TSM Dubnica nad Váhom spol s r.o.
Nádražná 4007, PO BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2015
Základné údaje spoločnosti:
Názov:

TSM Dubnica nad Váhom, spol. s r.o.
IČO:

36 312 941
Sídlo:

Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konatelia spoločnosti:

Ing.Stanislav Štěrba, František Mikolášek, Anton Bušík
Riaditeľ spoločnosti:

Ing.Stanislav Štěrba
Základné imanie:

6.639 euro
2

Obsah:

Základné údaje spoločnosti
Obsah
Úvod
Predmet činnosti
Organizácia a organizačná štruktúra
Nakladanie s odpadmi v roku 2015
Nakladanie s komunálnym odpadom
Triedenie a zhodnocovanie odpadov
Zneškodňované odpady na skládke
Zhodnotenie nakladania s odpadmi
Údržba mestskej zelene
Zimná a letná údržba komunikácií
Zamestnanci
Rozvoj v roku 2015, smerovanie spoločnosti
Ostatné skutočnosti
Výnosy a náklady
Záver

2
3
4
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
17
17
19

3

Úvod:
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je mesto
Dubnica nad Váhom.
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená dňa 6.12.1999 a do
obchodného registra bola zapísaná dňa 30.5.2000 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel s. r. o., vložka 12038/R).
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31.
decembra 2015.
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 na ul. Nádražnej 4007. Je to hospodársky dvor, kde sa nachádzajú kancelárske
priestory vedenia TSM, 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 - stredisko separovaného zberu (zberný dvor) s dotrieďovacou linkou. Miesto slúži nie
len komunálnemu zvozu ale aj obyvateľom mesta na odovzdanie vyseparovaného papiera, plastov,
kovov a kompozitov, skla, objemného a stavebného odpadu, elektroodpadu a batérií, jedlého oleja,
ale aj nebezpečného odpadu. Jediným separovaným odpadom ktorý sa nespracováva na zbernom
dvore je záhradný bioodpad. Ten má svoje miesto na dvoch mestských kompostoviskách. Služby
občanom mesta poskytuje menšie kompostovisko v objekte bývalej mestskej práčovne a pre potreby
kompostovania väčších množstiev bioodpadu, napríklad z údržby mestskej zelene, slúži veľké
kompostovisko situované v intraviláne mesta – za železničnou traťou oproti bývalej Stavoindustrií.
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Nakladanie s odpadmi:

Rok 2015:
SPOLU:

Množstvo komunálneho odpadu,
s ktorým sme nakladali (pôvodca:
obyvatelia mesta Dubnica nad Váhom):

Množstvo iného odpadu
z objednávok podnikateľských
subjektov:

8635,44 t (95,6 % podiel odpadu)
9032,98 t

397,54 t (4,4 % podiel odpadu)

Nakladanie s komunálnym odpadom - mesto Dubnica nad Váhom:
(zahrnuté sú aj množstvá odpadov, ktoré od obyvateľov odobrali iné spoločnosti – podomový výkup
papiera, školské zbery, bioodpad odovzdaný záhradníckymi spoločnosťami)

Mesto Dubnica nad Váhom
Celkové vytvorené množstvo komunálneho
odpadu:
Množstvo zhodnoteného odpadu:
Množstvo zneškodneného odpadu:
Miera zhodnocovania odpadu:

r. 2010
9891 t

r. 2014
10245 t

r. 2015
9240,535 t

3497 t
6393 t
35,4%

4413 t
5832 t
43,1%

3395,655 t
5844,88 t
36,75%
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V roku 2015 sa mierne zvýšilo množstvo skládkovaného odpadu oproti roku 2014 – o 12 t, celkové
množstvo vyprodukovaného odpadu však oproti roku 2014 kleslo o vyše 1.000 t. Pokleslo množstvo
vytriedeného a zhodnoteného odpadu z dôvodu poklesu celkového množstva generovaného
komunálneho odpadu a to najmä v položke biologicky rozložiteľný odpad - z dôvodu menšieho počtu
kosieb a orezávok drevín ako bolo v r. 2014. Mierny pokles bol v triedení stavebných odpadov a
dreva, preto v roku 2016 sa zameriame najmä na správne dotrieďovanie týchto druhov odpadu.
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Triedenie a zhodnocovanie odpadov:
Triedená zložka odpadu:

r. 2010

Papier a lepenka, obaly z papiera a
lepenky
Plasty, obaly z plastov
Sklo, obaly zo skla
Drobný stavebný odpad
Objemný odpad drevo, obaly z dreva

