
 

Jarné kolo zberu nebezpečného odpadu z Vašej ulice  
 
Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžete bezplatne odovzdať patria autobatérie a batérie, 
farby, lieky, motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje či olejové filtre, odpadové chemikálie, znečistené 
obaly, plasty, textílie a vody škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá a rozpúšťadlá, ustaľovače, vývojky 
a výbojky, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče či odpady s 
obsahom nebezpečných látok.  
 
Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest od fyzickej osoby. V prípade potreby preto 
kontaktujte spoločnosť, ktorá je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva oprávnená na nakladanie s 
azbestom. Taktiež nie je možné prevziať opotrebované pneumatiky. 
 

Upozornenie: 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s celosvetovou pandémiou COVID -19 žiadame každého, kto chce 
v uvedenom termíne odovzdať nebezpečný odpad počas mobilného zberu, aby dodržiaval aktuálne 
opatrenia. Zároveň Banskobystričanov žiadame o trpezlivosť. Nevytvárajte skládky odpadu na miestach 
zberu! V stanovenom termíne, prosím, počkajte na zberové vozidlo spoločnosti DETOX s.r.o. Mimo 
uvedené zastávky nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť, resp. zájsť.  
 
BANSKÁ BYSTRICA – Zberový okruh č. 1:  
 
28. máj 2022 (sobota) 
Trasa A – Boxer 
Umiestnenie zastávky   Čas              .   
Švermova č. 2 – parkovisko pri Úsvite  7:30 – 7:45   
Internátna č. 24 - parkovisko pri Astre 7:50 –   8:05 
Slnečná č. 2 –  4 – medzi domami              8:10 –   8:25 
Internátna č. 59-61 -otočka MHD  8:30 –   8:45   
Tulská č. 59 – pri „Kucbelovi“               9:40 –   9:55   
Moskovská č. 7 -  pri zastávke MHD  10:00 – 10:10 
Oremburská č. 2 - pri stredisku  10:15 – 10:30 
Družby č. 22 – parkovisko - Mladosť   10:35 – 10:50 
Okružná č. 1- parkovisko pri čistiarni  11:30 – 11:40 
Spojová č. 19 – parkovisko pri Šalgotariáne 11:45 – 12:00 
THK č. 22  - pri zastávke MHD            12:10 – 12:25 
Gaštanová č. 12 - parkovisko pred ZŠ  12:40– 12:55 
Mlynská č. 61 - križovatka Na Čiertolí          13:10 – 13:20 
Lúčičky č. 26     13:25 – 13:40 
 
Trasa B – FL6 
Umiestnenie zastávky   Čas              . 
Azalková č. 44 – pri ihrisku   7:30 –   7:45   
Na Graniari č. 29 – križ. Astrová  7:50 –   8:05 
Jána Bakossa č. 42-44 – medzi domami 8:20 –   8:40 
Severná č. 5-7 - pri „drevenom obchode“ 8:45 –   9:05 
Ľuda Ondrejova č. 25 - parčík   9:10 –   9:25 
Topoľová č. 1  - tzv. Kozie námestie  9:30 –   9:40 
Jakubská cesta č. 66 - pri „pohostinstve“ 9:45 –   10:05   
Nový Svet č. 46-48 – „otočka MHD“  10:10 – 10:25 
Uľanská cesta č. 56 - oproti kostolu  10:30 – 10:45 
M. Rázusa č. 23 – Fortnička   11:05 – 11:20 



Národná – F.Švantnera – križ. pri opere 11:25 – 11:35 
Mičinská cesta č. 32 – parkovisko  11:40 – 12:00   
Golianova č. 11 – oproti ZŠ   12:05 – 12:25 
Viestova č. 26 - parkovisko    12:30 – 12:40 
Trieda SNP č. 20 - pred ZŠ             12:45 – 13:00 
Trieda SNP  č. 54 – pred gymnáziom  13:05 – 13:20 
 
BANSKÁ BYSTRICA – Zberový okruh č. 2:  
 
4. jún 2022 (sobota) 

         
Trasa C – Boxer 
Umiestnenie zastávky   Čas              . 
Strmá č. 22 – pri pohostinstve              7:30 –   7:50 
Hlboká č. 1 - pri obchode   7:55 –   8:15 
Fatranská č. 2 - stredisko Obušok  8:20 –   8:40 
Nad plážou 22 - pri detskom ihrisku  8:50 –   9:05 
Malachovská cesta č. 133 - potraviny Stupy 9:40 – 10:00   
Poľná č. 33 pri garážach/oproti ZŠ  10:00 – 10:15 
Bernolákova č. 9 – oproti domu    10:20 – 10:35 
Radvanská č. 2 – oproti domu  10:35 – 10:50 
Rudlovská č. 10 x Kollárová-„Na rázcestí“ 11:30 – 11:40 
Tatranská č. 2, 4, 6 - parkovisko  11:45 – 12:00  
Tatranská č. 38 - parkov. pred Saleziánmi  12:05 – 12:20  
Starohorská č. 38 – 40 medzi domami 12:25 – 12:40 
Rudohorská č. 33 -zast. MHD pri obchode  12:45 – 13:00 
 
Trasa D – FL6 
Ulica      Čas              . 
Sládkovičova/Kalinčiak. 1 – pri pošte  7:30 –   7:45 
Pršianska terasa - zast. MHD Medená 7:50 –   8:00 
Podháj - č. 52  za ihriskom (IBV)  8:05 –   8:20 
Podháj č. 43 - ihrisko    8:25 –   8:40 
Čerešňová č. 30 - zastávka MHD  8:45 –   9:00   
Rakytovská cesta č. 90 - oproti stredisku 9:10 –   9:25 
Cesta k nemocnici č. 35 - dvor  9:50 –  10:05 
Pieninská č. 25 - otočka MHD  10:15 – 10:30 
Kráľovohoľská č.1 - pod obch. strediskom 10:35 – 10:55 
Senická cestač. 89 - otočka MHD  11:10 – 11:30 
Šalková - parkovisko pri pohostinstve 11:45 – 12:05   
Iliaš - bývalé potraviny (orient. č. 86)  12:30 – 12:45 
 
 
Uvedené odpady, a to aj vo väčších množstvách, môžu obyvatelia mesta Banská Bystrica počas roka od 
pondelka do štvrtku (7:00 – 15:00 hod.) bezplatne odovzdať na prevádzke spoločnosti DETOX s.r.o. na adrese 
Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu), 
telefonický kontakt: 048/471 25 25. V dni mobilného zberu – 28. mája a 4. júna 2022 je možné odovzdať 
odpad aj na prevádzke, a to v čase  od 8:00 do 13:00 hod. 
 
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, MsÚ Banská Bystrica 


