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SÚHRNNÁ SPRÁVA 

 

o kontrolách vykonaných podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2018 

 

 

I.  ÚVOD 

 

Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prevencii závažných priemyselných 

havárií“) ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií 

v podnikoch s prítomnosťou nebezpečnej látky a na obmedzovanie ich následkov na zdravie 

ľudí, životné prostredie a majetok. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia - útvar inšpekcie ochrany vôd (ďalej len 

„inšpekcia“) ako orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných 

havárií koordinuje výkon kontroly na úseku prevencie závažných priemyselných havárii za 

účasti orgánov štátnej správy (okresné úrady v sídle krajov, okresné úrady, Národný 

inšpektorát práce a inšpektoráty práce, krajské riaditeľstvá Hasičských a záchranných zborov 

a okresné riaditeľstvá hasičských a záchranných zborov, Úrad verejného zdravotníctva 

a regionálne úrady verejného zdravotníctva, Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady).  

V roku 2018 kontroly na úseku prevencie závažných priemyselných havárii vykonala 

inšpekcia prostredníctvom svojich regionálnych odborov inšpekcie ochrany vôd (ďalej len 

„OIOV“) a to koordinovaným spôsobom v súlade so schváleným plánom hlavných úloh 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia na rok 2018. Pri výbere kontrol podnikov sa 

vychádzalo z celoštátneho registra podnikov spadajúcich pod zákon č. 128/2015 Z.z., ktorý 

vedie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  

 

 

II.  VÝSLEDKY   KONTROL  

 

V roku 2018 vykonali OIOV celkovo 57 kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z. 

o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o prevencii závažných priemyselných havárii“), z toho 54 kontrol bolo 

plánovaných v rámci plánu bežných kontrol a 3 kontroly boli vykonané ako mimoriadne 

kontroly, ktorých cieľom bolo preveriť prítomnosť celkového množstva nebezpečných látok 

v podniku (MARPIN, s.r.o., Kysucké Nové Mesto; Agropodnik a.s. Trnava, prevádzka 

Trenčianske Bohuslavice; Polycasa Slovakia s.r.o., Žilina). 

Z celkového počtu 54 plánovaných bežných kontrol na rok 2018 vykonali OIOV 10 

kontrol v podnikoch kategórie A  a 44 kontrol v podnikoch kategórie B. Prehľad 

o vykonaných kontrolách v roku 2018 a rozdelenie podnikov podľa územnej pôsobnosti 

OIOV je v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1  

OIOV 

podnik zaradený do 

kategórie A 

podnik zaradený do 

kategórie B 

spolu 

kontroly porušenie 

zákona 
kontroly porušenie 

zákona 
kontroly porušenie 

zákona 
počet 

BA 2 0 7 0 9 0 

SPNR 2 0 9 0 11 0 

ZA 1 0 7 1 8 + 3  ⃰ 1 

BB 3 1 9 0 12 1 

KE 2 0 12 0 14 0 

spolu 10 1 44 1 54 + 3  ⃰ 2 

BA - Bratislava, SPNR - stále pracovisko Nitra, ZA -  Žilina, BB -  Banská Bystrica, KE – Košice 

⃰  mimoriadne kontroly (Marpin s.r.o.,Kysucké Nové Mesto; Agropodnik a.s. Trnava; Polycasa Slovakia s.r.o., Žilina) 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v roku 2018, pri dodržaní zákonom stanoveného 

intervalu kontrol, najviac kontrol zameraných na prevenciu závažných priemyselných havárií 

vykonali OIOV Košice (14 kontrol) a OIOV Banská Bystrica (12 kontrol). 

Z celkového počtu kontrol (57) vykonal OIOV Žilina 3 mimoriadne kontroly 

zamerané na preverenie celkového množstva nebezpečných látok prítomných v podnikoch. 

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že podniky na základe prítomnosti nebezpečných látok 

nespadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a preto nemali povinnosť 

sa zakategorizovať (MARPIN, s.r.o., Kysucké Nové Mesto; Agropodnik a.s. Trnava, stredisko 

Trenčianske Bohuslavice a Polycasa Slovakia s.r.o., Žilina). 

