1 s -oz- 2010
Oddelenie cudzineckej polície
Policajného zboru
Prešov
Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov
z ve re j

ň u j e prostredníctvom vlastnej úradnej tabule umiestnenej na
Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Prešov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU
rozhodnutie o zastavení konania číslo PPZ-HCP-POS-2-017/2020-AV vo veci
administratívneho vyhostenia účastníka konania z územia Slovenskej republiky
Účastník konania: Szahram SAHL, nar.
, muž, štátny príslušník Sýrie, bez
cestovného dokladu, trvale bytom mesto: Alreka, ulica: 7 Nissan 55,
Sýria.
alias
, muž, štátny príslušník Sýrie, bez
Šehran SAHEL, nar.
cestovného dokladu, trvale bytom mesto: Alreka, ulica: 7 Nissan 55,
Sýria.
alias
Saleh Shamram DALSHAD, nar.
, muž, štátny príslušník
Irak, bez
cestovného dokladu, trvale bytom mesto: Alreka, ulica: 7
Nissan 55, Sýria.

Zákonný zástupca: Dalshad SALEH SADEQ, nar.
, štátna príslušnosť Irak,
trvale bytom mesto: Alreka, ulica: 7 Nissan 55, Sýria, manžel.

Rozhodnutie
Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Prešov (ďalej len "správny orgán")
príslušný na konanie vo veciach pobytu podľa§ 125 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o pobyte cudzincov") podľa § 77 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov konanie začaté
dňa 27.01.2018 vo veci administratívneho vyhostenia účastníka konania z územia Slovenskej
republiky z a st a v uje.
Odôvodnenie
Podľa

§ 28 ods. l písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
súčasťou rodičovských práv a povilmostí je najmä zastupovanie maloletého dieťaťa.
Účastník konania bol dňa 27. Ol. 2018 v čase o 09.30 h predvedený podľa§ 79 ods. l
zákona o pobyte cudzincov hliadkou Mobilnej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej
polície Prešov na správna orgán. Účastník konania bol predvedený z Spoločného kontaktného
pracoviska Vyšný Komámik. Účastník konania bol na územie Slovenskej republiky vrátený
readmisiou z Poľskej republiky.

Pri kontrole oprávnenosti pobytu účastník konania bolo zistené, že na území Slovenskej
republiky sa zdržiava bez platného cestovného dokladu a bez platného schengenského víza.