651
119
280
712
6

Bioodpady (zo zelene)

1585

Elektroodpady
Kovy
Šatstvo a textílie, obuv
Kompozitné obaly
Opotreb. pneumatiky a guma
Batérie a akumulátory
Jedlé oleje a tuky
Nebezpečné odpady

59
35
30
3
11
3

Zhodnotené celkom

3
3 497

r. 2014 r.2015
790,598 (z toho 98,275 t školské zbery
815
a 332,523 t podomový výkup)
183
200,078
339
368,06
803
532
351
273,52
923,307 ( z toho 296,5 t iné firmy
1673
z údržby zelene mesta)
85,065 (z toho 0,05 t odber
92
elektropredajne?)
51
76,96
62
74,078
17
22,058 (z toho 4,1 t školské zbery)
17
29,515
2
1,971
1
1,419 ( z toho 0,109 t školy)
2,034 (motorové oleje)
3
4 413 3395,655

Nárast v triedení a zhodnocovaní odpadov bol v zložkách komunálneho odpadu: plasty a obaly
z plastov, sklo a obaly zo skla, kovy, kompozity, pneumatiky. Najvýraznejší pokles v triedení odpadov
bol v zložkách bioodpady zo zelene, stavebný odpad a drevo.

Zhodnotené zložky komunálnych odpadov
papier
plasty
sklo
DSO
drevo
bioodpad
elektro
kovy
šatstvo
kompozity
pneumatiky

V roku 2015 bol zisk mesta Dubnica nad Váhom z odpredaja druhotných surovín - t.j. z niektorých
druhov triedených odpadov, spolu 85596,32 € bez DPH (zisk z odpredaja papiera, plastov, skla, kovov
poukazuje TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. na účet mesta Dubnica nad Váhom). Náklady za zvoz,
dotrieďovanie a lisovanie triedených zložiek odpadu, za prevádzku zberného dvora a poplatky za
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odovzdanie niektorých druhov triedených odpadov (drevo, triedené stavebné odpady na recykláciu,
nebezpečné odpady) boli mestu fakturované v celkovej výške 309752,60 € bez DPH.

Zneškodňované odpady na skládke
Na skládku Lieskovec spoločnosti UNIKOMAS a.s. Dubnica nad Váhom boli uložené nasledovné zložky
odpadov:

Zmesový komunálny odpad
Zmiešané stavebné odpady
Objemný odpad
Ostatné zneškodnené

Zneškodnené celkom

r.2010
4704 t
613 t
904 t
171 t
6 393 t

r.2014
4318 t
796 t
438 t
281 t
5 832 t

r. 2015
4220,95 t
1024,02 t
501,88 t
98,03 t
5844,88 t

Zneškodnené odpady

TKO
stavebný odad
objemný odpad
ostatné

Zneškodnený odpad na skládke Lieskovec spoločnosti UNIKOMAS a.s. Dubnica nad Váhom:

Katalógové číslo:
Množstvo v t:
Cena za zneškodnenie 1
t v € bez DPH:
Poplatok za
skládkovanie 1 t
odpadu:
Cena za skládkovanie
celkom v € vrátane
DPH:

Zmesový
komunálny
odpad
200301
4232,93
35,83

Objemný
odpad

Odpad
z čistenia
ulíc
200303
14
35,83

Zmiešané
obaly

200307
445,53
35,83

Zmiešané
odpady zo
stavieb
170904
861,53
35,83

4,979

4,979

6,6387

4,979

6,6387

203 074,76

21 374,29

42 761,78

671,65

192,81

150106
4,54
35,83
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Za služby v oblasti zvozu zmesového komunálneho odpadu (vrecový zber z podnikov a námestia,
1.100 l kontajnerov, 120 l a 60 l kontajnerov, náklady na zakúpenie kontajnerov), prepravy a jeho
uloženia na skládke odpadov bolo mestu Dubnica nad Váhom v roku 2015 fakturované celkom
455.758,7 € bez DPH (546.910,44 € s DPH), z toho bolo 17.639,11 € bez DPH náklady na pravidelný
zvoz odpadu z uličných košov. Náklady na skládkovanie z toho predstavovali sumu: 268.075,29 €
s DPH.

