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VÝROČNÁ SPRÁVA 
za rok 2018 

 

  

Základné údaje spoločnosti: 
 

Názov: 

TSM Dubnica nad Váhom, s r.o. 

IČO: 

36 312 941 

Sídlo: 

Nádražná 4007, P.O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Právna forma: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Konatelia spoločnosti: 

do 14.12.2018 - Ing. Stanislav Štěrba 
do 14.12.2018 - František Mikolášek, Anton Bušík 

od 14.12.2018 – Mgr. Vladimíra Klačanská, Ing. Tomáš Truchlý 

Riaditeľ spoločnosti: 

do 30.11.2018 - Ing. Stanislav Štěrba 

Základné imanie: 

6 639,- Eur 
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Úvod: 
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto 
Dubnica nad Váhom. Bola založená dňa 6.12.1999 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 
30.5.2000 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 12038/R). 

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa    
§ 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do            
31. decembra 2018. 

Pozostáva z Účtovnej závierky, ktorej prílohou sú  Poznámky k účtovnej závierke a z výročnej správy. 
Poskytuje pravdivý obraz o finančnej situácií spoločnosti k 31.12.2018 a výsledky hospodárenia za 
rok, ktorý sa ukončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským Zákonom o účtovníctve. 

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. 

Predmet činnosti: 

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú triedenie a zber komunálneho a separovaného odpadu, zimná a 
letná údržba vozoviek a komunikácií, údržba zelene, vnútroštátna cestná nákladná doprava. 

Od 2.10.2014 do predmetu činnosti bolo doplnené: uskutočňovanie stavieb a ich zmien, asfaltérske 
práce, prenájom hnuteľných vecí, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie 
dopravných značiek, služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami, vedenie 
účtovníctva, prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
reklamné a marketingové služby, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu 
jednoduchým spôsobom, správa bytového a nebytového fondu, výkon činností stavebného dozoru 
pre pozemné stavby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. 

Organizácia a organizačná štruktúra: 

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. sa delí na dve vzájomne previazané časti - odpadové 
hospodárstvo a komunálne služby. 

Sídlo spoločnosti je na Ul. nádražnej 4007. Je to hospodársky dvor, kde sa nachádzajú kancelárske 
priestory vedenia TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., technické a sociálne zázemie, garáže pre opravy 
a údržbu techniky s parkovacími plochami. 

Na Ulici Andreja Sládkoviča 1678/21 má svoje samostatné prevádzkové priestory odpadové 
hospodárstvo. Miesto slúži zvozu triedeného komunálneho odpadu ako stredisko triedeného zberu s 
dotrieďovacou linkou a do konca augusta 2018 slúžilo obyvateľom mesta aj ako zberný dvor, na 
odovzdanie vytriedeného papiera, plastov, kovov a kompozitov, skla, objemného a stavebného 
odpadu, elektroodpadu a batérií, jedlého oleja a iného nebezpečného odpadu. 
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Množstvo  komunálneho odpadu, s ktorým sme nakladali                                        
(pôvodca - obyvatelia mesta Dubnica nad Váhom):

Množstvo iného odpadu z objednávok podnikateľských subjektov:

SPOLU za rok 2018

množstvo odpadu v tonách

14 564,210

315,460

14 879,670

Od 1.9.2018 sme boli nútení na základe rozhodnutia odboru SOŽP Okresného úradu v Ilave, číslo: OÚ-
IL-OSŽP-2018/000587-004 OND zo dňa 12.4.2018 presťahovať prevádzku zberného dvora do 
náhradných, prenajatých priestorov na Nádražnej ulici 4007 v Dubnici nad Váhom. 

Jediným triedeným odpadom, ktorý sa nespracováva v stredisku triedeného zberu a na zbernom 
dvore, je záhradný bioodpad. Ten má svoje miesto na dvoch mestských kompostoviskách. Služby 
občanom mesta poskytuje menšie kompostovisko v objekte bývalej práčovne na Ulici športovcov 673 
a pre potreby kompostovania väčších množstiev bioodpadu, napríklad z údržby mestskej zelene, slúži 
veľké kompostovisko situované v intraviláne mesta – za železničnou traťou oproti bývalej 
Stavoindustrii. 

