Výročná správa
za rok 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2020
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TSM Dubnica nad Váhom, spol. s r.o.
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36 312 941
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Nádražná 4007, P.O. BOX 121,
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Mgr. Vladimíra Klačanská
Ing. Tomáš Truchlý
Ing. Mgr. Gabriel Zelei
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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 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára
2020 do 31. decembra 2020.
Pozostáva z Účtovnej závierky, ktorej prílohou sú Poznámky k účtovnej závierke a z Výročnej
správy. Poskytuje pravdivý obraz o finančnej situácií spoločnosti k 31.12.2020 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
Hlavné činnosti spoločnosti v roku 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zber a zvoz triedeného komunálneho odpadu,
zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu,
zber odpadu z uličných smetných košov,
dotrieďovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
údržba mestskej zelene,
zimná a letná údržba komunikácií,
likvidácia čiernych skládok v intraviláne a extraviláne mesta Dubnica nad Váhom,
obnova a rekonštrukcia infraštruktúry mesta Dubnica nad Váhom,
iné služby, väčšieho či menšieho rozsahu, podľa potrieb mesta Dubnica nad Váhom.
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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.
Na ulici Nádražnej spoločnosť prevádzkuje aj Zberný dvor.
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 v roku 2020
množstvo odpadu v tonách
Množstvo komunálneho odpadu, s ktorým sme nakladali
(pôvodca - obyvatelia mesta Dubnica nad Váhom):

12 339,72

Množstvo iného odpadu z objednávok podnikateľských subjektov:

517,22

SPOLU za rok 2020

12 856,94
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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.

Množstvo odpadu v tonách

rok 2015

Celkové vyprodukované
množstvo komunálneho
odpadu
Množstvo zhodnoteného
odpadu
Množstvo zneškodneného
odpadu
Miera zhodnocovania
odpadu

rok 2016

rok 2017

rok 2018

8959,535

10037,26

9078,395

14564,21 11339,914 12339,72

3380,663

4322,174

3904,991

8569,47

6489,11

6606,252

5578,87

5715,086

5173,004

5556,563

4850,8

5733,468

37,73%

43,06%

43,01%

58,84%

52,34%

53,54%

*1

*1

*2

rok 2019

rok 2020

- za rok 2015 chýbajú niektoré údaje.
2* - do množstva odpadu je podľa novej metodiky zarátaný aj výkup kovov v Dubnici nad Váhom a naopak,
1*

v položke chýba oproti predchádzajúcim rokom množstvo vyprodukovaného bio odpadu, vzniknutého pri údržbe
mestskej zelene našou spoločnosťou, aj externými firmami.

Triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
Tabuľka vývoja zhodnocovania vybraných zložiek komunálneho odpadu

Množstvo odpadu v tonách

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

Papier a lepenka

790,598

870,133

931,376

710,18

693,017

734,8

Plasty

200,078

201,208

171,713

215,08

210,1

179,62

Sklo

368,06

384,68

389,6

399,36

382,28

425,98

Drobný stavebný odpad

532

790,96

349,71

438,18

372,64

338,00

Objemný odpad (drevo, obaly z dreva)

273,52

641,6

710,1

772,81

702,63

588,78

Bioodpady+kuchynské odpady zo škôl

923,307

*3 522,508

445,64

447,39

Elektroodpady

85,065

90,34

98,952

73,369

82,18

130,683

Kovy a obaly z kovu

76,96

121,713

97,94

Šatstvo a textílie

74,078

87,164

94,54

87,599

81,764

63,459

Kompozity

22,058

* 1 12,55

*1 14,08

13,25

21,78

30,18

Opotrebované pneumatiky a guma

29,515

*2 13,73

*2 3,56

0

*5 10,96

12,5*5

Batérie a akumulátory

1,971

1,17

2,005

18,5

13,308

11,941

Jedlé oleje a a tuky

1,419

1,56

2,16

1,421

2,617

5,251

Oleje a tuky iné ako jedlé

2,034

2,92

0,99

1,02

1,89

1,08

1102,469 1038,665

*4 5740,59 3757,468

3863,00
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- 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
5* - vyzbierané opotrebované pneumatiky pod katalógovým číslom 16 01 03
1*

