Služby OLO a.s. počas vianočných a novoročných sviatkov
6. DECEMBER 2013, OLO a.s., / TLAČOVÉ SPRÁVY
Vážení zákazníci a obchodní partneri,
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., zabezpečí počas vianočných a novoročných sviatkov svoje
služby v nasledovnom režime:

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu a separovaného odpadu:
Odvoz zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu bude vykonávaný v bežnom režime
okrem nasledovných výnimiek:
01.01.2014
02.01.2014
03.01.2014
04.01.2014

06.01 2014

streda, Silvester - odvoz odpadu nebude vykonaný a až do soboty 4.1.2014 bude
posunutý o 1 deň, t.j.
štvrtok - bude vykonaný náhradný odvoz odpadu za stredu 01.01.2014
piatok - bude vykonaný náhradný odvoz odpadu za štvrtok 02.01.2014
sobota - bude vykonaný náhradný odvoz odpadu za piatok 03.01.2014 vrátane
riadne plánovaného sobotného odvozu
Sviatok Troch kráľov v bežnom - odvoz odpadu bude vykonaný v bežnom režime

Prevádzka Zberného dvora OLO na Starej Ivanskej ceste 2 :
24.12 – 26.12.2013
31.12.2013
01.01.2014
06.01.2014

zatvorený
otvorený od 08:00 hod. do 12:00 hod.
zatvorený
zatvorený

Prevádzka Spaľovne odpadu:
Príjem odpadu bude vykonávaný v bežnom režime okrem nasledovných výnimiek:
24.-26.12. 2013
01.01.2014
06.01.2014
od 07.01.2014

bez príjmu
bez príjmu
bez príjmu
štandardný režim

Kam s vianočným stromčekom po sviatkoch?
Spoločnosť OLO a.s., už tradične zabezpečí bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov od
13.1.2014 do konca februára 2014. Vianočné stromčeky budú odvážané zo zberných hniezd na zber
oddelených zložiek separovaného zberu a zo stojísk bytových domov, pričom ich je potrebné nechať
pri kontajnerovom stojisku z vonkajšej strany. Obyvatelia rodinných domov môžu priviesť stromčeky
okrem zberného hniezda k najbližšiemu stojisku kontajnerov bytovému domu, prípadne do zberného
dvora OLO a.s., na Starej Ivanskej ceste 2.
Vianočné stromčeky ako biologicky rozložiteľný odpad sú odvážané na zhodnotenie kompostovaním,
preto Váš žiadame o ich dôkladné „odzdobenie“, aby sme predišli ich likvidácií menej ekologickým
spôsobom.
Zber vianočných stromčekov končí 28.2.2014. Po tomto termíne zberáme stromčeky ako súčasť
zmesového komunálneho odpadu.

Falošní smetiari
(Bratislava, OLO a.s., 6.12.2013) S príchodom vianočných a novoročných sviatkov sa v Bratislave
každoročne objavujú falošní smetiari. „Koledníci“ v mene spoločnosti OLO a.s., zneužívajú
dôveryhodnosť a dobrosrdečnosť hlavne starších ľudí a pýtajú si finančnú odmenu za celoročný
odvoz komunálneho odpadu.
Spoločnosť OLO a.s. sa od týchto aktivít dištancuje a upozorňuje obyvateľov Bratislavy, že
zamestnanci OLO a.s. majú túto činnosť zakázanú pod sankciou okamžitého ukončenia pracovného
pomeru.
Takíto „vinšovníci“ spravidla nie sú jej zamestnancami ale podvodníci, ktorých oblečenie môže
pripomínať pracovný odev smetiarov. Ak vás prekvapí vo dverách neželaná návšteva v podobe
falošného smetiara, v žiadnom prípade jej nedávajte peniaze, nie je na to žiadny dôvod, pretože vy
ste si za túto službu riadne zaplatili. V prípade, že Vás takýto vinšovníci navštívia, budeme radi, ak nás
o tom budete informovať a pomôžete nám ich identifikovať fotografiou, prípadne identifikáciou
automobilu, ktorým sa priviezli.
V mene spoločnosti OLO a.s., Vám prajeme ničím nerušené prežitie vianočných a novoročných
sviatkov.

OLO, a.s., Úsek obchodu a marketingu.

