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Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 1 
ako orgán príslušný podľa § 70 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke") a podľa § 4 7 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok") vydáva toto 

rozhodnutie 

Vodičský preukaz evidenčné číslo N28443 15, vydaný na skupiny AM, B 1, B Okresným 
riaditeľstvom PZ v Bratislave III, dňa 26.04.2017, ktorého držiteľom je Marek Kičin, 
narodený , trvale bytom Bratislava - Staré Mesto, bol zadržaný dňa 31.01.2018 
podľa § 70 ods. l písm. a) zákona o cestnej premávke, pretože za nižšie opísaný skutok 
možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového 
vozidla. 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 1 
ako orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu podľa § 70 ods. 7 
zákona o cestnej premávke, preskúmal odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu 
z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a na základe zistených skutočností 

rozhodol, že dôvody zadržania naďalej trvajú a preto vodičský preukaz nemôže byť jeho 
držiteľovi vrátený. 

Odôvodnenie 

Dňa 31.01.2018 bol vodičovi Marekovi Kičinovi podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona 
o cestnej premávke zadržaný vodičský preukaz, nakoľko dňa 31.01.2018 v čase o 00.15 
hodine viedol osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Octavia, evidenčného čísla 
MA 113 DO z Dunajskej Lužnej do centra Bratislavy, kde na ulici Treskoňova zaparkoval 
a zostal sedieť v motorovom vozidle s naštartovaným motorom, pričom bol v čase o 01.30 
hodine hliadkou Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave kontrolovaný z dôvodu preverenia oznámenia. 

Vodič Marek Kičin javil známky požitia návykových látok. Z uvedeného dôvodu bol 
menovaný vyzvaný hliadkou Policajného zboru, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu, či nie 
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je ovplyvnený omamnými a psychotropnými látkami alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho 
schopnosť bezpečne viesť vozidlo, čo odmietol. 

Následne bol vodič Marek Kičin prevezený do zdravotníckeho zariadenia, 
do Nemocnice sv. Michala, Satinského č. 1, Bratislava, kde sa pred službukonajúcim lekárom 
MUDr. Peter Solik, Phd odmietol podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom biologického 
materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou. 

Týmto svojím konaním je vodič Jakub Lipa dôvodne podozrivý z porušenia ustanovenia 
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona o cestnej premávke, čo zakladá jeho zodpovednosť za prečin 
Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 2 Trestného zákona 

Pri rozhodovaní správny orgán vychádzal z doposiaľ získaných dôkazov, ktorými 
sú uznesenie, záznam o skutku na úseku cestnej dopravy, lekárske vyšetrenie, odber moču 
a krvi za účelom detekcie návykových látok - žiadosť, ambulantná správa, poučenie, úradný 
záznam. 

Vzhľadom na to, že možno dôvodne predpokladať, že za skutok zo spáchania ktorého 
je Marek Kičin podozrivý, mu môže byt' uložený trest alebo sankcia zákazu činnosti 
spočívajúca v zákaze vedenia motorového vozidla, dôvody zadržania vodičského preukazu 
trvajú, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Okresný 
dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I, vychádzal 
z doposiaľ zisteného a preukázaného stavu veci a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní od jeho oznámenia na 
Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 
prostredníctvom Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave I, Lermontovova ul. č. 1, 812 13 Bratislava správneho orgánu, ktorý toto 
rozhodnutie vydal. Podľa ustanovenia § 141 ods. 5 písm. a) zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. 
o cestnej premávke v znení neskorších predpisov odvolanie proti rozhodnutiu o zadržaní 
vodičského preukazu nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je podľa § 6 a nasledujúcich 
ustanovení zákona NR SR č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, preskúmateľné 
súdom. Návrh na jeho preskúmanie je možné podať až po využití riadneho opravného 
prostriedku. 

Rozhodnutie dostanú: 
1) Marek Kičin 
2) ODI OR PZ v BA I /spis/ 
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