 

Nakladanie s odpadmi: 

 
  

Nakladanie s komunálnym odpadom - mesto Dubnica nad Váhom: 

Zahrnuté sú aj množstvá odpadov, ktoré od obyvateľov odobrali iné spoločnosti – podomový výkup 
papiera, školské zbery, výkup kovov a iné. Pre rok 2018 sa zmenila metodika vyhodnotenia údajov 
nakladania s odpadmi. Vo výsledkoch nie sú napríklad zahrnuté množstvá bioodpadu z údržby 
verejnej zelene a výsledok značne ovplyvnilo aj zahrnutie výkupu kovov externými firmami. 

 

 

 

1* - za rok 2015 chýbajú niektoré údaje. 
2* - do množstva odpadu je podľa novej metodiky zarátaný aj výkup kovov v Dubnici nad Váhom a naopak, 
v položke chýba oproti predchádzajúcim rokom množstvo vyprodukovaného bio odpadu, vzniknutého pri údržbe 
mestskej zelene externými firmami. 

Množstvo odpadu je uvedené v tonách. priemer za sledované obdobie (2002 - 2017) rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

Celkové vyprodukované množstvo 
komunálneho odpadu

8 915,464 1* 8 959,535 10 037,260 9 078,395 14 564,210

Množstvo zhodnoteného odpadu 3 296,974 3 380,663 4 322,174 3 904,991 2* 8 569,47

Množstvo zneškodneného odpadu 5 889,072 1* 5 578,87 5 715,086 5 173,004 5 556,563

Miera zhodnocovania odpadu 36,98% 37,73% 43,06% 43,01% 58,84%
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Graf nakladania s komunálnym odpadom v Dubnici nad Váhom: 

 

Triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov: 

Tabuľka vývoja zhodnocovania vybraných zložiek komunálneho odpadu: 
 

 

Zelenou označené pole tabuľky predstavuje najlepší výsledok. 

1* - kompozity sa v druhom polroku len skladovali, neboli odovzdané kvôli externým problémom medzi OZV 
ENVI-PAK a odberateľom kompozitov. Tento problém je zavinený nedohodnutím sa OZV s odberateľom. 
2* - zmenou legislatívy už zberný dvor nemôže odoberať pneumatiky, preto v druhom polroku 2016 neboli 
pneumatiky od občanov odoberané. 
3* - v položke chýba oproti predchádzajúcim rokom množstvo vyprodukovaného bio odpadu, vzniknutého pri 
údržbe mestskej zelene externými firmami. 
4* - položka obsahuje podľa novej metodiky aj výkup kovov v Dubnici nad Váhom 

Tabuľka triedených zložiek odpadu za rok 2018, s ktorým sa nakladalo v Dubnici nad Váhom: 
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priemer za
sledované
obdobie

2002 - 2017

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

celkové vyprodukované
množstvo komunálneho
odpadu

Množstvo zhodnoteného
odpadu

Množstvo
zneškodneného odpadu

Množstvo odpadu je uvedené v tonách.

priemer za 
sledované 

obdobie 2002 
až 2017

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

Papier a lepenka 544,852 790,598 870,133 931,376 710,180
Plasty 122,873 200,078 201,208 171,713 215,080
Sklo 252,179 368,060 384,680 389,600 399,360

Drobný stavebný odpad 411,000 532,000 790,960 349,710 438,180
Objemný odpad  (drevo, obaly z dreva) 157,946 273,520 641,600 710,100 772,810
Bioodpady + kuchynské odpady zo škôl 1 058,412 923,307 1 102,469 1 038,665 3* 522,508

Elektroodpady 50,432 85,065 90,340 98,952 73,369
Kovy a obaly z kovu 32,444 76,960 121,713 97,940 4* 5 740,590

Šatstvo a textílie 29,422 74,078 87,164 94,540 87,599
Kompozity 9,650 22,058 1* 12,55 1* 14,08 13,250

