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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 
 

I. Konštatuje,  že 
 
1. bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly 

hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodných 
spoločnostiach subjektov územnej samosprávy Žilinského kraja – v Dopravnom 
podniku mesta Žiliny s.r.o.  
 

2. poslanci  mestského zastupiteľstva  boli oboznámení  s výsledkami kontroly ako aj 
o prijatých opatreniach  na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly  

 
II. Berie  na vedomie 

 
1. Správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a nakladania s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov územnej 
samosprávy Žilinského kraja – v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o.  a prijaté 
opatrenia konateľa spoločnosti a zriaďovateľa – objednávateľa – mesta Žilina na 
odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu 

 
III. Ukladá   

 
1. zabezpečiť splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z protokolu 

o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov územnej samosprávy 
Žilinského kraja – v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o.   
 

 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Materiál Prerokovanie Správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými 
prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov územnej 
samosprávy Žilinského kraja – v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o.   je predkladaný  na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva na základe požiadavky  predsedu Najvyššieho 
kontrolného úradu, ktorá bola primátorovi Mesta Žilina doručená dňa 25. Januára  2012  
listom č. Z-000174//2012/1140/JVB  zo  dňa  18. januára  2012,  čo je v súlade s § 20a ods. 1 
zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR. 
 
Správa v súlade s požiadavkou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu je predkladaná  na 
najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva po jej doručení – t.j. 20. 02. 2012 
 
Uznesenie MZ o výsledku prerokovania výslednej správy z kontroly bude  formou výpisu 
zaslané predsedovi NKÚ SR s cieľom informovať ho o naplnení vyššie uvedeného 
ustanovenia zákona o NKÚ SR.   



Stanovisko konateľa spoločnosti Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.: 
 
Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR, na ktorú bolo vydané 
poverenie predsedu NKÚ SR č.1729 zo dňa 3.8.2011. Zápisnica o začatí kontroly je zo dňa  
24.8.2011, kedy sa začala vykonávať kontrola. 
 
Kontrola bola vykonaná za kontrolované obdobie roku 2010. Pre zhodnotenie miery 
hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti boli použité údaje za obdobie rokov 2007 – 2010. 
 
Kontrola bola ukončená dňa 9.12.2011. 
Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré navrhol Dopravný podnik mesta 
Žiliny s.r.o. a  ktoré uznal NKÚ SR, sú zo dňa 19.12.2011. 
Správa o výsledku kontroly je rozdelená do nasledovných oblastí: 

1. charakteristika obchodnej spoločnosti, 
2. hospodárenie obchodnej spoločnosti, 
3. majetok a záväzky obchodnej spoločnosti, 
4. verejné obstarávanie, 
5. zhodnotenie miery hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti prostriedkov vynaložených 

na mestskú hromadnú dopravu, 
6. zhrnutie a odporúčania na riešenie kontrolou zistených nedostatkov, 
7. prijaté opatrenia. 

 
 
Stanovisko konateľa DPMŽ ku zisteniam NKÚ SR 
 
Dozorná rada nebola zriadená od založenia DPMŽ.  
Zo zákona nie je povinnosťou zriadiť dozornú radu v spoločnosti s ručením obmedzeným. 
Napriek tomu bola dňa 11.3.2011 zriadená na návrh jediného spoločníka, ktorým je Mesto 
Žilina. 
 
Spoločnosť nemala prijaté žiadne stanovy. 
Spoločnosť má prijaté stanovy dňom 18.3.2011. 
 
Podľa smernice na vykonávanie vnútropodnikovej kontroly platnej počas 
kontrolovaného obdobia neboli vykonávané žiadne kontroly. 
DPMŽ pripravil v roku 2011 novú smernicu o vnútropodnikovej kontrole, ktorá bola 
k dispozícii kontrolnej skupine a bola vydaná dňa 1.10.2011. Zároveň sa v roku 2011 začali 
postupne vykonávať kontroly v zmysle tejto smernice. 
 
