
 
 Harmonogram zberu  objemného odpadu v roku 2020 

Harmonogram zberu objemného odpadu pre rok 2020 
 
 Na základe oznámenia Mestského úradu v Banskej Bystrici v roku  2020 bude mesto zabezpečovať 
zber objemného odpadu nasledovne  (vybrané sú len ulice, na ktorých sa nachádzajú domy v správe SBD): 
♣ 3. január , 7. február, 6. marec, 3. apríl, 30. apríl  (štvrtok),  5. jún, 3. júl , 7. august,  

4. september, 2. október, 6. november a 4. december 2020 
každý PRVÝ PIATOK  v mesiaci 
ulice: T.Vansovej, Bakossova, Severná, Horná, Národná, Štadlerovo nábrežie, Železničiarka, 

Robotnícka, Kollárova, 9. mája, Viestova, Bellušova, Jesenského, Na Uhlisku, Golianova, 
Na Starej Tehelni, Družstevná, Mičinská cesta, Tr. SNP, 29. augusta, Partizánska cesta 

 

♣ 10. január, 14. február, 13. marec, 9. apríl (štvrtok), 7. máj (štvrtok), 12. jún, 10. júl, 14. august, 
11. september, 9. október , 13 november a 11. december 2020 
 každý DRUHÝ PIATOK v mesiaci  
ulice : Sládkovičova, Radvanská, Bernolákova, Kalinčiakova,  

Fončorda :  Mládežnícka,  Družby, Okružná, Švermova 
 

♣ 17. január, 21. február, 20. marec, 17. apríl , 15. máj, 19. jún, 17. júl, 21. august, 18. september, 
16. október, 20. november a 18. december 2020 
každý TRETÍ PIATOK v mesiaci 
ulice : Tulská, Moskovská, Oremburská, Internátna, Nová, Slnečná, Spojová, Šalgotarjánska, 

Trieda Hradca Králové, Kvetinová,  
Podlavice : Gaštanová, Limbová, Lipová, Javorová, Podlavická cesta, Povstalecká 

 

♣ 24. január, 28. február, 27. marec, 24. apríl , 22. máj, 26. jún, 24. júl, 28. august, 25. september, 
23. október, 27. november a 23. december (streda) 2020 
každý ŠTVRTÝ PIATOK v mesiaci  
ulice : Ružová, Chabenecká, Karpatská, Javornícka,  Magurská, Krivánska, Pieninská, 

Rudohorská, Starohorská, Tatranská, Sitnianska, Strážovská  
 
Objemný, resp. nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, 

sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa), plechové rúry a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov 
možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad môžu obyvatelia mesta uložiť v predvečer 
stanoveného termínu zberu ku klasickým nádobám na zmesový komunálny odpad. 

Žiadame občanov mesta, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efektivity systému zberu komunálnych 
odpadov dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich ulicu a základné podmienky nakladania s odpadom. V prípade vzniku 
potreby zbavenia sa objemného odpadu mimo termín zberu využite celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania 
v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste. 

Upozornenie : objemným odpadom NIE JE stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly, dlažba), 
pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a a drobný komunálny odpad vo vreciach  alebo krabiciach, ktoré ku 
kontajnerom neukladajte !!! 

Objemový odpad ukladajte ku klasickým zberným nádobám na komunálny odpad výhradne jeden deň, t.j. vo 
štvrtok (v prípade termínov zberu 9.4; 30.4; 7.5; v stredu a pre termín  23.12. v utorok), pred určeným termínom zberu 
nadrozmerného odpadu.  

Občania veľakrát v dobrej viere umiestňuj k nádobám tiež rôzne druhy drobných odpadov, o ktorých si myslia, že 
ich ešte niekto môže použiť. Napr. rôzne zaváraniny, potraviny, ale tiež odevy, obuv, športové potreby (korčule, lyžiarky, 
lyže), akváriá, knihy apod. Zvyčajne však tieto veci ostanú bez záujmu a zanechávajú znečistené stojisko a verejné 
priestranstvo. K znečisteniu stojísk niekedy dochádza aj v prípade, že rodičia posielajú s odpadom svoje ratolesti, ktoré buď 
ešte nedočiahnu alebo nevládzu otvoriť poklop na nádobe. Odpad potom končí tiež mimo nádoby   

Ten kto uloží odpad vedľa kontajnerov mimo stanovený termín v harmonograme sa dopustí priestupku v zmysle 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušného VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2016. Dodržiavaním stanovených 
termínov a podmienok zberu odpadu sa vyhnete možným sankciám a prispejete k zlepšeniu čistoty Vášho životného 
prostredia.  