Opotrebované pneumatiky a guma 11,957 29,515 2* 13,73 2* 3,56 0,000
Batérie a akumulátory 4,225 1,971 1,147 2,005 18,500

Jedlé oleje a tuky 0,358 1,419 1,560 2,160 1,421
Oleje a tuky iné ako jedlé 3,208 2,034 2,920 0,990 1,020
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Zhrnutie:  

Aj v roku 2018 zabezpečovala spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. komplexné služby v rámci 
nakladania s komunálnymi odpadmi pre mesto Dubnica nad Váhom – zber a vývoz zmesového 
komunálneho odpadu, triedených zložiek odpadu, uličných odpadkov, umiestňovanie a výmenu 
odpadových nádob, prevádzku zberného dvora a mestských kompostovísk. Zabezpečovali sme 
sezónny odvoz odpadov zo zelene, objemných odpadov, likvidáciu čiernych skládok a distribúciu 
kompostérov, v rámci programu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov. 

V spolupráci s oddelením ŽP sme riešili vzniknuté problémy pri nakladaní s odpadmi – poškodené 
kontajnery, kontrolu vykonania vývozu odpadu a čierne skládky, vznikajúce aj na stojiskách zberných 
nádob komunálneho odpadu. 

Zabezpečovali sme pristavenie a vývoz odpadových nádob (vrátane nádob na triedenie) na všetky 
kultúrne a športové podujatia mesta (DFF, jarmok, podujatia Dubnického múzea, Vianoce). Na 
základe pokynov mesta sme vymieňali pokazené a poškodené kontajnery, dopĺňali odpadové nádoby 
pre nových obyvateľov a nové prevádzky v meste. Priebežne sme informovali občanov o nakladaní 
s odpadmi na webovej stránke našej spoločnosti, ako aj v informačnej vitríne, umiestnenej pred 
zberným dvorom na Sládkovičovej a neskôr aj na Nádražnej ulici. Aj v roku 2018 sme pokračovali 
v edukačnom programe, kedy navštívili zberný dvor mnohé triedy základných a materských škôl 
v meste. 

Množstvo odpadu je uvedené v tonách.
celkom v Dubnici   

nad Váhom
z toho na TSM

Papier a lepenka 710,180 400,760
Plasty 215,080 215,080
Sklo 399,360 399,360
Drevo 772,710 721,280
Bioodpady 508,500 508,500
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 14,008 0,000
Elektroodpady 73,369 51,148
Kovy 141,320 99,180
Obaly z kovu 9,420 0,000
Šatstvo a textílie a obuv 87,599 0,000
Kompozity 13,250 13,250
Opotrebované pneumatiky a guma 0,000 0,000
Batérie a akumulátory 18,500 3,080
Jedlé oleje a tuky 1,421 1,080
Oleje a tuky iné ako jedlé 1,020 1,020
Nebezpečné odpady 13,883 13,883
Kovy výkup 5 589,850 0,000
ZHODNOTENÉ 8 569,470 2 427,621
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Vývoz triedenej zložky komunálneho odpadu – papiera, zo stojiska pri ZŠ Pavla Demitru 

Stredisko triedeného zberu a zberný dvor aj v roku 2018 vykonávali dotrieďovanie papiera, plastov, 
kovov, objemných odpadov, nebezpečného odpadu a dohliadali na čo najprecíznejšie triedenie 
drobných stavebných odpadov.  

Zberové vozidlá na zmesový komunálny odpad, triedený odpad a odpad z uličných košov 
zabezpečovali v stanovených termínoch odvoz odpadov, prípadné nedostatky boli priebežne riešené. 
Opakovaným problémom ostáva zlá dostupnosť kontajnerov pre smetiarske vozidlá v niektorých 
lokalitách z dôvodu nevhodne parkujúcich vozidiel obyvateľov lokality (napr. Macov dvor, CIII 
1082....). 

