
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
V ŽILINE

č. p.: KRPZ-ZA-B-8-021/2021-LIC V Žiline dňa 20. 04. 2021

LICENCIA
NA PREVÁDZKOVANIE

DETEKTÍVNEJ SLUŽBY

č. FD '00212

Titul, meno a priezvisko,/Mgr. Jaroslav Tarana

Dátum a miesto narodenia 04.07.@971, Rodné číslo 710704/7607

Miesto trvalého (ohláseného}pobytu30chodnica 772 PSČ 023 35

Obchodné meno 

ICO

Rozsah činnosti 

Mgr. Jaroslav Tarana

52 308 839

Detektívna služba podľa S 4 ods. 1 písm. a) b), c), d), e), f)
zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpe&nostl

Platnosť licencie do 20. 04. 2031

Miesto činnosti fyzickej osoby Ochodnica 772

$erstvo

Odtlačok pe
a podp



Toto rozhodnutie nado
KRAJSKÉ
RIADITEĽSTVO

právoplatnosť dňo

POLICAJNÉHO ZBORU 15
V ŽILINE

KRPZ-ZA-B-8-019/2021 -LIC Žilina 16. 04.2021

ROZHODNUTIE
o žiadosti o udelenie licencie

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline podľa SS 9 ods. 2 zákona č. 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 rozhodlo

udeliť licenciu

na prevádzkovanie detektívnej služby fyzickej osobe Mgr. Jaroslav Tarana, nar.: 04.07.1971,

trvale bytom Ochodnica 772, psč: 023 35, IČO: 52 308 839 (ďalej len „účastník konania'),

ktorý bude prevádzkovať detektívnu službu pod obchodným menom: Mgr. Jaroslav Tarana,

adresa miesta činnosti fyzickej osoby: Ochodnica 772, PSČ: 023 35.

Licencia sa vydáva podľa 4 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu :

a) hľadanie osoby,

b) hľadanie majetku,

c) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo

správnym orgánom,

d) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej

osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,

e) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo

f) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Odôvodnenie

Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Žiline bola dňa 24. 03. 2021 doručená žiadosť

o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby v zmysle zákona o súkromnej

bezpečnosti podľa 4 ods. 1 v rozsahu :

a) hľadanie osoby,

'b) hľadanie majetku,

c) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo

správnym orgánom,

d) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej

osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,



e) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo

f) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline v konaní o udelenie licencie posúdilo všetky

podmienky nevyhnutné k udeleniu licencie na prevádzkovanie detektívnej služby fyzickej osobe

v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti podľa 11, ako i ďalšie zákonné podmienky, ktoré by

bránili udeleniu licencie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojom vyjadrení

k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti nemá námietky, aby účastníkovi konania bola

udelená licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby - detektívnej služby.

Po riadnom posúdení zákonom požadovaných náležitostí a údajov pre udelenie licencie,

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline zistilo, že účastník konania, ktorý bude

prevádzkovať detektívnu službu pod obchodným menom: Mgr. Jaroslav Tarana, splňa

podmienky k udeleniu licencie na prevádzkovanie detektívnej služby tak, ako je to uvedené vo

výrokovej časti 'tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa

oznámenia rozhodnutia na oddelenie súkromných bezpečnostných služieb Krajského

riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho č. 26, PSČ: 012 23, Včas podané

odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po

splnení podmienok ustanovených v zákone č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho

poriadku.
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pplk. Ing. Roman Tabaček
vedúci oddelenia súkromných bezpečnostných služieb

Krajského riaditeľstva Policajn u Žiline

Rozhodnutie dostanú:

2.

3.

4.

5.

Mgr. Jaroslav Tarana, Ochodnica 772, psč: 023 35

Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline

Sociálna poisťovňa — pobočka Čadca, Štúrova 2078, PSČ: 022 01

Daňový úrad Žilina — pobočka Čadca, Matičné námestie 1284, PSČ: 022 01

Štatistický úrad Slovenskej republiky, surs.registre@statistics.sk

2


