
Príloha k RP č. 49/2021: Pravidlá žrebovania iPermit kariet  

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel žrebovania iPermit kariet 
k parkovaniu v lokalite ulíc Klobučnícka, Uršulínska, Nedbalová v Bratislave. 

Žrebovanie organizuje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so sídlom Primaciálne 
nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00 603 481 (ďalej len „HMB“) 

Článok I. Účastník žrebovania 

1. Účastníkom žrebovania sa môže stať fyzická osoba s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1 (a pobytom cudzinca na území 
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu2) v lokalite ulíc Klobučnícka, 
Uršulínska, Nedbalova, Hlavné námestie (Zelená 1) a Františkánske námestie 
v Bratislave (ďalej len „podmienka trvalého pobytu“). 

2. Účastník žrebovania spĺňajúci podmienku trvalého pobytu musí súčasne preukázať svoj 
vzťah k motorovému vozidlu, ktorý preukazuje jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a) je držiteľom motorového vozidla3; v prípade, ak je držiteľom motorového 
vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa motorového vozidla počas 
trvania manželstva aj druhý z manželov, bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo 
patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  

b) má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, 
c) užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,  
d) je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom 

dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej 
osoby na súkromné účely alebo užíva motorové vozidlo na základe leasingovej 
zmluvy o operatívnom leasingu. 

3. V prípade, ak jednu bytovú jednotku, t. j. byt, nachádzajúci sa v lokalite ulíc 
Klobučnícka, Uršulínska, Nedbalova, Hlavné námestie (Zelená 1) a Františkánske 
námestie v Bratislave spoločne užívajú fyzické osoby trvalo alebo prechodne, tieto 
fyzické osoby majú nárok len na jednu kartu. 

4. Fyzické osoby nespĺňajúce podmienky žrebovania nebudú do žrebovania zaradené. Ak 
fyzická osoba splní niektoré podmienky pre získanie iPermit karty v dôsledku 
nepravdivých informácií, ktoré poskytla, iPermit kartu nezíska a HMB je oprávnené  
poskytnúť ju ďalšiemu záujemcovi. HMB si vyhradzuje právo v prípade podľa 
predchádzajúcej vety, takúto osobu zo žrebovania vylúčiť.  

Článok II. Termín a miesto žrebovania 

1. Fyzické osoby spĺňajúce podmienky uvedené v Čl. I bod 1 a 2 môžu žiadosť do 
žrebovania o iPermit karty podať od 17.01.2022 do 28.01.2022, a to osobne do 
podateľne HMB alebo poštou na  Oddelenie parkovania.   

2. Žrebovanie iPermit kariet bude prebiehať dňa 01. 02. 2022, v čase od 14.00 do 15.00 
hod. vrátane (ďalej len "čas žrebovania").  

 
1 § 3 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 
2 Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
3 § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 



3. Žrebovanie sa uskutoční v sídle HMB za účasti notára, pričom zo všetkých súťažiacich, 
ktorí podali žiadosť o zaradenie do žrebovania o iPermit karty v období od 17.01.2022 
do 28.01.2022, bude vyžrebovaných celkovo 36 výhercov, pričom HMB bude žrebovať 
dvojnásobný počet uchádzačov. V prvej skupine v celkovom počte 36 budú 
predstavovať, tzv. vyžrebovaní uchádzači a druhú skupinu v rovnakom počte budú 
predstavovať tzv. náhradní uchádzači, pričom náhradní uchádzači môžu iPermit kartu 
získať len v prípade, ak niektorý vyžrebovaný uchádzač nesplní podmienky podľa 
Článku I. bod 1. a 2. 

4. HMB si vyhradzuje právo žrebovanie o iPermit karty vykonať v dvoch kolách, a to  
a) 1.kolo pre uchádzačov s trvalým pobytom v lokalite ulíc z Klobučnícka, 

Uršulínska, Nedbalova, Františkánske nám., Hlavné nám. (Zelená 1), a to 
maximálne do vyčerpania celkového počtu iPermit  kariet, t. j. maximálne 36 
kusov (a 36 náhradníkov) 

b) ak bude menej žiadostí z 1. kola ako iPermitov, bude iPermit vydaný ku každej 
žiadosti z 1. kola a zvyšný počet iPermitov sa losuje zo žiadostí rezidentov ulíc 
v lokalite Zelená, Sedlárska, Laurinská, Biela, Radničná a Michalská, 
Zámočnícka.  

Článok III. Mechanizmus žrebovania 

1. Žrebovanie bude prebiehať prostredníctvom náhodného výberu. Žiadosti budú vložené do 
obálok a následne sa z nich bude náhodne žrebovať. O jeho priebehu bude spísaná 
„Zápisnica“, ktorú osvedčí notár.  

2. Výhercovia budú informovaní súkromnou správou na mailovú adresu, ktorú uvedú vo 
svojej žiadosti.  

3. Pokiaľ nebude výherca do 5 pracovných dní reagovať na správu o vyžrebovaní zaslanú 
dvakrát na jeho e-mailovú adresu, stráca právo na uzavretie zmluvy o výpožičke 
k bezplatnému užívaniu iPermit karty a iPermit karta pripadá v poradí prvému 
náhradníkovi. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava 
náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v tridsiatom šiestom 
poradí. 

Článok IV. Spoločné ustanovenia 

1. Žrebovanie sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenska. 
2. Prípadné otázky, pripomienky a pod. je potrebné zaslať na e-mailovú adresu 

martina.ciferska@bratislava.sk 
3. Do žrebovania budú zaradení tí uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené podmienky 

súťaže. HMB má právo na výsledné posúdenie splnenia stanovených podmienok  
jednotlivými uchádzačmi.  

4. Účasť na žrebovaní ani výhry nemožno súdne vymáhať a ani žiadať inú protihodnotu 
alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.  

5. HMB si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá žrebovania, 
alebo toto aj úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, a to s 
účinnosťou odo dňa zverejnenia takéhoto oznámenia na www.bratislava.sk   

 

V Bratislave, dňa ...................................  