Tabuľka triedených zložiek odpadu za rok 2020, s ktorým sa nakladalo v Dubnici nad
Váhom

Množstvo odpadu v tonách
Papier a lepenka
Plasty
Sklo
Drevo
Bioodpady
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Elektroodpady
Kovy
Obaly z kovu
Šatstvo a textílie a obuv
Kompozity
Opotrebované pneumatiky a guma
Batérie a akumulátory
Jedlé oleje a tuky
Oleje a tuky iné ako jedlé
Nebezpečné odpad
Kovy výkup
ZHODNOTENÉ

celkom v
Dubnici nad
Váhom
734,8
179,62
425,98
588,78
447,39
0
102,691
109,12
15,44
63,459
30,18
12,50
11,941
4,171
1,08
27,992
3863,4673
6606,752

z toho
TSM
438,64
179,62
425,98
588,78
357,39
0
87,59
109,12
15,44
0
30,18
12,50
2,21
2,07
1,08
27,992
0
2276,712

*1 – vyzbierané opotrebované pneumatiky pod katalógovým číslom 16 01 03
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Zhrnutie
Aj v roku 2020 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,
elektroodpadu, nebezpečného odpadu, likvidáciu čiernych skládok a distribúciu kompostérov.
V spolupráci s oddelením životného prostredia 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, ktoré však boli najmä zo začiatku roku. Na základe
pokynov mesta sme vymieňali pokazené a poškodené kontajnery, dopĺňali odpadové nádoby
pre nových obyvateľov a nové prevádzky v meste.
Stredisko triedeného zberu a zberný dvor aj v roku 2020 vykonávali dotrieďovanie papiera,
plastov, kovov, objemných odpadov, nebezpečného odpadu a dohliadali na čo najprecíznejšie
triedenie drobných stavebných odpadov.
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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 mesta.
V roku 2020 naša spoločnosť okrem zberného dvora prevádzkovala aj mestské kompostoviská
- na Ulici športovcov (objekt bývalej práčovne) a za traťou, v časti oproti Stavoindustrii.
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.
Čo sa týka vyseparovaných odpadov, rok 2020 veľmi poznačila pandemická situácia.
Obyvatelia ostávali počas lockdownu doma a zvýšilo sa množstvo vyzbieraných plastov,
papiera i kovových odpadov. Viac vznikali problémy s vývozom tohto odpadu kvôli množstvu
zaparkovaných áut na sídliskách. V tabuľke sa tento údaj nepremietol, nakoľko odberatelia
týchto komodít pozastavili ich odber a tieto komodity ostali uložené u nás. Odvezené boli až
v roku 2021.
Ochorenie COVID-19 sa na konci roka výrazne dotklo aj našej spoločnosti, napriek tomu sme
vďaka prijatým opatreniam boli schopní zabezpečiť nepretržitý vývoz odpadov.
Za zmienku stojí i obstaranie nového auta na vývoz komunálneho odpadu, ktoré nám obstaralo
mesto. Od tohto si sľubujeme výrazné zníženie nákladov na opravy a súčasne predchádzanie
problémom s vývozom, nakoľko doposiaľ používané vozidlo sa veľmi často kazilo.
Ďalej sme do majetku spoločnosti obstarali zariadenie na zistenie úniku nebezpečných látok
a veľkokapacitný kontajner na zberný dvor.