V roku 2010 bola vykonaná kontrola v DPMŽ zo strany Mesta Žilina – útvarom hlavného 
kontrolóra mesta, ktorá bola zameraná na plnenie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme 
a spôsobu preukazovania predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme . V správe sa 
konštatuje, že nedostatky, zistené kontrolou hlavného kontrolóra, neboli ani v čase výkonu 
kontroly NKÚ SR odstránené. 
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Mesto Žilina uzatvorili „Zmluvu o výkone vo verejnom 
záujme“ dňa 30.6.2009 na obdobie 10 rokov do roku 2019. Takáto zmluva sa v tom čase 
uzatvorila z dôvodu, že od 3.12.2009 malo vstúpiť do účinnosti nariadenie EP a rady ES zo 
dňa 23.10.2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. 
 



Týmto nariadením sa riadia všetky služby vo verejnom záujme v osobnej doprave. Nové 
vedenie Mesta a DPMŽ, vedomé si týchto nedostatkov, začalo okamžite pracovať na 
odstránení týchto nedostatkov a vypracovalo dodatok k pôvodnej zmluve, ktorým boli tieto 
nedostatky odstránené. Zmluva o službách vo verejnom záujme s novým dodatkom sa 
uplatňuje od 1.1.2012.  
Napriek neexistencii dodatku, DPMŽ už od roku 2011 predkladal objednávateľovi všetky 
určené výkazy v určených termínoch. 
 
Hospodárenie obchodnej spoločnosti 
 
Riadna individuálna účtovná závierka DPMŽ bola overená audítorom, ktorý konštatoval, že 
poskytovala vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej 
spoločnosti a výsledku jej hospodárenia za rok 2010. 
 
V správe sa konštatuje, že kontrolou zistené nedostatky v oblasti vedenia účtovníctva neboli 
na základe ich hodnoty, povahy a kontextu považované za významné, teda neovplyvnili 
výsledky vykázané v účtovných výkazoch. Napriek nedostatkom boli posudzované výkazy 
považované za vzájomne previazané a spoľahlivé pre zrealizovanie finančnej analýzy. 
 
Aktivity, ktoré viedli k vzniku nákladov, ktoré neboli ako ekonomicky oprávnené náklady 
MHD,  boli okamžite po zmene vedenia podniku zrušené. 
 
Závažným problémom je likvidita podniku, t.j. schopnosť podniku uspokojovať bežné 
záväzky a taktiež finančná zadĺženosť podniku, ktorá narástla v roku 2010, kedy DPMŽ 
prevzal na seba záväzok - úver na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste, 
čím zvýšil úverové zaťaženie v oblasti, ktorá netvorí jeho hlavnú činnosť. Zároveň nesplatil 
lízingy, ale ich prolongoval do ďalšieho obdobia, a to vo výške 439006€. 
 
Majetok a záväzky obchodnej spoločnosti 
 
Všetky nehnuteľnosti v správe dopravného podniku sú vo vlastníctve Mesta Žilina. NKÚ SR 
v správe konštatuje, že inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bola, 
napriek zisteným nezrovnalostiam, dostatočným podkladom pre uzávierkové činnosti 
v spoločnosti a bola vykonaná v zákonných termínoch. Zistené nedostatky nemali vplyv na 
preukázateľnosť účtovníctva. 
 
Verejné obstarávanie 
 
V priebehu roku 2010 nebolo zo strany DPMŽ vykonané žiadne verejné obstarávanie. V roku 
2011 sa začali pripravovať všetky verejné obstarávania v oblasti tovarov a služieb a postupne 
sa realizujú. Zároveň bola vydaná nová Smernica na verejné obstarávanie o zadávaní zákaziek 
tovarov, služieb a prác v podmienkach  DPMŽ. 
 
