
Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2022 

 z 240 l hnedých nádob podľa rajónov 

 

Biologicky rozložiteľné odpady – BRO tvoria najväčší hmotnostný podiel z komunálnych odpadov, teda 
zabezpečenie ich triedeného zberu, resp. kompostovania je veľmi dôležité. A to najmä z environmentálneho 
dôvodu zníženia množstva ukladaných odpadov na skládke, a tým i zníženia tvorby významného skleníkového 
plynu – metánu. Zber BRO od rodinných domov – IBV prostredníctvom 240 l nádob hnedej (resp. historicky 
červenej farby) prebehne v roku 2021 bez zmeny zberových rajónov oproti r. 2021. Nádoby sú určené na 
BRO zo záhrad – konáre, tráva, lístie atď. a na kuchynský odpad  ako sú najmä zvyšky z ovocia a zeleniny, 
zvyšky jedál a potravín z domácnosti, zvyšky pečiva a obilnín, papierové čajové vrecúška a pod. Vzhľadom na 
obmedzenú nosnosť 240l nádob na BRO nie je žiadúce prepĺňať nádoby ťažkým odpadom ako je napr. 
zhnité ovocie. 

Zároveň však informujeme, že ekologicky vhodným nakladaním s BRO je jeho kompostovanie, preto 
v prípade, že je to možné a účelné odporúčame prednostne využiť túto formu. Kompostovať môžeme všetky 
BRO, ktoré vznikajú v domácnosti, záhrade, na poli a pri chove poľnohospodárskych zvierat . Ideálna je zmes 
najrozličnejších materiálov, ktorú je potrebné vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť atď. ) a dobre 
premiešať. 

 
 

 

ZBEROVÁ OBLASŤ č. 1A   
Kremnička, Rakytovce, Iliaš, Pršianska terasa,   
Kráľová a Radvaň - ulice Podháj, Sládkovičova,   
Cintorínska a Sokolovská  
ZBEROVÁ OBLASŤ č. 1B  
Stará a nová Sásová, Rudlová, Centrum – ulice:  
Cesta k nemocnici, Petelenova, Horné záhrady,    
Šoltésovej, Kollárova, Skuteckého a F.Bystrého  

január 03.01., 17.01. 31.01. 

február 14.02., 28.02. 

marec až 
november 

každý PONDELOK, (výnimka je 19.4. 
– utorok) 

december 12.12., 26.12. 

ZBEROVÁ OBLASŤ č. 2  
Radvaň – ulice: Bočná, Krátka, Stredná,   
Malachovská, Poľná, Stromová, Stupy,  
Fončorda, Suchý vrch, Fortnička, Trosky,   
Centrum – ulice: Dolná, Horná Strieborná,  
Kuzmányho, Národná, J.Cikkera, F.Švantnera, 
Hurbanova, J.Chalupku, J.Kráľa, M.Hattalu, 
M.M.Hodžu, Murgašova, R. Nedeckého, 
Záhradná;  
 

január 04.01., 18.01. 

február 01.02., 15.02. 

marec až 
november 

každý UTOROK 

december 13.12., 27.12. 

ZBEROVÁ OBLASŤ č. 3  
Podlavice, Skubín a Belveder, Graniar a ul.  
Tajovského  
 

január 05.01., 19.01. 

február 02.02., 16.02. 

marec až 
november 

každá STREDA 

december 14.12., 28.12. 

ZBEROVÁ OBLASŤ č. 4  
Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka, a   
Jesenský vŕšok, Karlovo, Slnečné stráne, 
Medený  Hámor,  Laskomer,  Centrum – ulice: 
Cesta na   
amfiteáter, Bakossova, J.Bottu, Stoličková, 
Lazovná, Katovná, Krížna, Prof.Sáru 

január 06.01., 20.01. 

február 03.02., 17.02. 

marec až 
november 

každý ŠTVRTOK 

december 01.12., 15.12., 29.12. 



 
 
 
 

 
 
           Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev 
                                        MsÚ Banská Bystrica  

ZBEROVÁ OBLASŤ č. 5  
Senica, Majer, Uhlisko, Sídlisko - ul. Jegorovova, 
Partizánska, Šalková, Centrum – ul. Horná  
 

január 07.01., 21.01. 

február 04.02., 18.02. 

marec až 
november 

každý PIATOK 

december 02.12., 16.12., 30.12. 