     Ďalej bolo zistené, že počas hodnoteného obdobia z plánovaného počtu bežných 

kontrol (54) sa 2 podniky vyradili do nekategorizovaného podniku nakoľko:  

1) Spoločnosť Light Satbilizers, s.r.o., Strážske (podnik kategórie A), v roku 2018 

nevykonával svoju činnosť, nakoľko na základe oznámenia zo dňa 21.12.2017, sa vyradil 

z podniku kategórie A do nekategorizovaného podniku. Vyradenie podniku bolo 

v dôsledku jeho zlúčenia so spoločnosťou Chemko, a.s. Slovakia, Strážske. Spoločnosť 

Chemko, a.s. Slovakia, Strážske prebrala všetky jej výrobné činnosti, objekty 

a zariadenia. 

2) Spoločnosť Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov (podnik kategórie B) sa na 

základe oznámenia zo dňa 23.02.2018 vyradil z podniku kategórie B do 

nekategorizovaného podniku, nakoľko hlavný sklad, v ktorom sa zaobchádzalo 

s nebezpečnými látkami bol na základe znaleckého posudku, odborne spôsobilej osoby, 

zrušený v dôsledku narušenia jeho statiky. Vzhľadom na uvedené, spoločnosť pre svoju 

činnosť zabezpečila skladovanie iba takého množstva nebezpečných látok, ktoré neboli 

dôvodom pre zaradenie podniku pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárii. 

    Na základe vyššie uvedených skutočnosti, predmetné podniky ďalej v tejto správe 

nebudú hodnotené. 

Koordinované kontroly sa vykonávali v súlade so zákonom o prevencii závažných 

priemyselných havárií, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákonom 

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.  

Koordinované kontroly boli zamerané predovšetkým na to, či prevádzkovateľ je 

schopný preukázať, že prijal opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií s 
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ohľadom na činnosti vykonávané v podniku t.j., či údaje a informácie uvedené 

v dokumentoch vypracovaných na základe zákona o prevencii závažných priemyselných 

havárií (napr. bezpečnostná správa, vnútorný havarijný plán, podklady na vypracovanie plánu 

ochrany obyvateľstva alebo iné dokumenty prevádzkovateľa) adekvátne vyjadrujú podmienky 

v podniku/prevádzke, vrátane možných vonkajších zdrojov rizika, aj so zabezpečením 

príslušných prostriedkov na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej 

následkov, zabezpečenie záchrannej služby ako aj informovanie verejnosti.  

V rámci koordinovaných kontrol zástupcovia OŠS v kontrolovaných prevádzkach 

vykonali vizuálnu obhliadku za účelom preverenia, či predložená dokumentácia bola 

vypracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku prevencie závažných 

priemyselných havárií a zodpovedá skutočnému stavu pri používaní nebezpečných látok. 

Menný zoznam podnikov, v ktorých bola vykonaná kontrola podľa zákona č. 128/2015 Z. z. 

je uvedený v prílohe č. 1. 

 

1.  Rozdelenie podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných 

havárií podľa územného členenia  

 

Rozdelenie podnikov spadajúcich pod cit. zákon o prevencii závažných priemyselných 

havárií podľa územného členenia SR je uvedené v grafe č. 1, č.2 a č.3 

graf č.1 

   Rozdelenie podnikov podľa krajov SR 

 

graf č.2                                                                      graf č.3 

  
Rozdelenie podľa krajov - kategórie A   Rozdelenie podľa krajov - kategórie B 
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2.  Umiestnenie podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných 

havárií 

Rozdelenie podnikov podľa OIOV vzhľadom na ich umiestnenie k okoliu, chránenej 

vodohospodárskej oblasti, chránenej krajinnej oblasti a podľa povodí riek s predpokladom 

ovplyvnenia hraničného profilu je uvedené v grafe č. 4 a v grafe č. 5. Z uvedeného prehľadu 

grafov vyplýva, že najviac podnikov je umiestnených v priemyselných zónach. 

 

graf č.4 

                       Umiestnenie k okoliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obytnej zóne je umiestený podnik Saneca Pharmaceuticals Hlohovec, a.s. Hlohovec 

a Železiarne Podbrezová, a.s. 

V chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného  ostrova je umiestnený podnik 

SLOVNAFT, a.s. Bratislava, areál Bratislava. 

V grafe č. 5 je uvedené rozdelenie podnikov, spadajúcich pod cit. zákon, podľa povodí 

riek. Všetky kontrolované podniky v roku 2018, spadajúce pod zákon o prevencii závažných 

priemyselných havárií, sa nachádzajú v  povodí rieky Dunaj, ktoré spadá pod úmorie 

Čierneho mora.  

 

graf č. 5 

                   Umiestnenie podnikov podľa povodí  
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Podniky, ktoré môžu ovplyvniť hraničné profily vodných tokov s Maďarskou 

republikou sa nachádzajú v okrese Bratislava (SLOVNAFT, a.s. - areál Bratislava, Slovnaft) a 

v okrese Košice  (U.S.STEEL, Košice s.r.o.).  