V roku 2018 naša spoločnosť okrem zberného dvora prevádzkovala aj mestské kompostoviská  - na 
Ulici športovcov (objekt bývalej práčovne) a za traťou, v časti oproti Stavoindustrii. Častým 
a pravidelným prekopávaním kompostovacích kôp sme zabezpečili vytvorenie kvalitného kompostu, 
ktorý si s obľubou odoberajú obyvatelia mesta pre skultivovanie svojich záhrad. Konáre, ktoré 
obyvatelia odovzdávali na kompostovisku, sme priebežne odvážali na zhodnotenie. 

 

Vstup do areálu nového zberného dvora na Nádražnej ulici  
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Údržba mestskej zelene: 
TSM Dubnica nad Váhom zabezpečuje na základe zmluvy s Mestom Dubnica nad Váhom, pre roky 
2016 až 2018, údržbu mestskej zelene v lokalitách: 

 ● Prejta  ● Námestie sv. Jakuba 
 ● cintorín Prejta  ● Námestie Matice slovenskej 
 ● cintorín Lieskovec  ● Centrum I. 
 ● cintorín Dubnica n/V stará aj nová časť  ● Ulica školská 
 ● kostol a okolie  ● Ulica Gagarinova 

 

 

Jarné kosenie trávnikov na námestí sv. Jakuba 

Údržbu zelene TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. vykonávali aj v tzv. „okrajových lokalitách“, ktoré 
predstavujú 95.000 m2 plochy pre kosenie: 

• Ul. Murgašova - od TSM po žel. priecestie (obojstranne) 
• Daškov pozemok za traťou - pozdĺž trate po stĺp (obojstranne) 
• Daškov pozemok smerom k pekárni 
• Ul. Murgašova - parčík za železničným priecestím 
• Za pekárňou smerom k METRODATU - vedľa plota elektrárenskej bytovky (obojstranne) 
• Ul. Murgašova - plocha od stanovišťa kontajnerov po autobusovú zastávku 
• Ul. elektrárenská od cesty smerom k RD p. Hupkovej – obojstranne 
• Plocha pozdĺž cesty k elektrárni (obojstranne) 
• Ul. elektrárenská - pod verejné osvetlenie smerom k METRODATU k RD č. 1346 (Slávik) 
• Ul. k Váhu smerom na kanál (obojstranne) 
• Ul. strojárov - smerom k JAMPU, od rohového domu VODEKO 
• Ul. Nerudova - za parčíkom smerom k budove VODEKO (obojstranne) 
• Ul. budovateľov - plocha vedľa RD č. 702 
• Plocha oproti ŠANGHAJU 
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• Ul. Gagarinova – bytovka 
• Ul. Gagarinova - vedľa Jednoty - ostrovček pri ceste, krajný od potoka, oproti železničnej 

stanici, smerom k DIMEXU 
• Plocha vedľa cesty od križovatky k STAVOINDUSTRII 
• Ul. nádražná - smerom k DIMEXU po pravej strane, plocha pozdĺž cesty, ľavá stana od 

železnice 
• Ul. cintorínska - smerom od DIMEXU ku kostolu (obojstranne) 
• Ul. Štúrova - od posledného RD na Chobot (priecestie), plocha od priecestia Chobot smerom 

k ZVS (vedľa trate), plocha (trojuholník) pri ceste k ZVS, plocha od potoka (svah) po cestu 
k ZVS 

