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Bratislava 14.06.2022 
 
 

R O Z H O D N U T I E   č.  7/2022 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa upravujú podmienky pre vydávanie parkovacích kariet v mikrozóne 

regulovaného parkovania na komunikáciách II. triedy v mestskej časti BRATISLAVA– 
Staré Mesto v lokalite ulíc Klobučnícka, Nedbalova a Uršulínska v Bratislave: 

 

Čl. I 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Toto rozhodnutie bližšie určuje podmienky vydávania parkovacieho oprávnenia na 
miestnych cestách II. triedy v mikrozóne regulovaného parkovania v mestskej časti 
Bratislava– Staré Mesto, lokalita ulíc Klobučnícka, Nedbalova a Uršulínska (ďalej 
len „Rozhodnutie“). 

2. Mikrozóna regulovaného parkovania zahŕňajúca ulice Klobučnícka, Uršulínska, 
Nedbalova (ďalej len „mikrozóna“) je označená zvislým dopravným značením. 

Čl. II 
VYDANIE PARKOVACIEHO OPRÁVNENIA 

 
1. Za parkovacie oprávnenie vydané v súlade s týmito Rozhodnutím sa považuje 

parkovacia karta - iPermit karta odovzdaná fyzickej osobe za splnenia týchto 
podmienok: 
a) trvalý pobyt občana Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1 a pobyt 

cudzinca na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu 2 v lokalite 
ulíc Klobučnícka, Uršulínska, Nedbalova, Hlavné námestie (Zelená 1), 
Františkánske námestie, Sedlárska a Laurinská v Bratislave. 

b) má vzťah k motorovému vozidlu, to znamená že 
1. 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,  
2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, 
3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,  

 
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 
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4. 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 
5. užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom 
leasingu. 

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

 
Čl. III  

PLATNOSŤ PARKOVACIEHO OPRÁVNENIA 
 

1. Parkovacie oprávnenie je platné po dobu jedného  kalendárneho roka odo dňa jeho 
vydania. 

2. Platnosť parkovacieho oprávnenia zaniká: 
a) zmenou trvalého/prechodného pobytu 
b) stratou vzťahu k motorovému vozidlu. 
c) Smrťou a/alebo vyhlásením za mŕtveho osoby, uvedenej v čl. II  

 
Čl. IV  

ÚČINNOSŤ 
 

Toto Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 20. 06. 2022 
 

 

 

 
 

Ing. arch. Matúš Vallo v.r. 
   primátor 

 
 
 

 
 