Zhodnotenie:
V roku 2015 boli rezervy v lepšom rozdeľovaní a dotrieďovaní drobných stavebných odpadov, ako aj
a odpadov z dreva – nábytkov a pod, ktoré končili na skládke ako objemné odpady.
Preto v roku 2016 je potrebné zamerať sa na nasledovné úlohy:
1.) Na zbernom dvore – STZ precíznejšie oddeľovať jednotlivé druhy odpadov, s cieľom minimalizovať
odpady, ktoré budú zneškodnené na skládke odpadov. Z tohto dôvodu je potrebné opakovane školiť
obsluhu zberného dvora – STZ, aby mala dostatok informácií pre správne oddeľovanie jednotlivých
zložiek odpadov. Cieľom je výrazne zvýšiť zhodnotené množstvá stavebného odpadu a dreva.
2.) Pre zvýšenie množstva vytriedených plastov a papiera je potrebné zvyšovať počet kontajnerov na
zber týchto zložiek, nakoľko pravidelne dochádza k preplneniu kontajnerov niekoľko dní pred ich
vývozom. Tým dochádza k odhadzovaniu triedených zložiek do kontajnerov na zmesový komunálny
odpad a znižovaniu miery triedenia odpadov. Na vytipované lokality je potrebné navýšiť počet
kontajnerov na zber plastov a papiera, ide o cca 30 kontajnerov na každú túto zložku.
3.) Zvyšovať environmentálne povedomie a informovanosť obyvateľov mesta o správnom nakladaní
s komunálnymi odpadmi, a to článkami v miestnej tlači, na web stránkach mesta a TSM Dubnica nad
Váhom s.r.o., spoluprácou so školami a škôlkami, súťažami pre žiakov.
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Údržba mestskej zelene:
Údržba mestskej zelene v starostlivosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. v roku 2015 predstavovala
161.798 m2 výmery zelene, z toho je 152.343 m2 výmera kosených trávnikov v lokalitách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prejta
cintorín Dubnica nad Váhom - stará časť
cintorín Dubnica nad Váhom - nová časť
cintorín Prejta
cintorín Lieskovec
ulica Školská
námestie Sv. Jakuba
Centrum I
kostol a okolie
ulica Gagarinova

Ťažisko prác prevádzaných na týchto plochách spočíva najmä v starostlivosti o trávniky a ostatné
výsadby, starostlivosti o mobilné nádoby, odstraňovaní ruderálneho porastu a chemickom
odburinení spevnených plôch, odburiňovaní živých plotov, mobilných výsadieb a ich zálievke, ako aj
odburinení spevnených plôch. Najvýznamnejšou časťou údržby, bolo kosenie a hrabanie trávnikov,
ich čistenie od odpadkov a zber opadaného a naviateho lístia.
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Zimná a letná údržba komunikácií:
Jednou z najkritickejších činností ktoré TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. vykonávajú, je zimná údržba
komunikácií, ktorá si vyžaduje najväčšie nasadenie techniky a ľudských zdrojov.
V prípade nepriaznivého vývoja počasia sa dotýka zimná údržba väčšiny zamestnancov spoločnosti a
je im vyhlasovaná v takomto prípade pracovná pohotovosť tak, aby bol zabezpečený adekvátny stav
komunikácií v meste podľa stanoveného harmonogramu, kritérií a potrieb určených plánom údržby
mestských komunikácií.
V roku 2015 bolo počas vykonávania zimnej údržby komunikácií spotrebované v mesiacoch január,
február a marec 2015, spolu s mesiacmi november a december 2015:
•
•

Inertného posypového materiálu (kamenná drť)
Chemického posypového materiálu (cestárska soľ)

.....
.....