• Sídlisko Pod hájom - plocha pod osvetlením, vedľa cesty k PD 
• Ul. Kvášovecká smerom k PD Kvášovec (obojstranne) 
• Ul. Lieskovská 
• Plocha okolo Lieskovanky 
• Plocha za oplotením farského úradu 
• Ul. Sládkovičova plochy pozdĺž cesty a časť kpt. Nálepku (vedľa BD č. 532) 
• Ul. Sládkovičova (plochy za Strediskom triedeného zberu) 
• Ul. Bernolákova 
• Ul. Kuzmányho 
• Ul. Palackého na Ul. kpt. Nálepku (RD č.619/4 - roh) 
• Ul. Obrancov mieru - plocha pozdĺž štátnej cesty okolo autobusovej zastávky pred TESCOM 
• Ul. Ivana Krasku 
• Ul. kpt. Nálepku za Miklovičom + pozdĺž oplotenia vodných zdrojov 
• Sídlisko Centrum I. okolo garáží od Autocenta 
• IBV Háje Otrokovická + kruhový objazd, Brezová - pri parkoviskách 
• Sídl. Pod hájom - plocha za kotolňou 
• Sídl. Pod hájom - parkovisko 1 + 2 (nad DUTAFOM a od cesty) 
• Svah od Prejty po odpočívadlo 
• Trojuholník od hlavnej cesty popri múre 
• Zelený pás Lieskovká cesta - popri fabrickom múre (od odpočívadla) 
• Zelený pás Lieskovká cesta - svah od Prejty (od odpočívadla) 
• Pumpa SLOVNAFT - svah od kríža po podchod 
• Pumpa SLOVNAFT - svah od podchodu po Zväzarm 
• Pás od Zväzarmu po kríž 
• Svah pod kostolom 
• Pod garážami na "Účku" 
• Nadjazd nad železnicou pri UH Barakoch 
• Nadjazd nad železnicou pri zberných surovinách 
• Areál Mestskej polície 
• Areál bývalej ZŠ na Partizánskej ulici 
• Dukelská štvrť - autobusová zastávka smer Dubnica nad Váhom 
• HBV Háje II. kvadrant, I. etapa - vnútroblok pri detskom ihrisku 
• Mestský štadión 



11 
 

 

Výrezy stromov a kríkov pred bytovým domom č.: 92 na sídlisku C II. si vyžiadala nielen rekonštrukcia samotného bytového domu, ale aj 
výstavba nových parkovacích miest a chýbajúceho chodníka na frekventovanej ulici, vedúcej k Dubničanke . 

Najvýznamnejšou časťou údržby verejnej zelene v roku 2018 bolo kosenie a hrabanie trávnikov, zber 
opadaného lístia, ich čistenie od opadaných suchých vetví a odpadkov, ako aj orezy a výrezy stromov. 
Nezanedbateľnými bola aj starostlivosť o ostatné výsadby a mobilné nádoby, ich zavlažovanie, 
odstraňovanie ruderálneho porastu a chemické odburinenie spevnených plôch a živých plotov. 

 

Zimná a letná údržba komunikácií: 
Zimná údržba komunikácií patrí medzi najdôležitejšie a zároveň aj medzi technicky a logisticky 
najnáročnejšie činnosti, ktoré naša spoločnosť  vykonáva. Vyžaduje si aj najväčšie nasadenie ľudských 
zdrojov. 
 

 

Dve vozidlá Multicar a Durso, pripravené pre výkon zimnej údržby na začiatku roku 2018 
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V prípade nepriaznivého vývoja počasia sa dotýka zimná údržba väčšiny zamestnancov spoločnosti. 
Vtedy je vyhlasovaná pracovná pohotovosť tak, aby bol zabezpečený adekvátny stav komunikácií v 
meste podľa stanoveného harmonogramu, kritérií a potrieb určených Spoločným operačným plánom 
údržby mestských komunikácií. 

Rok 2018 priniesol vo výkone zimnej údržby niekoľko významných zmien. Bol to prvý rok, kedy 
priebeh zimnej údržby v mesiacoch január až marec a november s decembrom bol po prvýkrát 
organizačne zabezpečený podľa nového dokumentu - Spoločného operačného plánu zimnej údržby, 
uzatvoreného medzi našou spoločnosťou a mestom Dubnica nad Váhom. Veľkým prínosom tohto 
plánu boli z praktického hľadiska najmä mapové podklady itinerárov pre personál zimnej údržby. 

Rovnako v celom tomto roku po prvýkrát v novodobej histórii nášho mesta nevyšli do ulíc staré 
posypové mechanizmy Unicom. Pri výkone prác zimnej údržby sme ich kompletne nahradili už v praxi 
zavedeným Dursom, ale hlavne dvomi novými vozidlami Multicar, vybavenými nadstavbami 
s rozmetadlom posypového materiálu a radlicou pre odhrn snehu. 

