchynský bioodpad a VZN

• Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 23.9.2021 všeobecne 
záväzné nariadenie č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta SR Bratislavy

• Podľa tohto nariadenia bude postupne zavádzaný triedený zber 
a preprava kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z 
domácností

• To znamená, že v ak bude v mestskej časti zavedený zber je 
povinné pre všetkých pôvodcov v tejto mestskej časti Bratislavy 
zapojiť sa do systému zberu, nie je to na rozhodnutí správcu 
nehnuteľnosti, príp. SVB alebo vlastníkoch bytov a NP bytového 
domu
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Kuchynský bioodpad 

• Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť 
zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023
• Projekt začal v mestskej časti Lamač v mesiacoch 

september a október 2021 a v roku 2022 ho 
implementujeme aj v ostatných mestských častiach 
Bratislavy
• Posledné mestské časti budú zapojené začiatkom roka 

2023
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Rodinný dom Bytový dom

Balík pre zber kuchynského bioodpadu 
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Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca
do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz.

Zber kuchynského odpadu bude prebiehať počas
celého roka.



(KT)
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Zber použitých jedlých olejov a tukov z 
domácností

Informácie o projekte nájdete na týchto webových stránkach:
• http://inba.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600185&id=4906
• https://www.olo.sk/bratislavska-mestska-spolocnost-odvoz-a-likvidacia-odpadu-olo-a-s-zavadza-

zber-jedlych-olejov-a-tukov-v-mc-petrzalka/
• https://www.olo.sk/separacia-odpadov-triedeny-zber/

Video:
• https://www.facebook.com/Bratislava.sk/videos/206483831350253/

Nálepku na ZN si môžete stiahnuť na webovej stránke: 
• https://www.olo.sk/separacia-odpadov-triedeny-zber/

Viac informácií ako správne triediť odpad v Branislave nájdete na:
• https://www.naturpack.sk/downloads/np_alchymia_odpadu_bratislava_final_2020.pdf
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Viac na webe a soc. sieťach:

• https://www.olo.sk
• https://www.olo.sk/category/tlacove-spravy/
• https://www.olo.sk/olo-spravodaj/ (Pošlite nám vašu mailovú adresu a BD kt. 

spravujete)
• FB: https://www.facebook.com/odvozalikvidaciaodpadu/
• Instagram: https://instagram.com/olo_bratislava?utm_medium=copy_link
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Aktualizujte svoje kontaktné údaje
• Pre zlepšenie spolupráce Vás prosíme o 

vyplnenie krátkeho dotazníka:
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Tešíme sa na spoluprácu!
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