 

3.  Rozdelenie podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných 

havárií podľa ekonomických činností 

 

Rozdelenie podnikov podľa ekonomických činností SK NACE Rev.2 (klasifikácia 

ekonomických činností podľa vyhl. ŠÚ SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia ekonomických činností) je uvedený v grafe č. 6.    

 

graf č. 6 

                   Rozdelenie podnikov podľa ekonomických činností 

 

Ako vyplýva z uvedeného grafu, kontroly podľa zákona o prevencií závažných 

priemyselných havárií boli v roku 2018 vykonané hlavne v podnikoch, kde je činnosť  

zameraná na skladovanie a pomocné činnosti v doprave, výrobu chemikálií a chemických 

produktov a v podnikoch zameraných na dopravu potrubím. 

 

4.  Kontrolné zistenia v podnikoch kategórie A 

 

V  roku 2018 bolo v podnikoch kategórie A, vykonaných celkovo 9 kontrol, z toho v 1 

podniku kontrola bola vykonaná po prvý krát (HOPI SK s.r.o., prevádzka Diaľničná cesta, 

Senec).  

Z vykonaných koordinovaných kontrol podnikov A vyplynulo, že kontrolované 

podniky si splnili povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 128/2015 Z.z., okrem: 

 Spoločnosti Adient Slovakia s.r.o. Bratislava, Odštepný závod Lučenec, ktorá sa v roku 

2018 na základe oznámenia vypracovaného dňa 27.04.2018 preradila z podniku kategórie 



6 

 

B do podniku kategórie A. Z vykonanej kontroly vyplynulo, že podnik sa nesprávne 

zaradil, nakoľko látka ONGRONAT®1080 (m-tolylidén-diizokyanát) s príslušným CAS 

26471-62-5, nie je v zmysle zákona o prevencii závažných priemyselných havárii 

menovanou látkou a preto pri kategorizácii podniku spoločnosť mala brať do úvahy 

prahové hodnoty uvedené v Prílohe č.1, Časti 1, „kategórie nebezpečnosti“, čím porušila 

ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona o prevencii závažných priemyselných havárii. Za 

uvedené porušenie ustanovení zákona nebude spoločnosti uložený sankčný postih, 

nakoľko po ukončení kontroly inšpekcii bolo doručené stanovisko Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, ktoré pre neho vypracoval Zbor expertov pri Komisii pre 

prevenciu závažných priemyselných havárií, v ktorom sa uvádza, že spoločnosť 

postupovala v súlade so zákonom, nakoľko ONGRONAT®1080 (m-tolylidén-

diizokyanát) sa považuje za menovanú nebezpečnú látku a podnik sa zaradil správne do 

kategórie A. 

 Spoločnosť BUKOCEL, a.s., Hencovce (podnik kategórie A) kde bolo zistené, že: 

 Program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém bol vypracovaný len vo veľmi 

stručnej forme. Bezpečnostný riadiaci systém neobsahoval identifikáciu a hodnotenie 

nebezpečenstiev ako zdroje rizika možných závažných priemyselných havárií. 

V dokumentácii neboli podrobne uvedené návrhy a systematické postupy na 

definovanie opatrení zameraných na závažné priemyselné havárie, prípadne havarijné 

stavy a na obmedzenie ich následkov.  

 Informovanie verejnosti neobsahovalo informácie, kde možno získať podrobnejšie 

informácie vrátane odkazu na informačný systém prevencie závažných priemyselných 

havárií. Za uvedené porušenia OIOV uloží spoločnosti opatrenia na odstránenie 

nedostatkov rozhodnutím.  

 

5.  Kontrolné zistenia v podnikoch kategórie B 

 

V roku 2018 bolo v  podnikoch kategórie B, vykonaných celkovo 43 kontrol, z toho v 

1 podniku (iný podnik)  bola kontrola vykonaná prvý krát, nakoľko v roku 2018 sa podnik na 

základe aktualizovaného oznámenia, vypracovaného dňa 19.03.2018, preradil z podniku 

kategórie A do podniku kategórie B (Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto). 