V roku 2018 bolo počas vykonávania zimnej údržby komunikácií spotrebované v mesiacoch január, 
február a marec 2018,  spolu s mesiacmi  november a december 2018: 

• Inertného posypového materiálu (kamenná drť)  .....        122 t 
• Chemického posypového materiálu (cestárska soľ)  .....         93  t 
• Výkon techniky TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.                              .....                       479 mth 

Letná údržba - ako sa nazýva, aj keď ide z pohľadu dôležitosti a objemu prác skôr o jarnú a jesennú 
údržbu komunikácií - zahŕňa v sebe vyčistenie chodníkov, ciest a iných plôch, ktoré boli počas 
zimných mesiacov ošetrované inertným posypom. Okrem strojového čistenia bolo pri jarnom 
a letnom čistení mestských komunikácií vo veľkej miere zastúpené aj ručné zametanie. Tu sa nám 
veľmi osvedčila spolupráca s Ústavom pre výkon trestu v Dubnici nad Váhom. Práce na údržbe 
komunikácií v jesenných mesiacoch spočívajú najmä v odstraňovaní napadaného, či naviateho lístia. 

 

 

Ručné zametanie Ulice nad kostolom odsúdenými na výkon trestu v ÚVTOS Dubnica nad Váhom 
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Stavebná činnosť a iné služby: 
Aj v roku 2018 sa podieľala naša spoločnosť na opravách, rekonštrukciách a budovaní mestskej 
infraštruktúry. Medzi bežné a drobnejšie činnosti v roku 2018 môžeme rátať opravu výtlkov po zime, 
opravy prepadnutých kanalizačných vpustí, na Námestí Alexandra Dubčeka rekonštrukciu schodov 
(pri Slovenskej pošte) a rozšírenie parkoviska (pri mestskom úrade), dobudovanie chodníka v kritickej 
časti Gagarinovej ulice na sídlisku Za traťou a na Partizánskej ulici, výstavbu športovo-relaxačnej zóny 
v Centre NO a mnoho iných. 

 

Zrekonštruované schody na Námestí Alexandra Dubčeka 

Uzatvorili sme zmluvy s MsÚ Dubnica nad Váhom a previedli opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
alebo výstavby infraštruktúry mesta Dubnica nad Váhom: 

• Rekonštrukcia podchodu pre peších na Ul. obrancov mieru pri kruhovom objazde. 
• Rozšírenie a výstavba parkoviska s chodníkom pri OD Dubničanka. 
• Výstavba sústavy piatich parkovísk na Moyzesovej ulici, vrátane rekonštrukcie súvisiacich 

komunikácií, výstavby stojísk pre kontajnery komunálneho odpadu a verejného osvetlenia. 
• Výstavba workoutového ihriska s fitnes prvkami v Mestskom športovom areáli, s odvodnením 

priľahlého parkoviska. 
• Rekonštrukcia chodníkov Pod kaštieľom popred BD 627. 
• Rekonštrukcia bývalého ihriska „JAPEX“ v Mestskom športovom areáli na ihrisko s umelou 

trávou pre detský, mládežnícky a malý futbal. 
• Rekonštrukcia komunikácií na Ulici kpt. Nálepku. 
• Rekonštrukcia priestorov v Zariadení pre seniorov Dubina 

Do zoznamu stavebných činností a iných služieb, vykonávaných pre mesto Dubnica nad Váhom 
môžeme zarátať aj osádzanie a opravy mestského mobiliáru, zvislého a vodorovného dopravného 
značenia, alebo čistenie kanalizačných vpustí. 



14 
 

 

Zrekonštruované a rozšírené parkovisko pred OD Dubničanka 

 

Jedno zo sústavy piatich nových parkovísk na Moyzesovej ulici 

K nenaplánovanej činnosti, ktorú vykonávala naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s . r. o. v roku 
2018, patrilo aj riešenie kalamitných, či mimoriadnych situácií spôsobených nehodami, alebo 
vandalizmom.  

Naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. je partnerom asi všetkých aktivít, ktoré sa týkajú 
čistenia mesta a jeho okolia. Robíme to radi a vždy privítame akúkoľvek iniciatívu a spoluprácu, ktorá 
znamená čistejšie mesto, jeho okolie a kultúrnejšie prostredie, v ktorom žijeme. 

