
Štatút propagačnej súťaže „Stavbu nechajte na profesionálov a vyhrajte kuchyňu - 2022“ 
 
 

Organizátor 
 
Propagačnú súťaž (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť P&P Korekt – stavebná spoločnosť s.r.o., 
so sídlom Stará ulica 162/12, Malé Dvorníky, IČO : 47040904, DIČ : 2023724626, IČ DPH : 
SK2023724626, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 31160/T (ďalej ako „organizátor"). 
 
Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov, 
podmienky a pravidlá súťaže. 
 
 

Účel súťaže 
 
Účelom súťaže je reklama a podpora predaja služieb organizátora. Cieľom súťaže je motivovať 
spotrebiteľov k výberu a nákupu služieb zabezpečením ich priameho zapojenia sa do súťaže a tak im 
dať možnosť získať organizátorom ponúkanú výhru. Zároveň cieľom súťaže je aj informovať širokú 
verejnosť o službách a portfóliu organizátora. 
 
 

Doba trvania a miesto konania súťaže 
 
Súťaž prebieha v termíne od 14. 02. 2022 do 23. 12. 2022, vrátane týchto dní, na celom území 
Slovenskej republiky. 
 
 

Podmienky účasti v súťaži 
 
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s 
vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže, ktorá splní pravidlá súťaže. Účasť v súťaži 
organizátor oznámi účastníkovi súťaže aj emailom z emailovej adresy ds.korektstav@gmail.com. 
 
Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci a zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 
OZ), ani iné dodávateľské alebo odberateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže, ich 
zamestnanci a ich blízke osoby ako aj všetky osoby, ktoré použil organizátor na realizáciu súťaže a ich 
zamestnanci, ich blízke osoby a iné osoby, pomocou ktorých plnia svoje záväzky. V prípade, že sa 
výhercom stane jedna z týchto osôb, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola 
odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy 
organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 
 
 

Pravidlá súťaže 
 
Do súťaže je zákazník zaradený automaticky pri podpise Zmluvy o dielo na hrubú stavbu rodinného 
domu v čase trvania súťaže. Vyplatenie výhry je podmienené splnením všetkých záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo na hrubú stavbu.  
 
 

Výhra 
 
Výhercovi preplatíme 10.000€ vrátane DPH z objednávky na kuchynskú linku so spotrebičmi do 
novostavby zo Zmluvy o dielo v obchode Anrico – Dunajská Streda, maximálne však celú hodnotu 
objednávky. 



Spôsob vyplatenia výhry 
 
Hodnota výhry bude zaplatená kuchynskému štúdiu ANRICO (ANRICO, S.R.O. Galantská cesta 
397/10 92901 Dunajská Streda) za výhercom objednanú kuchynskú linku so spotrebičmi. 
 
 

Žrebovanie 
 
Žrebovanie o výhru z pomedzi účastníkov súťaže sa uskutoční dňa 23. 12. 2022 v priestoroch 
organizátora. Výherca bude vyžrebovaný len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky a 
pravidlá uvedené v tomto Štatúte. 
Výsledok súťaže je konečný, bez možnosti odvolania. 
 
 

Odovzdanie výhry 
 
O výhre bude vyžrebovaný účastník (ďalej len „výherca“) informovaný organizátorom telefonicky 
alebo písomne a zároveň bude výsledok žrebovania uverejnený na internetovej stránke organizátora 
www.korekt-stav.sk. Organizátor s výhercom dohodne spôsob a termín odovzdania výhry. Ak nedôjde 
k dohode o spôsobe a termíne odovzdania výhry medzi organizátorom a výhercom do tridsiatich (30) 
dní od žrebovania, termín a spôsob odovzdania výhry určí a oznámi organizátor výhercovi. 
 
Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, 
že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a overiť si či spĺňa podmienky účasti v súťaži. 
 
Výherca stráca právo na získanie výhry a organizátor vyžrebuje iného výhercu ak (i) sa výherca 
nepreukáže, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná alebo (ii) sa organizátorovi nepodarí s výhercom 
skontaktovať do tridsiatich (30) dní od vyžrebovania alebo (iii) sa výherca nedostaví k prevzatiu 
výhry v dohodnutom alebo organizátorom určenom termíne ; opakované žrebovanie sa uskutoční len 
jedenkrát. 
 
Keď sa nepodarí odovzdať výhru výhercovi, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, 
výhra prepadne v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. 
 
 

Výhry a daň z príjmov 
 
Výhra zo súťaže presahuje sumu stanovenú zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom 
znení (v čase vydania Štatútu 350,0 EUR vrátane DPH), čiže je predmetom dane z príjmu fyzických 
osôb a výherca je povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona a ostatných právnych 
predpisov SR. Nepeňažná výhra, ktorú obdrží výherca predstavuje výhru pred zdanením. Nepeňažnú 
výhru si výherca zdaňuje osobne prostredníctvom daňového priznania.  
 
 

Zodpovednosť organizátora 
 
Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať a 
to ani prostredníctvom súdu. 
Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora. 
Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto Štatúte. 
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi 
poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, 
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 



Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za 
žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. 
 
 

Osobitné ustanovenia 
 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže 
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Ak sa organizátor 
súťaže dozvie, že účastník a/alebo výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo 
informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto účastníka a/alebo výhercu zo súťaže, 
pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 
 
 

Osobné údaje a osobnostné práva 
 
Organizátor, ktorému sa poskytujú osobné údaje: P&P Korekt – stavebná spoločnosť s.r.o., so sídlom 
Stará ulica 162/12, Malé Dvorníky 92901 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: info@korekt-stav.sk 
 
Účel spracovania: Poskytnuté osobné údaje bude využívať organizátor výhradne na zasielanie 
korešpondencie potrebnej na komunikáciu ohľadne stavby a informovanie účastníka o súťaži. Súhlas 
so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na vopred neurčenú dobu. Výherca bez nároku na 
finančnú náhradu udeľuje svoj súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom v 
rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo na propagačné, reklamné a marketingové 
účely spojené s vyhodnotením súťaže, propagáciou organizátora v masmédiách, v hromadných 
informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. 
 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: P&P Korekt – stavebná spoločnosť s.r.o., so sídlom Stará ulica 
162/12, Malé Dvorníky 92901 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos nebude. 
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu. 
 
Poskytnutím svojich osobných údajov organizátorovi súťaže každý súťažiaci dáva svoj súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely súvisiace s organizovaním súťaže 
„Stavbu nechajte na profesionálov a vyhrajte kuchyňu - 2022“. Súhlas so spracovaním osobných 
údajov udeľuje účastník súťaže dobrovoľne a v rozsahu v akom ich poskytol. 
 
Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu 
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň 
ochrany osobných údajov. 
 
Organizátor súťaže vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude 
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným 
právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 
 
Práva súťažiaceho: súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek bezplatne 
odvolať písomnou formou na adrese organizátora súťaže, P&P Korekt – stavebná spoločnosť s.r.o., so 
sídlom Stará ulica 162/12, Malé Dvorníky 92901. Súťažiaci má právo požadovať od organizátora 
prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, súťažiaci má 
právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, 
sťažnosti dozornému orgánu na Slovensku, Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona 
č.: 18/2018 Z. z. 
 



 
Oficiálne pravidlá 

 
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami súťaže po celú dobu jej trvania na 
internetovej stránke organizátora www.korekt-stav.sk. 
 
Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u organizátora súťaže. 
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami súťaže 
obsiahnutými v tomto Štatúte. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s 
týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. 
 
Ustanovenia tohto Štatútu, priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
 
Malé Dvorníky 08.02.2022 
 