264,75 t
153,29 t

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. V jesenných mesiacoch ide o odstránenie
napadaného, či naviateho lístia.
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Zamestnanci:
Prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2015 bol 43, stav zamestnancov k 31.12.2015 bol
45, z toho vedúci zamestnanci 2.

TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. v kontexte novej stratégie rozvoja ktorá sa do života začala zavádzať
práve 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.
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Rozvoj v roku 2015, smerovanie spoločnosti:
O dobrom smerovaní spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. svedčia nielen ocenenia udelené
v minulosti a rovnako - dalo by sa povedať, že už tradične - aj v roku 2015 v oblasti nakladania
s odpadmi.

Dôkazom sú aj hospodárske a kvalitatívne ukazovatele, ako aj nová koncepcia a stratégia rozvoja
predstavená v minulom roku riaditeľom Ing. Štěrbom, s ktorej prvými výsledkami sa už denne
stretajú obyvatelia mesta a pociťujú ju aj zamestnanci spoločnosti.
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Prvým bodom tohto plánu, dôležitého aj z pohľadu udržania a zlepšenia kvalitatívnych a objemových
ukazovateľov základnej komunálnej údržby mesta, je rozšírenie a obnova už značne morálne aj
fyzicky opotrebovaného technického zariadenia. Príkladom môže byť celková oprava traktora Zetor
vo vlastnej réžii, nákup novej, či zánovnej techniky - postupne do vozového parku pribudol
univerzálny malý valník Durso, traktorová kosačka ETESIA, ramenový nakladač a prepravník
kontajnerov na podvozku MAN a malý zametací stroj s vysávaním od firmy BUCHER.

Druhý bod sa priamo dotýka zamestnancov spoločnosti, hygieny práce a kultúry pracovného
prostredia, čo v neposlednom rade prináša aj väčšiu ohľaduplnosť voči okoliu a obyvateľstvu. Do
života sa tak v roku 2015 zaviedla nová stratégia v stredisku triedeného zberu, zlepšilo sa podstatne
zázemie zamestnancov na hospodárskom dvore v podobe revitalizovaných šatní, či novej školiacej a
konferenčnej miestnosti. Prospech prinášajú aj drobnejšie zmeny, napríklad roletová garážová brána
a prístrešok na hospodárskom dvore.
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Tretím bodom rozvoja je cesta napĺňania vznikajúcich potrieb a skvalitňovanie, či plnenie nových a
náročnejších služieb pre mesto Dubnica nad Váhom. Minulý rok znamenal začiatok postupného
prerodu našej spoločnosti na efektívnejšie fungujúcu s novým hybným impulzom. Zvrátil sa tak stav
pasívnej zotrvačnosti, ktorý v dynamickom prostredí súčasnej doby predstavoval našu spoločnosť
ohrozujúcu stagnáciu.
V týchto intenciách sa spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. zapojila v roku 2015 do obnovy
a rekonštrukcie infraštruktúry mesta Dubnica nad Váhom. Uzatvorili sme zmluvy na prevedenie
opráv, úprav, rekonštrukcií alebo výstavby dopravnej infraštruktúry mesta Dubnica nad Váhom
v celkovej sume 1.207.990,97€:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úprava vnútrobloku ul. Partizánska
Rekonštrukcia MK ul. Lieskovská - Prejta
Rekonštrukcia chodníkov a MK Centrum I pri OD Máj
Rekonštrukcia MK ul. Súbežná – Prejta
Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska C I pri OD ABC
Rekonštrukcia ul. Fándlyho
Rekonštrukcia autobusovej zastávky a križovatky C I pri OD ABC
Rekonštrukcia parkoviska pri pošte ul. Bratislavská
Úprava MK a parkoviska pri BD s. č. 74 a 79
Rozšírenie parkoviska pri BD s. č. 84
Rekonštrukcia chodníka Pod hájom BD s. č. 1098
Rekonštrukcia MK ul. Jesenského
Rekonštrukcia MK ul. Družstevná – Prejta
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru (Prima banka)
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru (105 b. j.)
Parkoviská pre BD s. č. 418, 420 a 422
Rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba
Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku
Rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníkov Pod kaštieľom
Rekonštrukcia MK ul. Nad zábrehom
Rekonštrukcia chodníka Centrum II BD s. č. 94 a 96
Rekonštrukcia MK, spevnených plôch a chodníkov ul. Športovcov
Rekonštrukcia MK a križovatky ul. Nad zábrehom
Rekonštrukcia chodníka ul. Obrancov mieru