Najvýraznejšou činnosťou v tomto smere, zároveň aj najdôležitejšou aktivitou z pohľadu spolupráce 
s obyvateľmi mesta, členmi záujmových organizácií, žiakov škôl či zamestnancov firiem je Dubnická 
envirojar a brigády usporiadané ku Dňu Zeme. Rok 2018 bol veľmi bohatý v tomto smere. Podieľali 
sme sa na vyčistení všetkých záhradkárskych a chovateľskej kolónie aj s okolím, pri čistení potoka 
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Dubnička a podobne. Veľmi úspešnou akciou v roku 2018, na ktorej sme participovali technickou 
a materiálnou pomocou, boli aj dve etapy skultúrnenia a humanizácie podchodu pod železničnou 
traťou, ktorú vykonala  miestna akčná skupinou a žiaci Dubnického gymnázia. 

 

Žiaci Dubnického gymnázia pri maľovaní a skrášľovaní podchodu pod železničnou traťou 

 

Zamestnanci:  
Stav zamestnancov k 31.12.2018 bol 44, vedúci zamestnanci 2. 

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. v kontexte novej stratégie rozvoja, ktorá sa do života začala 
zavádzať v roku 2015, sa svojim zamestnancom maximálnou možnou mierou snaží zlepšiť pracovné 
podmienky. Práca v stredisku separovaného zberu, pri zbere komunálneho, ale aj triedeného 
odpadu, pri vykonávaní údržby mestskej zelene, či pri zimnej údržbe komunikácií nie je jednoduchá. 
Aj z toho dôvodu vedenie spoločnosti kladie veľký dôraz na zlepšovanie hygieny práce a sociálneho 
zázemia zamestnancov. Samozrejmosťou je zabezpečenie kompletného očkovacieho programu pre 
zamestnancov prichádzajúcich do styku s komunálnym a separovaným odpadom. Odborný rozvoj 
pracovníkov je zabezpečovaný všetkými potrebnými školeniami od elementárnej bezpečnosti práce, 
až po špeciálne školenia odbornej spôsobilosti potrebné k práci s technikou používanou pri výkone 
činnosti.  

Spoločnosť v roku 2018: 
Rozvoj samotnej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. sa nezastavil ani v roku 2018. Veľmi 
dôležitým prvkom bolo doplnenie technického vybavenia. Na dvore TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. 
pribudla nová lisovacia nadstavba pre zber odpadu z uličných košov, ktorá sa namontovala na už 
zavedený podvozok Multicar M27B. 
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Nová traktorová kosačka Etesia a nová lisovacia nadstavba pre zber odpadu z uličných košov, namontovaná na podvozku Multicar M27B. 

Potrebú obnovu malých nákladných automobilov dovŕšilo zaobstaranie v poradí tretieho 
vyklápacieho valníka 4x4 - Multicar M27C, vrátane príslušenstva v podobe radlice a posýpacej 
nadstavby pre zimnú údržbu. Nová profesionálna traktorová kosačka Etesia zasa doplnila stav 
potrebnej techniky pre údržbu mestskej zelene. 

Rekonštrukcie sa dočkala aj budova dieľní a skladov v hospodárskom dvore na Nádražnej ulici. 
Kompletná rekonštrukcia strechy - prevedená výmenou svetlíkov, zateplením, novou strešnou 
krytinou, zvodmi dažďovej vody a bleskozvodmi sa už nedala odkladať, pokiaľ nemalo dochádzať 
k poškodzovaniu budovy zatekaním dažďovej vody. Sekundárnym efektom iste bude aj spríjemnenie 
pracovného prostredia, najmä v zimných mesiacoch, dosiahnuté zateplením celého strešného plášťa. 

Druhou etapou sme v roku 2018 rozšírili (tentokrát zo severnej strany) aj oplotenie areálu. Popri 
oplotení sme vybudovali a pripravili aj časť konštrukcie pre plánovaný prístrešok – prestrešenie veľkej 
techniky. 

