
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Cenník 
 

Č.O1/2009 
 
 

služieb OLO, a.s. 
pre 

obyvateľov 
 
 
 Podmienka preukázania štatútu obyvateľa: 
  

Pre účely evidencie a bezplatného ukladania zložiek komunálneho odpadu v Zberných 
dvoroch spoločnosti OLO a.s. ako aj pre fakturáciu služieb v zmysle tohto cenníka je 
nutné, aby sa držiteľ odpadu preukázal platným občianskym preukazom alebo iným 
preukazom totožnosti, z ktorého je zrejmé trvalé bydlisko v Bratislave.  

 
   
 Adresa:   
 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
         Ivanská cesta č. 22, 821 04 Bratislava 2 
         Telefón:  02/50 110 110-113 
         Fax:        02/50 110 222 
         zakazka@olo.sk          
         www.olo.sk Platnosť od 1.3.2009  



1. Odvoz a likvidácia škvary z lokálneho vykurovania katalógové číslo 19 01 12 
 
 - 110 l plechová nádoba    - cena za jednu obsluhu 3,32 € 
 
 
2. Odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 20 03 01 

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a 
odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je  právnická osoba alebo fyzická osoba-
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet 
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácností 
sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, 
napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre 
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.  
Zmesový komunálny odpad je zložka KO, ktorá ostáva po vytriedení jednotlivých zložiek odpadu. 
 

 - celoplošný systém zberu ZKO v Bratislave množstvový zber formou miestneho 
  prostredníctvom nádob objemu 120, 240 a 1 100l poplatku v zmysle VZN č. 13/2004 
   (kontakt na oddelenie miestnych daní  
   a poplatkov na zadnej strane) 
  
3. Odvoz a zhodnotenie zložiek separovaného zberu komunálneho odpadu katalógových 

čísiel 20 01 01 (papier a lepenka), 20 01 02 (sklo), 20 21 39 (plasty) 
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný 
druh odpadu. 
 

 - Zberné dvory     - vlastná doprava zdarma 
 
 - celoplošný systém separovaného zberu v Bratislave v zmysle VZN č. 6/2004 
  prostredníctvom farebných nádob objemu 120, 240, 1 100l  zdarma 
  a zvonov veľkosti 1200 a 1800l  
 
 
4. Odvoz a likvidácia objemného komunálneho odpadu katalógové číslo 20 03 07 

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú zberným 
nádobám používaným v systéme zberu komunálneho odpadu.Patria sem najmä: nábytok, podlahoviny, 
dvere, sanita (umývadlo, vane) a pod., nie stavebný odpad ani nebezpečný odpad! 

 
 - Zberné dvory     - vlastná doprava zdarma 
 
 - Zberné dvory     - doprava IVECO objem 11 m3 nosnosť max. 3t  
  paušál (pristavenie vozidla+vykládka+triedenie) 50,- € 
  nakládka posádkou vozidla (vodič + závozník) 20,- €/30 min 
 

- VKK     - paušál (vrátane VKK na 3 dni) + stojné (za 4. a každý ďalší deň) 
 

Objem VKK  Max. nosnosť  cena stojné 
2,5 m³ 3 t 95,- € 3,00 €/deň 
7 m³ 3 t 134,- € 3,80 €/deň 
11 m³ 8 t 200,- € 5,00 €/deň 
16 m³ 8 t 242,- € 5,50 €/deň 
27 m³ 8 t 347,- € 6,00 €/deň 

 Poznámka:  
 Za naloženie a obsah odpadu vo VKK zodpovedá pôvodca odpadu. Ak sa bude v kontajneri 

nachádzať iný odpad, bude táto služba fakturovaná v zmysle cenníka pre podnikateľov. 
 



5. Odvoz a likvidácia drobného stavebného odpadu katalógové číslo 20 01 99 
Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou-
nepodnikateľom v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, na ktorých vykonanie sa 
podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť. Ak si na takéto práce fyzická 
osoba-nepodnikateľ najme právnickú alebo fyzickú osobu-podnikateľa, prechádza zodpovednosť za 
odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu-podnikateľa.  
Patria sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a iné drobné 
stavebné materiály. 
 

 5a)  Zberné dvory     - vlastná doprava max. 1 m³ zdarma 
 

5b) Stavebný odpad nad 1 m³ je už odpadom katalógových čísiel 17 01 01 (betón), 17 01 07 
(zmesi betónu a tehál), 17 05 04 (zemina a kamenivo), 17 05 06 (neupravená výkopová 
zemina), 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb)... nie nebezpečný odpad (azbest...)! 

 
  - VKK objemu 2,5 m³ a max. nosnosti 3 t 
  preprava VKK (pristavenie a odvoz) 0,99 €/km 
  manipulácia a prestoje u zákazníka 11,85 €/30 min 
  prenájom VKK 1,80 €/deň 

                 + 
  refakturácia nákladov za skládkovanie   cenník skládok 
 

  - VKK objemu 7 m³ a max. nosnosti 8 t 
  preprava VKK (pristavenie a odvoz) 1,58 €/km 
  manipulácia a prestoje u zákazníka 11,85 €/30 min 
  prenájom VKK 2,46 €/deň 

                 + 
  refakturácia nákladov za skládkovanie   cenník skládok 

 Poznámka:  
 Platí pravidlo, že cena za skládkovanie čistého odpadu typu betón, zmesi betónu a tehál, čistá 

výkopová zemina je nižšia ako cena za stavebný odpad zmiešaný. 
 
 

6. Zber a zhodnotenie ostatných zložiek komunálneho odpadu, t.j. biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad z údržby zelene, elektroodpad z domácností, kovový a drevený odpad, 
nebezpečné zložky komunálneho odpadu (monočlánky, autobatérie, žiarivky...) 

 
 - Zberné dvory     - vlastná doprava zdarma 

 
 

7. Umývanie a dezinfekcia zberných nádob 
 Vyhradzujeme si právo určiť termín služby dohodou s ohľadom na optimalizáciu nákladov. 
 
 - 110 l, 120 l a 240 l nádoba  - cena za jedno umytie 6,- € 
 - 1 100 l nádoba  - cena za jedno umytie 15,- € 
 
 
8. Lis na PET fľaše – lisovátor 27,- € 
 
 
 
 
 
     
    Všetky ceny sú uvedené vrátane 19% DPH 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

... Vám ponúka 
 

 

-   odvoz zmesového komunálneho odpadu 
-   odvoz objemného odpadu 
-   odvoz stavebného odpadu 
-   separovaný zber papiera, skla, plastov, kovového šrotu 
-   umývanie a dezinfekciu nádob a kontajnerov 

 

   INFORMÁCIE: OLO, a. s 
Ivanská cesta 22 
tel.: 02/ 50 110 110 
fax: 02/ 50 110 222 

 
 
-  spaľovanie odpadu na základe individuálnych objednávok 

 

   INFORMÁCIE: OLO, a. s. stredisko SPAĽOVŇA 
       Vlčie hrdlo  
       tel.: 02/ 40 206 011 
       fax: 02/ 45 520 666 
  
 
 
 

 
 

 
 

-   zapojenie do systému zberu zmesového komunálneho  
    odpadu 
-   ohlasovacia povinnosť 

 

   INFORMÁCIE: Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
        - Magistrát HM SR Bratislava  

Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 
tel.: 02/ 59 356 973 
fax: 02/ 59 356 981 
e-mail: zakazka@bratislava.sk 

 