Významnými aktivitami rovnako bola aj:
•
•

Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72 - elokované pracovisko Centrum I. 29
Rozšírenie cintorína I. etapa

v celkovej preinvestovanej sume 336.875,00 €.
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K tretiemu bodu programu rozvoja môžeme zaradiť aj zrealizovanie webového sídla spoločnosti TSM
Dubnica nad Váhom, s. r. o. v minulom roku – www.tsmdubnica.sk, ktoré prinieslo zásadné zlepšenie
informovanosti občanov mesta a vzájomnej komunikácie, ako aj dobe zodpovedajúcu prezentáciu
našej práce.
Zámerom web stránok spoločnosti je prevziať na seba aj jednu z edukačných a výchovných úloh
v meste, ktorej výsledkom v dlhodobom horizonte by malo byť zlepšenie výsledkov v oblasti
separovania odpadu, ekologického povedomia (napríklad boj s vytváraním čiernych skládok) a čistoty
mesta.
Úlohou nových web stránok je umocniť už prebiehajúcu spoluprácu a súčinnosť s obyvateľmi a
organizáciami v meste. Pomáha nám podporovať už tradičnú Dubnickú enviro-jar, kde spolu s
rybármi, dobrovoľnými hasičmi a členmi záhradkárskeho spolku čistíme potok Dubnička a okolie
záhradkárskej a chovateľskej kolónie, ale aj iné akcie z iniciatívy občanov a žiakov škôl Dubnice nad
Váhom, pomáhajúce udržiavať poriadok v meste a jeho okolí.
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Ostatné skutočnosti:
Spoločnosť v roku 2015 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.

Výnosy a náklady:
Výnosy:
Externé objednávky
ZU
Lokality
KO,extra zbery
VZ ostatné
Ostatné služby mesto
Druhotné suroviny
Externé zmluvy
Ostatné výnosy
Celkom:

EUR
54 311
64 511
79 900
737 860
65 225
28 435
98 503
1 293 948
4 539
2 427 232

Náklady:
PHL
Náhradné diely na autá
Náradie
ND ostatné
Materiál externé
Ostatné mater.náklady
Energie
Opravy autá
Opravy ostatné
Nájom
Uloženie odpadu
Externé služby
Ostatné služby
Mzdové a ost.social.náklady
Dane a poplatky
Náklady na hosp.činnosť
Odpisy
Ostatné náklady
Celkom:

EUR
41 328
51 095
30 567
14 423
186 915
66 865
14 134
34 367
38 666
17 897
267 053
960 420
119 665
475 870
11 577
11 852
42 657
33 934
2 419 285
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Výnosy

Ostatné výnosy
Externé zmluvy

Externé objednávky
ZU
Lokality

KO,extra zbery

Druhotné suroviny
Ostatné služby
mesto
VZ ostatné

Náklady

Opravy ostatné
Opravy autá
Energie
Ostatné
mater.náklady

Nájom

Uloženie odpadu
Externé služby

Materiál externé
ND ostatné
Náradie
Náhradné
diely na autá

PHL

Ostatné náklady
Odpisy
Náklady na
hosp.činnosť

Mzdové a
ost.social.náklady
Ostatné služby

Dane a poplatky
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Záver:
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. v roku 2015 dosiahla svojím hospodárením zisk po
zdanení 7.947 eur.
Návrh na rozdelenie zisku:
Zisk po zdanení za rok 2015

7.947 eur

Nerozdelený zisk

5.947 eur

Sociálny fond

2.000 eur

Cieľom spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. je naďalej aj v roku 2016 zlepšovať úroveň
pracovných podmienok svojich zamestnancov. Veľký dôraz budeme klásť aj na čistotu nášho mesta.
Ďalším z prioritných zámerov 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.
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