
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V KOŠICIACH 
Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

C. p.: K.RPZ-KE-B-28-004/2021 Košice 23.03.2021 

Účastník konania : Ľubomír Džavan, nar. 01. 04. 1985, trvale bytom Okružná 492/58, 072 22 
Strážske 

ROZHODNUTIE 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, ako orgán určený na plnenie úloh 
vyplývajúcich pre krajské riaditeľstvo zo zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb 
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej 
bezpečnosti) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti") podľa 
§ 89 ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti a § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok") v nadväznosti 
na § 94 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti rozhodlo, že 

Ľubomír Džavan, nar. 01. 04. 1985, trvale bytom Okružná 492/58, 072 22 Strážske (ďalej len 
„účastník konania") je 

povinný odovzdať 

preukaz odbornej spôsobilosti číslo S 057685 vydaný dňa 10. 04. 2013 do konečného 
rozhodnutia vo veci podľa osobitného predpisu z dôvodu, že odo dňa 26. 1 O. 2020 prestal byť 
osobou spoľahlivou podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti. 

Podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti za spoľahlivú osobu sa 
nepovažuje ten, kto je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a) zákona 
o súkromnej bezpečnosti t.j. úmyselný trestný čin. 

Podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti je orgán kontroly, ktorým je 
súčasne správny orgán, oprávnený rozhodnúť o tom, že osoba, ktorá nie je spoľahlivá podľa 
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti, je povinná odovzdať preukaz orgánu 
kontroly do konečného rozhodnutia vo veci podľa osobitného predpisu. 

Účastník konania je povinný odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti číslo S 057685 
správnemu orgánu do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti toho rozhodnutia. 

Odôvodnenie 

Správny orgán v rámci svojej úradnej činnosti zistil, že voči účastníkovi konania, ktorý je 
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti číslo S 057685, vyšetrovateľ OR PZ Liptovský 
Mikuláš pod číslom konania CVS:ORP-384/1-VYS-LM-2020 zo dňa 26.08.2020 podľa§ 206 
ods. 1 Trestného poriadku vzniesol obvinenie za prečin porušovania domovej slobody podľa 
§ 194 ods. 1, ods. 2, písm. a) Trestného zákona s poukazom na§ 138 písm. e) Trestného zákona 
spáchaného formou spolupáchateľstva podľa§ 20 Trestného zákona. Dňa 26. 10. 2020 bolo 
vyšetrovanie ukončené zaslaním návrhu na podanie obžaloby na Okresnú prokuratúru 
Liptovský Mikuláš. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti, prevádzkova~eľ môže zamestnávať len 
osobu, ktorá je bezúhonná podľa§ 13 a spoľahlivá podľa§ 14 a splňa ďalši(! podmienky, ak 
ich tento zákon vyžaduje. Strata spoľahlivosti je teda dôvodom na rozhodnutie o odovzdaní 
preukazu odbornej spôsobilosti. 
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Podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti za spoľahlivú osobu sa 
nepovažuje ten, kto je trestne stíhaný za· trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a) zákona 
o súkromnej bezpečnosti t.j. úmyselný trestný čin. Z ustanovenia§ 194 ods. 1, ods. 2, písm. a) 
Trestného zákona, že sa jedná o úmyselný trestný čin, čím účastník konania odo dňa 
26. 10. 2020 prestal byť osobou spoľahlivou a vznikli dôvody na rozhodnutie o odovzdaní 
preukazu odbornej spôsobilosti číslo S 057685 do konečného rozhodnutia vo veci podľa 
osobitného predpisu. 

Správny orgán zistil, že v čase vznesenia obvinenia bol účastník konania držiteľom 
preukazu, ktorý ho oprávňuje na výkon fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy 
a poradenstva. Podľa§ 48 ods. 1 písm. d) zákona o s~kromnej bezpečnosti sa vyžaduje, aby 
osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, splňala podmienku spoľahlivosti, ktorá je 
ustanovená v § 14 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti. Ten, kto je trestne stíhaný za 
úmyselný trestný čin, nie je podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti 
spoľahlivý a je vo všeobecnom záujme zamedziť mu vykonávanie činností podľa zákona 
o súkromnej bezpečnosti. Z toho dôvodu sa ukladá účastníkovi konania povinnosť odovzdať 
správnemu orgánu preukaz do konečného rnzhodnutia vo veci. 

Účastník konania bol listom zo dňa 21.01.2021 upovedomený o začatí správneho konania 
o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti číslo S 057685 a poučený o svojich právach podľa 
správneho poriadku, najmä o možnosti vyjaL,iť sa k podkladu pre vydanie rozhodnutia, 
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Učastník konania má ako trvalý pobyt 
určené miesto Okružná 492/58, 072 22 Strážske, pričom správnemu orgánu nebolo známe 
presné miesto jeho súčasného pobytu, nakoľko sa zásielka vrátila ako adresát neznámy, správny 
orgán rozhodol o doručení rozhodnutia verejnou vyhláškou podľa § 26 z~ona správneho 
poriadku, prostredníctvom Mestského úradu v Strážskom. Upovedomenie o začatí konania bolo 
na Mestskom úrade vyvesené od dňa 11.02.2021 do dňa 27.02.2021 a nako: :.0 si ho účastník 
konania v uvedenej dobe neprevzal, za deň doručenia sa podľa§ 26 ods. 2 správneho poriadku 
považuje 27.02.2021. 

V prípade rozhodnutia vo veci v pros,1Jech účastníka konania a po predložení príslušných 
písomností preukazujúcich takéto rozhodnutie, bude mu preukaz odbornej spôsobilosti vrátený. 

Na základe uvedeného bolo potrebné rozh0,:-1.núť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa 
jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne uvedenom v záhlaví 
tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po splnení podmienok ustanovený~J;i v Správnom 
súdnom poriadku. 
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Rozhodnutie dostanú : 
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v. z. pik. Mgr. Štefan Mullk 
zéstupca riaditeľ e 

plk. JUDr. Radoslav Fedor 
riaditeľ 
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Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach 

1. Ľubomír Džavan, trvale bytom Okružná 492/58, 072 22 Strážske 
2. Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, oddelenie ms 
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