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Tlačová správa: Odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob v Bratislave bude
ukončený 30. 11. 2017. Opätovný odvoz tohto odpadu bude prebiehať od 1. 3.

2018.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 1/2017 realizovaný
sezónne. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s.
začala s odvozom bio odpadu 13. 3. 2017 a odvoz bude ukončený 30. 11. 2017
v závislosti od toho, či sa vykonáva v párny alebo nepárny týždeň.

Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na
nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Konkrétne termíny
odvozov bio odpadu z hnedých nádob v novembri sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
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BRO sa
neodváža

V ďalšom roku sa odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob v Bratislave začne
realizovať od  1.  3.  2018.  Bio  odpad  zo  záhrad  je  zároveň aj  naďalej  možné
bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch.

Najviac bio odpadu bolo odvezeného v auguste
Do dnešného dňa spoločnosť OLO odviezla takmer 2 000 ton bio odpadu z hnedých
zberných nádob. Tento druh odpadu sa odváža do kompostárne vo Svätom Jure,
kde sa ďalej spracováva na kompost. Najviac bio odpadu bolo odvezeného
v auguste (cca 355 ton), najmenej v marci (21 ton). Spoločnosť OLO zároveň
rozdistribuovala obyvateľom rodinných domov v Bratislave, ktorí si splnili povinnosť
a podali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“ vyše 9 000
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hnedých zberných nádob a asi 1 500 kompostérov. Distribúcia nádob aj
kompostérov bude prebiehať naďalej počas celého roka.

Požiadať o hnedú nádobu alebo kompostér môžete aj naďalej
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je účinná od 1.1.
2017. V zmysle VZN hlavného mesta sú domácnosti (iba majitelia rodinných domov)
povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad. V prípade, že ste zatiaľ
nepodali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad,“ môžete tak
stále urobiť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu na
Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Všetky náklady na kompostér alebo
hnedú zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz bio odpadu zo záhrad, sú
hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad nájdete na webstránke spoločnosti OLO
www.olo.sk alebo na webstránke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
www.bratislava.sk