Z vykonaných koordinovaných kontrol podnikov B vyplynulo, že kontrolované 

podniky si splnili povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 128/2015 Z.z., okrem:  

 spoločnosti PROBUGAS a.s., prevádzka Martin, kde bolo zistené, že v čase 

kontrolovaného obdobia nepredložila platné rozhodnutie o súhlase z bezpečnostnou 

správou podľa § 8 ods. 5 zákona o prevencii závažných priemyselných havárii, čím došlo 

k správnemu deliktu podľa § 25 ods. 3 písm. c) zákona o prevencii závažných 

priemyselných havárii. Za uvedený nedostatok bude spoločnosti v správnom konaní 

v roku 2019 uložená pokuta. 

 

6.  Mimoriadne kontroly 

 

OIOV v roku 2018 vykonali 3 mimoriadne kontroly zamerané na preverenie 

celkových množstiev nebezpečných látok prítomných v podniku. Vykonanými kontrolami 
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bolo zistené, že podniky nespadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárii, 

nakoľko v podnikoch sa neskladujú také množstvá nebezpečných látok, ktoré by oprávňovali 

podniky sa zaradiť do kategórii podľa zákona č. 128/2015 Z.z. (MARPIN, s.r.o., Kysucké 

Nové Mesto, Agropodnik a.s. Trnava, prevádzka Trenčianske Bohuslavice; Polycasa Slovakia 

s.r.o., Žilina).  

 

7.  Pokuty a opatrenia na nápravu 

 

V roku 2018 neuložili OIOV podnikom spadajúcim pod zákon o prevencii závažných 

priemyselných havárii v správnom konaní žiadne opatrenia na nápravu podľa citovaného 

zákona, avšak na základe výsledkov vykonaných kontrol v roku 2018 Inšpekcia v správnom 

konaní v roku 2019 uloží v 1 prípade opatrenie na nápravu (Bukocel a.s. Hencovce). 

V roku 2018 za základe zistenia porušenia zákonných povinnosti ustanovených na 

úseku prevencie závažných priemyselných havárií zistených v roku 2017 inšpekcia  

v správnom konaní uložila pokuty 4 podnikom, v celkovej výške 13 000 eur (Probugas, a.s., 

prevádzka Martin; Preterm s.r.o., Trebišov – Distribučné centrum LPG Trebišov; Flaga spol. 

s r.o., Pezinok, prevádzka Prečerpávacia a plniaca prevádzka Bánovce n/Ondavou; Morsevo 

group s.r.o., Bratislava, prevádzka Komárno). 

 Na základe nedostatkov zistených z kontrol podľa zákona o prevencii závažných 

priemyselných havárii v roku 2018 inšpekcia v správnom konaní uloží sankčný postih v roku 

2019 (Probugas a.s, prevádzka Martin). 

 

III.  BEZPEČNOSTNÉ SPRÁVY 

 

SIŽP ako orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných 

havárií sa okrem iného vyjadruje aj k bezpečnostným správam. V roku 2018 sa OIOV v rámci 

spolupráce orgánov štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií, 

v súlade s § 23 ods. 5 písm. f) v spojitosti s § 8 ods. 6 zákona o prevencii závažných 

priemyselných havárii vyjadrovali k 15 bezpečnostným správam.  

 

IV.  ZÁVER 

 

V roku 2018 vykonali OIOV celkovo 57 kontrol podľa zákona o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z toho bolo 54 plánovaných 

bežných kontrol a 3 ako mimoriadne kontroly. 

Z plánovaného počtu bežných kontrol na rok 2018, podľa zákona o prevencii 

závažných priemyselných havárii bolo zistené, že v 2 prípadoch sa podniky vyradili do 

nekategorizovaných podnikov (Light Satbilizers, s.r.o., Strážske - podnik kategórie A; 

Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov – podnik kategórie B). V jednom podniku 

kategórie A bola kontrola vykonaná po prvý krát (HOPI SK s.r.o., prevádzka Diaľničná cesta, 

Senec), išlo o novozaradený podnik. 

Z vykonaných kontrol v roku 2018 vyplynulo, že z celkového počtu podnikov 

spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárii bolo v 1 podniku 
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kategórie B (PROBUGAS a.s., prevádzka Martin) zistené porušenie zákona na úseku 

prevencie závažných priemyselných havárii. 

K najčastejším nedostatkom vyplývajúcich z kontroly zákona o prevencii závažných 

priemyselných havárii možno zaradiť nepredloženie právoplatného rozhodnutia o súhlase s 

bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou a nedostatočne vypracovaný program 

prevencie, bezpečnostný riadiaci systém a informovanie verejnosti. 

 

 
  Príloha č. 1 

 

Menný zoznam podnikov, v ktorých sa vykonala kontrola podľa zákona o prevencii 

závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2018 

 
por. 