Údržba mestskej zelene
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. zabezpečovala na základe zmluvy s Mestom Dubnica nad
Váhom v roku 2020 údržbu mestskej zelene v lokalitách: Centrum I., Prejta, cintoríny v Dubnici
nad Váhom, cintorín v Prejte, cintorín v Lieskovci, sídlisko Pod kaštieľom, Námestie sv.
Jakuba, Námestie Matice slovenskej a v lokalite Obrancov mieru, rovnako ako aj okrajové časti
mesta celkom o výmere 336 880 m2.
Najvýznamnejšou časťou údržby verejnej zelene v roku 2020 bolo kosenie a hrabanie
trávnikov, zber opadaného lístia, ich čistenie od opadaných suchých vetví a odpadkov, ako aj
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orezy a výrezy stromov. Dôležitá bola aj starostlivosť o ostatné výsadby a mobilné nádoby, ich
zavlažovanie, odstraňovanie ruderálneho porastu.
V roku 2020 sme obstarali tri nové traktorové kosačky John Deere a traktorovú vlečku s výklopom.
Údržbu mestskej zelene v uvedených lokalitách sme vykonávali vo vlastnej réžii bez využívania
subdovávateľov.
Vďaka obstaraniu nových mechanizmov sme dokončovali a následne realizovali i kosenie plôch
v ďalších lokalitách Centrum II a Pod hájom, ktoré nepokosil mestom vysúťažený dodávateľ prác
a s ktorým mesto ukončilo spoluprácu.
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Zimná 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.
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.
Pri výkone prác zimnej údržby sme využívali vozidlo Durso a dve vozidlá zn. Multicar,
vybavenými nadstavbami s rozmetadlom posypového materiálu a radlicou pre odhŕňanie
snehu. Súčasne sme využívali nákladný automobil Liaz – sypač, rok výroby 1979, ktorého
technický stav nie je dobrý a je potrebné naplánovať jeho výmenu, navrhujem za kombináciu
automobilu, na ktorý sa okrem nadstavby na posyp dá použiť i nadstavba na zametanie.
Naša spoločnosť dosiahla v roku 2020 tržby z vykonávania zimnej údržby vo výške 19 515,68
Eur, pričom väčšina tržieb bola zo zimnej sezóny začínajúcej na konci roku 2020. To znamená,
že prevažná časť výnosov z poslednej zimy bude uvedená vo výnosoch roku 2021. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi sú tieto tržby veľmi nízke.
V roku 2020 sme do majetku spoločnosti z vlastných zdrojov obstaraali nadstavbu na multikáru
– sypač BBS 1000E.
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Letná údržba komunikácií
Letná údržba - ako sa nazýva, aj keď ide z pohľadu dôležitosti a objemu prác skôr o jarnú a
jesennú údržbu komunikácií, zahŕňala v sebe počas roku 2020 vyčistenie najhlavnejších
komunikácií mesta Dubnica od inertného posypu aplikovaného počas zimnej údržby.

Čistenie ciest pre motorové vozidlá, hlavných mestských ťahov a širších ulíc sme pre
nedostatok vlastnej techniky vykonávali za pomoci externej firmy. Z dôvodu zvládnutia
veľkého objemu prác, za čo najkratší čas a v neposlednom rade aj kvôli rentabilite využili na
ručné zametanie chodníkov a parkovísk odsúdených z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
v Dubnici nad Váhom. Týchto sa nám v roku 2020 podarilo získať len na kratší čas, preto sa
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pozametali najdôležitejšie chodníky. Zametanie hlavných ťahov sa zopakovalo v letných
mesiacoch.

.

Druhou činnosťou v rámci letnej údržby komunikácií v roku 2020, s prácami vykonávanými
priebežne (podľa potreby), bol chemický postrek – odburiňovanie, najmä dláždených
chodníkov, krajníc, parkovísk a iných plôch v celom intraviláne mesta Dubnica nad Váhom.
V roku 2019 sme si naplánovali nahradiť chemické odburiňovanie krajníc a spevnených plôch
ekologickejšou variantou. V roku 2020 sme preto obstarali z vlastných zdrojov stroj na ekologické
odstraňovanie burín BIOMANT Compact BE. Súčasne sme ho počas pandemickej situácie vďaka jeho
vysokej prevádzkovej teplote využívali na dezinfekciu vybraného mestského mobiliáru a detských
ihrísk.

Práce na údržbe komunikácií v jesenných mesiacoch spočívali najmä v odstraňovaní
napadaného či naviateho lístia.
K významnej činnosti, spadajúcej do rámca letnej údržby komunikácií sú aj mimoriadne
zásahy. Najčastejšie je to upratovanie rozbitého skla po vandaloch, či dopravných nehodách a
odstraňovanie uhynutých vtákov a zvierat na mestských komunikáciách.
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Iné, nepravidelné činnosti spoločnosti TSM
Dubnica nad Váhom, s. r. o. v priebehu roku
2020
Medzi bežné a drobnejšie činnosti v roku 2020 môžeme rátať opravu výtlkov po zime, opravy
prepadnutých kanalizačných vpustí.
V roku 2020 sme začali vlastnými pracovníkmi osádzať, opravovať a udržiavať mestský
mobiliár, osádzať a opravovať zvislé dopravné značenia.
Súčasne sme vlastnými silami začali frézovať pne po výruboch, pričom sme si obstarali vlastnú
frézu na pne a rovnako prestali s využívaním externých dodávateľov.
K nenaplánovanej činnosti, ktorú vykonávala naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s . r.
o. v roku 2020, patrilo aj riešenie kalamitných, či mimoriadnych situácií spôsobených
nehodami, alebo vandalizmom či počasím.
Naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. bola 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. V tomto roku však boli i tieto aktivity kvôli pandemickej situácii obmedzené.