Zhodnotenie miery hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti prostriedkov vynaložených 
na mestskú hromadnú dopravu 
Kontrolou bolo zistené, že výška dotácie, poskytnutej Mestom, očistená o vplyv inflácie 
v prepočte na 1 km, sa znižovala. Výška dotácie v nominálnych cenách dosiahne v roku 2011 
takmer úroveň roka 2007, v reálnych cenách sa k tejto hodnote významne nepriblíži.  
 



Zároveň v žiadnom z ustanovení pôvodnej zmluvy nebol definovaný inštitút primeraného 
zisku, jeho výška   ani spôsob jeho stanovenia, pritom primeraný zisk mohol byť zdrojom 
reprodukcie vozidlového parku. Ďalej sa v správe konštatuje, že zo strany poskytovateľa 
dotácie tak nebol vytvorený finančný priestor pre efektívne vykonávanie činnosti 
hromadnej dopravy. 
 
Dopravný podnik prevádzkoval Turistickú ubytovňu, ktorá bola stratová a táto činnosť bola 
ekonomicky neopodstatnená.  DPMŽ z týchto dôvodov už v priebehu roka 2011 ukončil túto 
činnosť a  odovzdal správu tejto budovy  späť Mestu Žilina. 
 
V správe NKÚ SR je uvedené, že spoločnosť prevádzkovala v roku 2010 dve prevádzky – 
vozovne, a z toho dôvodu dochádza k neoptimálnemu využitiu  prostriedkov a dochádzalo 
najmä k zvyšovaniu počtu presunových kilometrov. Tento stav pretrváva do dnešného dňa. 
 
NKÚ SR konštatuje, že Mesto nezostavilo plán dopravnej obslužnosti. Podľa zákona 
o doprave na dráhach a zákona o cestnej doprave plán dopravnej obslužnosti zostavuje 
objednávateľ dopravných služieb. 
 
V správe sa ďalej uvádza, že bolo zrealizované a zavedené bezplatné cestovanie osôb nad 70 
rokov v čase mimo rannej špičky. Táto cieľová skupina predstavovala viac než 1 mil. 
cestujúcich ročne.  
 
Pre dopravný podnik to predstavovalo zníženie sumy na vybranom cestovnom minimálne 
320000 €/rok. Mestské zastupiteľstvo schválilo tento návrh predkladaný primátorom Mesta 
Žilina. Reálny výpadok ročného cestovného, z dôvodu zavedenia uvedeného bezplatného 
cestovného, nebol nikdy nahradený zvýšením dotácie a tento stav, ktorý sa prejavuje 
každoročne, pretrváva do dnešného dňa. Zároveň nebol každoročne zohľadňovaný vplyv 
inflácie, tak ako je to uvedené v správe. 
 
Je potrebné opätovne zdôrazniť, že dopravnému podniku boli dlhodobo – už od roku 2002- 
nevyplácané dotácie v plných výškach a zároveň neboli uhrádzané všetky náklady spojené 
s poskytovaním služieb vo verejnom záujme v uznaných výškach. Túto povinnosť si Mesto 
Žilina splnilo v máji 2008 predajom majetku mesta dopravnému podniku vo výške 2 403 
283€. Disponibilné finančné prostriedky DPMŽ neboli pridelené !!!!  Aj týmto sa podnik 
neustále dostáva do zlých ukazovateľov likvidity a zadlženosti, ako aj ďalších ukazovateľov, 
indikujúcich finančné zdravie DPMŽ. Z analýz, ktoré vykonala kontrolná skupina NKÚ SR 
a z ich výsledkov vyplynulo, že DPMŽ mal už v roku 2010 problémy, ktoré vedú k platobnej 
neschopnosti DPMŽ. 
 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta:  
Súčasťou materiálu sú priložené opatrenia, ktoré sú uložené na strane DPMŽ s.r.o., pričom na 
základe  predmetnej správy bolo zo strany  hlavného kontrolóra zvolané pracovné rokovanie 
na úrovni konateľa spoločnosti DPMŽ s.r.o., vedúceho Odboru právneho a majetkového 
MsÚ, vedúceho Odboru ekonomického  a vedúceho Odboru dopravy MsÚ s cieľom 
rozanalyzovať si predmetnú správu a definovať opatrenia z úrovne mesta – objednávateľa 
služby na odstránenie nedostatkov uvedených v správe.  
Z rokovania vyplynulo, že opatrenia, ktoré sú zárukou na odstránenie nedostatkov 
pomenovaných v Správe sú obsiahnuté v dokumente  Dodatok č. 1 k zmluve o výkone vo 
verejnom záujme č. 191/2009 zo dňa 30. 06. 2009,  podpísaný ku koncu roku 2011, pričom 