číslo 
kontrolovaný subjekt 

porušenie zákona/ 

správny delikt 

výška 

pokuty  

1.  Agility Logistics, s.r.o., Senec   

2.  HOPI SK, s.r.o. Senec   

3.  SLOVNAFT  a.s. , areál Bratislava   

4.  Duslo, a.s., pracovisko Bratislava   

5.  Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava   

6.  DSV Solution Slovakia s.r.o., Senec   

7.  DSV Solution Slovakia s.r.o., Skladovacia hala D24,  Senec   

8.  
NAFTA a.s. Bratislava, Podzemný zásobník zemného plynu Plavecký 

Štvrtok 
  

9.  POZAGAS a.s., Malacky   

10.  TRANSPETROL a.s., Bratislava, PS č. 5 Bučany   

11.  TRANSPETROL a.s., Bratislava, PS č. 4 Tupá   

12.  Spoločnosť pre skladovanie, a.s., Trakovice, PS č.5 Bučany   

13.  Spoločnosť pre skladovanie, a.s., Trakovice, PS č.4 Tupá   

14.  Saneca Pharmaceuticals a.s.,  Hlohovec   

15.  Slovnaft a.s. Bratislava- Terminál Kľačany   

16.  AIR Liguide Slovakia. s.r.o., prevádzka Trnava   

17.  Duslo a.s., Šaľa   

18.  ENVIRAL a. s, Leopoldov   

19.  Zväz pre skladovanie zásob a.s.- Terminál Kľačany   

20.  Slovenské elektrárne a.s., AE Jaslavské Bohunice   

21.  Zväz pre skladovanie zásob, a.s., Terminál Horný Hričov   

22.  TRADED CHEMICALS, spol. s r.o., Martin   

23.  ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom   

24.  Mondi SCP, a.s., Ružomberok   

25.  
Explosia SK s.r.o., Sklady priemyselných trhavín a roznecovadiel 

Sklené 
  

26.  Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto   

27.  PROBUGAS a.s., prevádzka Martin § 25 ods. 3 písm. c)  



9 

 

28.  Adient Slovakia s.r.o. Bratislava, Odštepný závod Lučenec   

29.  CMK, s.r.o. Žarnovica   

30.  Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča   

31.  FORTISCHEM a. s. Nováky   

32.  SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom   

33.  SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o. Bratislava, závod Nováky   

34.  Slovnaft a.s. Bratislava,  Terminál a produktovod Stožok   

35.  
TRANSPETROL, a.s. Bratislava,   Prečerpávacia stanica č.3 

Rimavská Sobota 
  

36.  Zväz pre skladovanie zásob a.s., Terminál Hronský Beňadik   

37.  Zväz pre skladovanie zásob a.s., Terminál Stožok   

38.  Slovenské magnezitové závody, a.s. Jeľšava   

39.  Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen   

40.  
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice - Prečerpávacia stanica 1 

Budkovce 
  

41.  
TRANSPETROL, a.s. Bratislava - Prečerpávacia stanica č. 2 Moldava 

nad Bodvou 
  

42.  SWS, spol. s r.o., Vojany   

43.  
SSE Slovakia, s.r.o. Humenné - Výrobný a skladovací areál 

priemyselných trhavín Hubková (ORICA Slovakia, s.r.o.) 
  

44.  U.S.Steel Košice, s.r.o.,  Košice (DZ Energetika)   

45.  
TRANSPETROL a.s., Bratislava - Prečerpávacia stanica č.1 

Budkovce 
  

46.  
Enwoy gas, s.r.o., Žiar nad Hronom (predtým: Preterm s.r.o. , 

Trebišov - Distribučné centrum) 
  

47.  SLOVNAFT, a.s. Bratislava - terminál Kapušany   

48.  Chemko, a.s. Slovakia, Strážske   

49.  Duslo, a.s.  Šaľa - Úsek výroby Strážske   

50.  DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.,  Strážske   

51.  Bukocel, a.s. Hencovce   

52.  
Flaga spol. s r.o.,  Pezinok - Prečerpávacia a plniarenská prevádzka 

Bánovce nad Ondavou 
  

53.  Light Satbilizers, s.r.o., Strážske nespadá pod zákon  

54.  Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov nespadá pod zákon  

55.  MARPIN, s.r.o., Kysucké Nové Mesto nespadá pod zákon  

56.  Agropodnik a.s. Trnava, prevádzka Trenčianske Bohuslavic nespadá pod zákon  

57.  Polycasa Slovakia s.r.o., Žilina nespadá pod zákon  

 

 


