Odpad nepatrí
ku kontajnerom!
problém

Smetiari nie sú povinní automaticky
upratovať odpad okolo kontajnerov.
Každý obyvateľ hlavného mesta je
povinný ukladať odpad do zberných
nádob na to určených tak, aby sa dali
uzavrieť a odpad z nich nevypadával.
Ukladanie odpadu mimo zberných nádob
je zakázané a je priestupkom na úseku
odpadového hospodárstva.*
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zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení)
• biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti a kuchyne
• kovové obaly a konzervy • obaly od vajíčok • rolky od
toaletného papiera • použité papierové vreckovky a utierky
neznečistený papier • plast • sklo • biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a údržby zelene • kamene • zemina • uhynuté
zvieratá • objemný odpad • stavebný odpad • horúci popol
• horľavý a výbušný odpad • nebezpečný odpad
Ďakujeme Vám, že triedite odpad. Zmesový komunálny odpad je odvážaný do spaľovne odpadu.
Objemný odpad je zakázané ukladať k zberným nádobám
(porušenie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta).

*Podľa Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta
o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými
odpadmi č. 4/2016.
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Preplnené
zberné nádoby
Riešenie:
Správne odpad triediť
a umiestňovať do nádob.
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Neporiadok okolo
kontajnerov
Riešenie:
Správne odpad triediť
a umiestňovať do nádob.
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Kam s objemným odpadom?
Riešenie:
Odovzdať odpad v zbernom dvore.
Umiestniť odpad do veľkokapacitného
kontajnera (VKK).
Zavolať OLO taxi – mobilný zberný dvor.

Objednať častejší odvoz odpadu
alebo viac zberných nádob.

Objednať mimoriadny odvoz
odpadu a dočistenie stanovišťa
zberných nádob.

Čo mám urobiť:

Čo mám urobiť:

Kartónové krabice
a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.

Kartónové krabice
a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.

Objednať si veľkokapacitný kontajner
(VKK) cez formulár „Objednávka služieb“
na www.olo.sk.

Kontaktovať správcu nehnuteľnosti,
ktorý po dohode s obyvateľmi
objedná požadovanú službu.

Kontaktovať správcu nehnuteľnosti,
ktorý po dohode s obyvateľmi
objedná požadovanú službu.

Objednať si službu OLO taxi – mobilný zberný
dvor cez formulár „Objednávka služieb“
na www.olo.sk alebo zákaznícke centrum.

Čo mám urobiť:
Vyhľadať a odviezť odpad na najbližší
zberný dvor.
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