vo svojom obsahu definuje nastavenie kontrolných mechanizmov z úrovne mesta. (zverejnený 
na webstránke mesta)  
Po preštudovaní dokumentu považujem toho času nastavené opatrenia za primerané tak, aby 
bol vytvorený do budúcnosti predpoklad účinného priebežného kontrolného systému zo strany 
objednávateľa, čím toto považujeme za  významný posun na splnenie opatrení vyplývajúcich 
z kontrol z úrovne hlavného kontrolóra.  
 
Vzhľadom na konštatovanie v Správe NKÚ, že hlavný kontrolór sa odvolával na vyhlášku 
MDPaT, ktorá v čase výkonu kontroly hlavným kontrolórom nebola v platnosti, musím 
zareagovať aj vzhľadom na skutočnosť, že som nebola prizvaná na prerokovanie Protokolu, 
čím som nemohla  využiť právo podať k uvedenému konštatovaniu námietku, ale hlavne pre 
uvedenie, že toto konštatovanie sa nezakladá na pravde. Kontrola HK bola  vykonávaná  na  
preverenie výkonov strát vo verejnom záujme za rok 2009 a nariadenie, ktoré nahradilo 
predmetnú vyhlášku nadobudlo účinnosť od 03. 12. 2009, čo aj NKÚ explicitne v Protokole 
potvrdilo.  V Správe hlavného kontrolóra bolo uvedené Nariadenie EK ako nástupný právny 
predpis po Vyhláške MDPaT, ktorá  ustanovenia o ekonomicky oprávnených nákladoch 
takmer kopíruje z Vyhlášky.  Z uvedeného vyplýva, že Vyhláška, na ktorú sa hlavný 
kontrolór vo svojej Správe odvolal, bola platná  a účinná  do 02. 12. 2009,  ktorú 
nadobudnutím účinnosti od 03. 12. 2009 nahradilo Nariadenie EK a keďže kontrola  
preverovala obdobie rok 2009 a v zmysle predmetných právnych predpisov hodnotila 
opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré jedným aj druhým predpisom boli  
porovnateľné  a Vyhláška MDPaT platila v kontrolovanom období  336 dní a nástupný právny 
predpis platil 29 dní z roku 2009  bez významnej zmeny v obsahu, ktorý bol predmetom 
preverovania,  považujem  nález NKÚ  za nesprávny a hlavne, čo považujem za podstatné 
uviesť, že  kontrolné nálezy v Správe hlavného kontrolóra nie je možné na základe 
uvedeného  ani  iného, doposiaľ predloženého  hodnotenia   spochybniť.  
 
