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VYBAVUJE
Mgr. Bachratý Ján

BRATISLAVA
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Vážený pán Mgr. Kusý,

ďakujeme Vám za prejavený záujem k zavedeniu zberu jedlých olejov a tukov z domácností vo
Vašej mestskej časti. V zmysle Vášho listu Vám zasielame základné informácie ako aj predpoklad
rozvoja služby.

Aktuálne zavádzame zber jedlých olejov a tukov z domácností v komplexnej bytovej výstavbe,
do bytových domov s uzatvoreným stanovišťom zberných nádob s univerzálnym systémom OLO APS,
DEK alebo univerzálnym cylindrickým zámkom (ďalej iba univerzálny systém). Spoločnosť Odvoz
a likvidácia odpadu {OLO a.s.) v súčasnosti nevykonáva zber jedlých olejov a tukov z rodinných domov.
V spolupráci s oddelením životného prostredia magistrátu HM SR Bratislavy pripravujeme aj systém
zberu jedlých olejov a tukov v individuálnej bytovej výstavbe.

Zber olejov a tukov z domácností je pre obyvateľov Bratislavy bezplatný. Zapojenie do systému
prebieha tak, že spoločnosť OLO a.s. informuje mestskú časť (MČ) o začiatku zavedenia zberu jedlých
olejov a tukov na jej území. Následne aktívne osloví jednotlivých správcov bytových domov ktorí majú
uzatvorené stanovištia zberných nádob a navrhne im spoluprácu. Dodaj zberných nádob na stanovište
je po potvrdení správcom nehnuteľnosti spravidla realizovaný v priebehu nasledujúceho týždňa.
Oslovenie obyvateľov a správcov bytových domov podporuje aj kampaň prostredníctvom sociálnych
sietí. V tejto súvislosti je veľkým prínosom, ak mestská časť v rámci spolupráce využije svoje
komunikačné kanály a prostredníctvom nich projekt zberu jedlých tukov a olejov podporí.

Teší nás narastajúci záujem o zber jedlých olejov a tukov zo strany mestských častí, správcov
a zástupcov bytových domov na území celého hlavného mesta. Preto pripravujeme zber jedlých olejov
a tukov aj v ďalších mestských častiach. V každej fáze projektu dostanú prednosť tie mestské časti
(MČ), kde je podpora vedenia MČ a najväčšia miera uzatvorených stanovíšť univerzálnym systémom
OLO.
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Rozhodnutie Vašej mestskej časti podporiť zber použitých jedlých olejov a tukov
z domácností kat. č. 20 01 25 je správnym smerom. Už prvé zbery ukázali, že oranžové 120 1 zberné
nádoby majú svoje opodstatnenie. Environmentálne výhody recyklácie oleja a tukov pomáhajú
minimalizovať náklady na správu infraštruktúry s odpadovými vodami, odľahčujú čistiarne odpadových
vôd, zlepšujú kultúru nakladania s odpadmi a snažia sa prispieť k budovaniu cirkulárnej ekonomiky
v hlavnom meste. Vyzbierané jedlé oleje a tuky sú po chemicko-technologickom spracovaní využívané
ako biozložka pri výrobe palív. Vyzbieraním použitých jedlých olejov a tukov, prispievame k
environmentálnej udržateľnosti.

Dovoľujeme si Vás informovať, že aktuálne prebiehajú prípravy na zavedenie zberu olejov a
jedlých tukov. Ubezpečujeme Vás, že nám záleží na poskytovaní kvalitných služieb a nakladaní s
odpadom v zmysle hierarchie odpadového hospodárstvam a vážime si Vašu snahu, preto v najbližšej
etape rozširovania zberu jedlých olejov a tukov začleníme Vašu mestskú časť do projektu zberu jedlých
olejov a tukov.

Ďakujeme Vám za prejavený záujem pri zbere jedlých olejov a tukov z domácností.

Prajeme Vám pekný deň

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, MBA, PhD.
predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
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