Vykonanou lustráciou v informačných systémoch Policajného zboru bolo zistené, že na území
Slovenskej republiky nemá udelený žiaden druh pobytu.
So zákonným zástupcom účastníka konania bola spísaná zápisnica o podaní vyjadrenia
22 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"),
v ktorej uviedol: "V novembri roku 2017 sme odišli z mesta Arka v Sýrii, kde sme s rodinou
žili a bývali. Nakoľko nám zbombardovali dom museli sme s rodinou utiecť bez osobných
vecí a dokladov, mali sme iba peniaze, okolo 15 000 Eur. Peši sme odišli do severného Iraku
do mesta Kurdistan. Trvalo nám to l O dní. V Kurdistane sme zohnali auto, ktoré nás za l OO
Eur odviezlo na východné Turecké hranice. Od Tureckej hranice nám nejaká skupina ponúkla
odvoz za l 000 Eur od východnej Tureckej hranice ku moru. Na pláži Baharhige nám ďalšia
skupina ponúkla odvoz za 7000 Eur (každá osoba l 000 Eur) na gumenom člne do Grécka. Na
tomto člne nás bolo 27 ľudí. Člnom sme sa 3 hodiny plavili na nejaký ostrov, ktorého meno
nepoznám. Na ostrove nás čakali 4 čierne terénne autá značky JMC, bez čísel a ktoré mali
čierna sklá. Tam nám začali rozkazovať, zobrali nám kufre so všetkými vecami a zobrali mi aj
zvyšné peniaze, nechali mi len 55 Eur. Povedali mi, že nás odvezú do Nemecka. Autom sme
cestovali dva dni po veľmi zlých cestách. Keď sme raz zastavili na prestávku tak nám
povedali, že sme v Srbsku. To, či sme bolo naozaj v Srbsku to neviem. Vtedy bol deň
24.01.2018 okolo 23.00 hod. v noci. O 01.00 hod. dňa 25.01.2018 nás naložili do návesu
kamiónu, ktorý mal plachtu. V návese kamiónu boli naložené balíky dreva medzi ktorými sme
boli ukrytý. V návese kamióna bola iba moja rodina. Veľmi sme sa báli, bola nám zima
a mráz. Po nejakej dobe jazdy v kamióne bez prestávky sme za jazdy videli vedľa nás
policajné auto a vystrčili sme ruky spod plachty a snažili sa požiadať o pomoc. Aká dlhá doba
jazdy by to mohla byt' to uviesť neviem. Vtedy policajné auto zastavilo kamión a rozprávali
sa s vodičom kamiónu. Vtedy moje deti začali kričať "help, help". Policajti dvere na kamióne
neotvorili, ale celý kamión zobrali na policajnú stanicu. Až tam otvorili dvere na návese
kamiónu, kde sme boli ukrytý. Policajti nám spravili prehliadku či nemáme pri sebe zbraň
a zatvorili nás do jednej izby, ktorá vyzerala ako vezenie. Boli sme tam zatvorený dva dni.
Včera večer dňa 26.01.2018 prišiel jeden prekladateľ a po arabsky nám povedal, že sme
v Poľskej zemi. Opýtal sa nás iba jednu otázke, že ako sme vstúpili do Poľska bez povolenia.
Povedal som mu, že mi chceme ísť do Nemecka a že to, ako sme sa dostali do Poľska to
nevieme. Potom nám ešte povedal, že Poľská republika neakceptuje cudzincov bez povolenia
a musia nás vrátiť odkiaľ sme prišli, od štátu do štátu až domov. Poľská polícia nás dnes
27 .O 1.2018 odviezli na hranicu, kde nás čakala iná polícia a zobrali nás na cudzineckú políciu
na Slovensku. Polícia v Poľsku ani mňa, ani moju manželku nevypočúvali a nepodpisovali
sme žiaden dokument. Tlmočník mi povedal, že je vysokoškolský učiteľ a že na políciu prišiel
prví krát dobrovoľne pretože chcel pomôcť. Spolu s tlmočníkom sme boli 15 minút a potom
odišiel. Polícia v Poľsku sa ma vôbec nepýtali odkiaľ a ako sme prišli."

podľa§

Počas

konania o administratívnom vyhostení účastníka konania prejavil vôľu požiadať
o udelenie azylu na území Slovenskej republiky pre seba, svojho manžela a svoje deti, keď do
zápisnice z jeho vyjadrenia na otázku, či žiada o udelenie azylu na území Slovenskej
republiky účastník konania odpovedal: " áno, žiadam o udelenie azylu na území Slovenskej
republiky pre seba, moje deti a manžela. " Nakoľko účastník konania na správnom orgáne
prejavil vôľu o udelenie azylu na území Slovenskej republiky správny orgán konanie vo veci
administratívneho vyhostenia účastníka konania rozhodnutím č. PPZ-HCP-P08-16-014/2018ZVC zo dňa 27.01.2018 prerušil, do doby rozhodnutia o žiadosti účastníka konania o udelenie
azylu na území Slovenskej republiky.
Správny orgán dňa 26.06.2018 vykonal lustráciu v informačných systémoch
Policajného zboru, kde bolo zistené, že účastník konania dňa 14.03.2018 svojvoľne, bez
udania dôvodu a upovedomenia personálu opustil priestory pobytového tábora. Do
pobytového tábora sa viac nevrátil, ani sa nijakým spôsobom neohlásil a jeho ďalší pobyt nie
je známy.

Na základe vyššie uvedeného nebolo možné účastníka konania
orgán a pokračovať v začatom konaní o administratívnom vyhostení.

predviesť

na správny

Podľa § 77 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov policajný útvar vydá rozhodnutie
o zastavení konania o administratívnom vyhostení, ak bol cudzincovi udelený azyl alebo bola
cudzincovi poskytnutá doplnková ochrana. Ak prerušenie konania podľa odseku 5 trvá viac
ako dva roky, policajný útvar konanie zastaví.

Na základe vyššie uvedených skutočností, hlavne s poukazom na to, že prerušenie
konania o administratívnom vyhostení trvá viac ako dva roky, bolo rozhodnuté tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať písomné odvolanie na Oddelenie
cudzineckej polície Policajného zboru Prešov, ul. Ľubochnianska č. 2, 080 06 Prešov v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu má
odkladný účinok.
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Ing. V~Íértci FafKašová
riaditeľ