Považujem za dôležité uviesť, že problematika vyrovnávania strany vo verejnom záujme je 
problematika, ktorá v historických súvislostiach sa nesie už z minulosti ako dlhodobo 
neriešený problém, ktorého  riešenie sa zahájilo v roku 2007  – vychádzajúc z prijatých  
uznesení  MZ -  uznesenie č. 35/2007, kedy sa začalo riešiť a hľadať riešenia na 
vysporiadanie straty – nesplatenej dotácie pre DPMŽ s.r.o.  za obdobie rokov 2002 – 2006.  
Prijaté uznesenie č. 43/2008 – vzájomný zápočet pohľadávok vo výške 72,4 mil. Sk  
a následne prijaté uznesenie č. 85/2009 – o uzatvorení zmluvy o výkone vo verejnom záujme 
medzi mestom a DPMŽ s.r.o.. Vychádzajúc z analýzy dlhodobého vývoja, že strata  od roku 
2002 je  ročne na  porovnateľnej úrovni  (jej nárast pravdepodobne ovplyvňuje cenový nárast 
vstupov PHM, mzdy ...),  čo vedie k oprávnenej  úvahe, do akej miery je rozsah  a výška 
podpory verejnej dopravy v Žiline správne  a hlavne dostatočne nastavená, aby bol vytvorený 
správny predpoklad jej reálnej úhrady priebežne,  nakoľko  scenár o kumulovaní straty sa 
každoročne opakuje.   
 
 
Stanovisko vedúceho Odboru dopravy  MsÚ: 
V správe o výsledku kontroly hospodárenia  sa poukazuje na skutočnosť, že Mesto nemá 
vypracovaný plán dopravnej obslužnosti územia a tým nie je konkretizovaný verejný záujem 
v oblasti hromadnej dopravy osôb. Momentálne Žilinská univerzita pracuje na Dopravnom 
genereli, ktorého súčasťou bude plán dopravnej obslužnosti. Plán dopravnej obslužnosti je 
dokumentom, ktorého cieľom je dlhodobá stabilizácia poskytovania dopravných služieb v 
oblasti mestskej hromadnej dopravy a verejnej osobnej dopravy tak, aby bola zabezpečená 
životaschopnosť jej jednotlivých mestských časti, ako aj celého územia mesta s ostatným 



územím. Cieľom je optimalizácia siete, skrátenie cestovného času, presnosť a pravidelnosť 
spojov, zabezpečenie primeraného využitia trolejovej trakcie a samozrejme, aby ponuka 
zodpovedala dopytu. 
Na základe podpísaného  Dodatku č. 1 k zmluve o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009 
zo dňa 30. 06. 2009 vyplýva povinnosť DPMŽ s.r.o. v mesačných cykloch zasielať 
požadované dokumenty. Uvedené podklady je nutné kontrolovať. Vzhľadom na nedostatok 
pracovníkov na odbore dopravy je preto nutné prijať zamestnanca v čo možno najkratšom 
čase, ktorý by sa v značnej časti svojej pracovnej náplne venoval práve kontrole uvedených 
podkladov a poukazoval na prípadné odchýlky od nastaveného systému. Na uvedenú 
skutočnosť, že sa nevykonala v roku 2010 žiadna kontrola , poukazuje aj správa NKÚ. 
 
 
Stanovisko vedúceho Odboru právneho a majetkového MsÚ:  
Pokiaľ ide o nedostatky zmluvy, poukazujem na stanovisko ÚHK, že dodatkom k zmluve 
o výkone vo verejnom záujme boli mnohé zistené nedostatky odstránené a významne bol 
posilnený kontrolný mechanizmus. 
 
Hoci kontrolovaným obdobím bol r. 2010, je potrebné uviesť, že už od r. 2011 (ešte pred 
vykonaním kontroly NKÚ) boli postupne niektoré nedostatky odstraňované (napr. zriadenie 
dozornej rady DPMŽ – i keď táto nie je pri s.r.o. povinná; vydanie stanov spoločnosti). 
 
K nájomnej zmluve z r. 1996, ktorou spravuje DPMŽ majetok mesta, uvádzame, že na 
základe dodatku č. 35 zo dňa 2.8.2006 bola doba nájmu určená ako neurčitá s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou. Nakoľko v zmysle § 1 ods. 1 Katastrálneho zákona sa do katastra 
nehnuteľností zapisujú údaje o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú 
alebo majú trvať najmenej 5 rokov, pri nájomnej zmluve na dobu neurčitú nie je možné určiť, 
či nájomné práva budú trvať aspoň 5 rokov, a teda tu nebol dôvod na zápis. Navyše takéto 
práva sa do katastra nehnuteľností zapisujú len záznamom, t.j. evidenčným spôsobom, ktorý 
nemá žiaden vplyv na platnosť uzavretej nájomnej zmluvy (a jeho absencia nespôsobuje jej 
neplatnosť). 
 