Zamestnanci
Stav zamestnancov k 31.12.2020 bol 60, vedúci zamestnanci 3.
Odborný rozvoj pracovníkov bol zabezpečovaný všetkými potrebnými školeniami od
elementárnej bezpečnosti práce, až po špeciálne školenia odbornej spôsobilosti potrebné k práci
s technikou používanou pri výkone činnosti. Samozrejmosťou bolo zabezpečenie kompletného
očkovacieho programu pre zamestnancov prichádzajúcich do styku s komunálnym
a separovaným odpadom.
V roku 2020 nám z dôvodu zmeny legislatívy stúpli i mzdové náklady, čo bolo spôsobené
najmä legislatívnou zmenou, konkrétne zvýšením minimálnej mzdy.
Veľkým problémom je neustály nedostatok schopných odborných pracovníkov. Napriek
opakovaným inzerciám je odborných pracovníkov, ktorí chcú pracovať v našej spoločnosti
málo.

14

Výnosy a náklady
Spoločnosť za rok 2020 vykazuje hospodársky výsledok po zdanení 20 173,10 Eur.
Štruktúra výnosov a nákladov je uvedená v tabuľke, kde celkové celkové výnosy predstavujú
1 805 292,42 Eur a náklady čiastku 1 785 119,32 Eur.

Celkové náklady pozostávajú:
•
•
•
•
•
•
•
•

zo mzdových a zákonných sociálnych nákladov,
z nákladov za uloženie a zneškodnenie odpadu,
zo služieb súvisiacich s činnosťou spoločnosti, (napr. stravné lístky, protipožiarne služby,
zdravotná starostlivosť, BOZP a pod.),
z nákladov na údržbu a opravy,
z nákladov na pohonné hmoty, z nákladov na poistenie, nájomné a energie, daň z motorových
vozidiel a školenia zamestnancov a režijných nákladov,
z nákladov na nákup krátkodobého majetku,
z odpisov dlhodobého majetku,
za služby objednané od externých dodávateľov, ako sú výpomoc pri zimnej údržbe, čistení
komunikácií mesta po zime a ďalších službách
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Súhrnný prehľad plnenia vybraných ukazovateľov
spoločnosti

Sledované obdobie 2019
Sledované obdobie 2020
Výnosy
Plán
Skutočné plnenie % plnenie Plán
Skutočné plnenie
% plnenie
z prenájmu
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
za poskytnuté služby
2 100 000,00 €
2 083 716,13 €
99,22% 1 810 000,00 € 1 773 657,35 € 97,99%
príspevok na činnosť z mesta
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
štátna dotácia
0,00 €
0,00 €
28 584,12 €
ostatné prevádkové výnosy
0,00 €
2 545,01 €
0,00 €
3 050,95 €
kapitálové
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
finančné
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Výnosy spolu
2 100 000,00 €
2 086 261,14 € 99,35% 1 810 000,00 € 1 805 292,42 € 99,74%
Sledované obdobie 2019
Sledované obdobie 2020
Náklady
Plán
Skutočné plnenie % plnenie Plán
Skutočné plnenie
% plnenie
Mzdové náklady
600 000,00 €
588 151,85 €
98,03% 680 000,00 € 676 868,70 € 99,54%
Odvody do poisťovní
200 000,00 €
199 236,05 €
99,62% 235 000,00 € 231 048,30 € 98,32%
Náklady na telefóny, internet
5 000,00 €
4 578,16 €
91,56%
4 000,00 €
3 713,04 € 92,83%
Spotreba materiálu
20 000,00 €
20 127,94 € 100,64%
15 000,00 €
14 406,00 € 96,04%
Opravy a udržiavanie
40 000,00 €
39 938,11 €
99,85%
50 000,00 €
58 885,50 € 117,77%
Služby
900 000,00 €
889 500,00 €
98,83% 450 000,00 € 440 982,32 € 98,00%
Nájomné
33 000,00 €
32 572,35 €
98,70%
33 000,00 €
29 098,99 € 88,18%
Odpisy
68 000,00 €
68 705,64 € 101,04%
63 000,00 €
60 270,87 € 95,67%
Zákonné sociálne náklady
50 000,00 €
52 496,05 € 104,99%
68 000,00 €
66 455,09 € 97,73%
Verejné osvetlenie
0,00 €
3 586,50 €
30 000,00 €
30 518,71 € 101,73%
Energie
20 000,00 €
17 152,08 €
85,76%
20 000,00 €
21 942,52 € 109,71%
Poistné
25 000,00 €
24 596,96 €
98,39%
25 000,00 €
23 605,95 € 94,42%
Daň z motorových vozidiel
15 000,00 €
12 315,60 €
82,10%
10 000,00 €
9 784,15 € 97,84%
Ostatné
115 000,00 €
107 540,12 €
93,51% 115 000,00 € 117 539,18 € 102,21%
Náklady spolu
2 091 000,00 €
2 060 497,41 € 98,54% 1 798 000,00 € 1 785 119,32 € 99,28%
Výnosy spolu
Náklady spolu
Hospodársky výsledok