 

 

Nová časť plotu areálu hospodárskeho dvora so stĺpmi plánovaného prístrešku techniky na Nádražnej ulici 
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Výnosy a náklady:  
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. v roku 2018 dosiahla svojím hospodárením zisk po 
zdanení 48 953 eur.  

Tabuľka podielu výnosov za rok 2018: 

 

 

 

Graf podielu výnosov za rok 2018: 

 

VÝNOSY EUR %
Externé objednávky 36 245 1,12
Zimná údržba 81 097 2,51
Lokality 79 896 2,47
VZ ostatné 197 695 6,11
Vývoz KO, separovaný, extra, zmesový 674 483 20,86
KO ostatné 291 558 9,02
Externé zmluvy 1 858 739 57,47
Ostatné výnosy 14 410 0,45
Spolu 3 234 123 100

Externé objednávky 

Zimná údržba 

Lokality 

VZ ostatné 

Vývoz KO, separovaný, extra, 
zmesový 

KO ostatné 

Externé zmluvy 

Ostatné výnosy 
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Tabuľka podielu nákladov za rok 2018: 

 

Graf podielu nákladov za rok 2018: 

 

NÁKLAY EUR %
PHL 40 865 1,28
Náhradné diely na autá 6 151 0,19
Náradie 9 443 0,30
ND ostatné 1 817 0,06
Zimná údržba 10 303 0,32
Ostatné mater.náklady 63 946 2,01
Energie 15 482 0,49
Opravy  autá 78 405 2,46
Opravy ostatné 83 007 2,61
Nájom 21 899 0,69
Uloženie odpadu 233 633 7,34
Externé služby 1 757 825 55,19
Ostatné služby 32 684 1,03
Mzdové a ost.social.náklady 701 579 22,03
Dane a poplatky 12 982 0,46
Náklady na hosp.činnosť 30 092 0,90
Odpisy 65 009 2,04
Ostatné náklady 20 048 0,63
Spolu 3 185 170 100,00
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Návrh na rozdelenie zisku: 

 
Zisk po zdanení za rok 2018  48 953 eur 

 
Nerozdelený zisk 48 953 eur 

 
Sociálny fond 0 

 

 

Ostatné skutočnosti: 
Spoločnosť v roku 2018 nemala výdavky v oblasti výskumu a vývoja, neobstarala do svojho vlastníctva 
vlastné akcie, dočasné listy, a ani obchodné podiely, akcie, alebo dočasné listy ovládajúcej osoby. 

Spoločnosť ako súčasť konsolidovaného celku je povinná zverejňovať údaje podľa osobitných 
predpisov, s výnimkou uloženia výročnej správy do zbierky listín a zverejnenia súvahy a výkazu ziskov 
a strát v skrátenej forme v Obchodnom vestníku. 

Spoločnosť nemá obchodnú zložku v zahraničí. 

Spoločnosť svojou činnosťou má vplyv na životné prostredie ale nemá povinnosť dodržiavať 
špecifické predpisy v tejto oblasti a spoločnosti nebola udelená žiadna  pokuta. 

Hospodárenie v roku 2018 je ovplyvnené finančnou situáciou mesta Dubnica nad Váhom, ako 
jediným vlastníkom spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.. 

Po dni účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti. 

 

Záver: 
Cieľom spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. je naďalej, aj v roku 2019, zlepšovať úroveň 
pracovných podmienok svojich zamestnancov. Veľký dôraz budeme klásť aj na čistotu nášho mesta. 

Ďalším z prioritných zámerov aj pre rok 2019 je zníženie podielu komunálneho odpadu ukladaného 
na skládky. Dosiahnuť to chceme zvýšením podielu separovaných zložiek. Cestu vidíme v zlepšení 
triedenia a zberu separovaného odpadu medzi obyvateľmi mesta a aj ich precíznejšom oddeľovaní na 
zbernom dvore tak, aby naše mesto Dubnica nad Váhom patrilo aj v budúcnosti medzi  popredné na 
Slovensku v oblasti triedeného zberu i v oblasti čistoty.        