 
Stanovisko vedúceho Odboru ekonomického MsÚ: 
Z hľadiska kontrolných zistení, je možné konštatovať, z finančného a ekonomického 
hľadiska, že väčšina materiálnych zistení bola už odstránená pred, resp. v priebehu kontroly 
vykonávanej NKÚ.  
 
Pokiaľ sa jedná o kontrolné mechanizmy, ktoré doteraz zo strany Mesta Žiliny, ako 100%-
tného vlastníka boli na pomerne nízkej úrovni, okrem pravidelných, ucelených reportov 
k mesačnému vyúčtovaniu predpokladaných výdavkov na verejne osvetlenie, môžeme 
konštatovať, že dodatok z roku 2011 k zmluve o výkone vo verejnom záujme č. 191/2009, 
tento nedostatok úplne eliminuje. Je potrebné však poukázať na to, že žiaden reporting 
a výkon kontroly, nezabezpečia odstránenie nedostatkov s okamžitou platnosťou, je to 
dlhodobý proces. Súčasťou opatrení súčasného manažmentu, je aj zavedenie doteraz 
neexistujúceho kontorlingu. Momentálne prebieha rokovanie s dodávateľom účtovného 
softvéru, o možnostiach zavedenia navrhovaného riešenia (cenových a technických 
požiadavkach), ktorého cieľom bude sledovať skutočné náklady na jednotlivé vozidlá DPMŽ. 
Avšak odhadovaný čas zavedenia takéhoto riešenia je približne jeden rok.  
 



Z pohľadu podkapitalizovania spoločnosti, je možné len stručne konštatovať, že zlá finančná 
situácia je spôsobená viacerými faktormi. Primárnym dôvodom je nesprávne riešenie úhrady 
strát za obdobie 2002-2006, kedy tieto straty mali byť „sanované“ nie vložením 
nerentabilného a na trhu nerealizovateľného (nepredajného) majetku (z pohľadu podstaty 
prevádzky a predmetu podnikania, v prípade nutnosti, nie je možné tento majetok 
s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote realizovať, teda predať za primeraných 
podmienok), ale reálnou úhradou poskytnutých výkonov, ktoré si Mesto objednalo a teda ich 
malo uhradiť, tak ako bolo dohodnuté. Sekundárnym problémom sú nízke investície do 
výraznejšej modernizácie vozového parku v minulosti (čo je ale aj dôsledkom riešenia straty 
za roky 2002-2006), teda vyššie náklady na prevádzku a opravy stávajúceho vozového parku. 
Správnosť objednávaných výkonov Mestom je momentálne dosť problematické posúdiť, 
nakoľko až dnešné vedenie DPMŽ začalo s vypracovaním obslužného plánu Mesta (ešte pred 
výkonom kontroly NKÚ), žiaľ, vzhľadom na náročnosť, zatiaľ tento dokument nie je 
sfinalizovaný. Z tohto dôvodu nie je možné korektne posúdiť objem objednávaných a 
preplácaných výkonom Mestom. Nepomer výkonov, tržieb a dotácie Mesta je však napriek 
tomu zjavný. Z pohľadu ekonomického riadenia spoločnosti a z pohľadu dosahovania 
ekonomickej a finančnej efektívnosti, je potrebné poukázať aj na z pohľadu výkonnosti firmy 
(DPMŽ), nadštandardné nastavenie sociálneho a odmeňovacieho poriadku.  
 
Z pohľadu zistených nedostatkov pri zmluvných vzťahoch a ich plnení, je potrebné rozumnou 
mierou zvážiť možnosť ďalšieho právneho postupu.  
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