2 086 261,14 €
2 060 497,41 €
25 763,73 €

1 805 292,42 €
1 785 119,32 €
20 173,10 €
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Štruktúra nákladov spoločnosti za rok 2020
Názov
PHM
ND, náradie
Krátkodobý majetok
Spotreba posypového mat.
Kontajnery, vrecia
Spotreba materiálu
Energie
Opravy a udržiavanie
Nájom
Uloženie odpadu
Externé služby
Ostatné služby
Mzdové a sociálne náklady
Dane a poplatky
Náklady na hosp.činnosť
Odpisy, rezervy
Ostatné náklady
Náklady spolu:

EUR
40 883,71
14 723,12
15 852,26
5 104,23
27 746,61
14 406,00
21 742,52
58 885,50
29 098,99
326 977,53
64 568,83
68 702,11
974 372,09
12 107,95
23 984,96
60 270,87
25 692,04
1 785 119,32

%
2,29
0,82
0,89
0,29
1,55
0,81
1,22
3,30
1,63
18,32
3,62
3,62
54,58
0,47
1,65
3,38
1,34
100

Štruktúra výnosov spoločnosti za rok 2020
Názov
Vývoz KO
Zimná údržba
Údržba zelene
Objednávky Mesto
Separovaný odpad
Externé objednávky VOK
Výtlky
Údržba verejného osvetlenia
Ostatné výnosy
Výnosy spolu:

EUR
%
809 155,28 45,00
19 515,68 1,08
180 614,92 10,00
278 034,37 15,40
291 843,48 16,17
54 344,18 3,00
57 478,08 3,18
82 671,36 4,58
31 635,07 1,75
1 805 292,42 100,00
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Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení za rok 2020

20.173,10 Eur

Nerozdelený zisk

20.173,10 Eur

Sociálny fond

0

Ostatné skutočnosti
Spoločnosť v roku 2020 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 v tejto oblasti udelená žiadna pokuta.
Hospodárenie v roku 2020 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.
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Záver
V oblasti odpadov mesto pre rok 2021 naplánovalo výstavbu stojísk pre polopodzemné
kontajnery, preto je našim cieľom sa na ich vývoz zodpovedne pripraviť, a to najmä obstaraním
auta na vývoz týchto kontajnerov.
V oblasti údržby verejnej zelene bolo na rok 2021 v pláne rozšíriť starostlivosť o zeleň v
ďalších lokalitách mesta a rovnako aj zintenzívniť údržbu vo všetkých lokalitách. Toto sa už
realizuje, keďže naviac kosíme lokalitu Centrum II a sídlisko Za traťou.
Cieľom našej spoločnosti na najbližšie obdobie je i presťahovanie Strediska triedeného zberu
a dokončenie realizácie projektu Zberný dvor, na ktorú naša spoločnosť získala nenávratné
finančné prostriedky.
.
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