
Oficiálne pravidlá súťaže „ Vyhrajte poukaz na dovolenku v hodnote 1 500,- € “ 

 

1. Usporiadateľ súťaže : 
MBS STRECHY s.r.o. , Námestie Ľudovíta Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica , IČO : 47 495 677 ,              
DIČ : 2023935573 , IČ DPH: SK2023935573 , Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel:  Sro , vložka 
číslo : 25592/S , (ďalej ako „ usporiadateľ “) 
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) . Cieľom súťaže je zvýšenie propagácie 
spoločnosti MBS STRECHY s.r.o. 
 

2. Názov súťaže :  
„ Vyhrajte poukaz na dovolenku v hodnote 1 500,- € “ (ďalej len „súťaž“) 
 

3. Termín a miesto konania súťaže : 
Od 21.6.2022 – do 31.07.2022 . 
Miestom konania súťaže je adresa prevádzky usporiadateľa : Sobôtka 5687 , 979 01 Rimavská Sobota. 
 

4. Účastníci súťaže : 
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k právnym 
úkonom. Účastník musí mať trvalý pobyt , alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a 
v čase konania súťaže musí splniť podmienky pre zapojenie sa do súťaže (uvedené v bode číslo 5 
týchto pravidiel) . 
Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť v čase konania súťaže iba raz. 
Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). 
 

5. Podmienky pre zapojenie sa do súťaže : 
Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je: 
 
Nákup nad 150 m2 kompletného strešného systému , od usporiadateľa v období termínu súťaže. 
Kompletný strešný systém zahŕňa : 
- strešnú krytinu v minimálnom odbere 150 m2 (Maslen, Tondach, Creaton, Bramac, Terran, 

Lindab, Budmat, MBS KLIK PANEL, MBS FALC) 
- Plechové, betónové, alebo keramické strešné doplnky ( v závislosti od výberu typu strešnej 

krytiny a tvaru strechy) v prislúchajúcom množstve k m2 strechy 
- Strešné príslušenstvo – strešná fólia, odvetrávací pás hrebeňa, skrutky, ochranná vetracia 

mriežka, ochranný vetrací hrebeň , v prislúchajúcom množstve k m2 strechy 
- zvodový systém v prislúchajúcom množstve k danej streche          

Alebo nákup nad 300 m2 strešnej krytiny (Maslen, Tondach, Creaton, Bramac, Terran, Lindab, Budmat,        
MBS KLIK PANEL, MBS FALC)  , bez nutnosti zakúpenia potrebných doplnkov , príslušenstva, zvodového 
systému . 

Po skontrolovaní splnenia podmienok súťaže, obdrží účastník súťaže od usporiadateľa súťažný formulár 
, ktorý po vyplnení vhodí do žrebovacieho boxu . Žrebovací box bude umiestnený na viditeľnom mieste   
v predajni na adrese prevádzky usporiadateľa – Sobôtka 5687 , 979 01  Rimavská Sobota . 

 



6. Výhra v súťaži : 
Výhru zabezpečuje usporiadateľ súťaže.  
Účastník , ktorý splní podmienky pre zapojenie sa do súťaže , bude zaradený do žrebovania 
o darčekový poukaz na dovolenku v hodnote 1 500,-€ .  
Hodnotu darčekového poukazu bude možné uplatniť na nákup zájazdu z ponuky cestovnej kancelárie 
Kartago tours, a.s. a to na všetkých predajniach Kartago tours, a.s. a u všetkých ich províznych 
partnerov . Poukaz bude možné uplatniť do 31.12.2022.  
 

7. Žrebovanie výhercu : 
Výherca výhry bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky pre 
zapojenie sa do súťaže, vyplnili súťažný formulár a vhodili ho do žrebovacieho boxu umiestneného 
v predajni na adrese prevádzky usporiadateľa – Sobôtka 5687 , 979 01 Rimavská Sobota. Výherca bude 
len jeden a výhra len jedna. 
Žrebovanie prebehne najneskôr do piatich dní od ukončenia súťaže , v priestoroch prevádzky 
usporiadateľa , za jeho účasti , bez prítomnosti verejnosti. 
 

8. Oznámenie a odovzdanie výhry : 
Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry  do 24 hodín od uskutočnenia 
žrebovania a to prostredníctvom e-mailovej adresy a sms správy na telefónne číslo , ktoré uviedol 
v súťažnom formulári . Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých 
výhercom za účelom oznámenia výhry výhercovi.   
Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru , ani ju prevádzať na iného 
súťažiaceho alebo tretiu osobu. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné 
zameniť za hotovosť. 
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry do 48 hodín od oznámenia výhry, vzdá sa výhry, 
odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra mu nebude 
odovzdaná. V tomto prípade sa bude žrebovať náhradný výherca .  
Výhry v hodnote nad  350 € sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 
Z. z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €. 
Výherca v celom rozsahu zodpovedá za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších 
povinností, ktoré mu vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

9. Ochrana osobných údajov : 
V rámci vyplnenia súťažného formulára k súťaži, bude každý účastník požiadaný o vyjadrenie súhlasu s 
pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu  formulára, teda mena a priezviska, e-mailu 
a telefónneho čísla. Uvedené osobné údaje budú použité výlučne za účelom realizácie a vyhodnotenia 
súťaže, identifikácie a  odovzdania výhry výhercovi či overenia dodržiavania pravidiel súťaže. 
Poskytnutie osobných údajov pre účely realizácie súťaže je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou 
podmienkou pre realizáciu súťaže, najmä pre odovzdanie výhry v tejto súťaži či pre overenie 
dodržiavania pravidiel súťaže,  je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli a súhlasili so spracovaním ich 
osobných údajov v požadovanom rozsahu. Pokiaľ účastník nesúhlasí s poskytnutím , alebo so 
spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných 
údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka 
v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolanie 
súhlasu) je možné oznámiť  emailom na mbsstrechy@mbsstrechy.sk. Doba spracovania , je doba 
trvania súťaže a ďalej po dobu do odovzdania výhry výhercovi, resp. počas dlhšieho obdobia môže 
usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, pokiaľ bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či 
oprávneným záujmom usporiadateľa, či ostatných súťažiacich . 



 Správcom údajov poskytnutých účastníkom je usporiadateľ tejto súťaže. Údaje poskytnuté účastníkmi 
môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a 
to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä účtovníci, daňoví a právni 
poradcovia. 
 
 
 

10. Osobitné ustanovenia  : 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžku trvania súťaže, zmenu pravidiel 
žrebovania a dátumu uskutočnenia žrebovania . Zmenu Pravidiel usporiadateľ vhodným spôsobom 
zverejní.  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez 
udania dôvodu kedykoľvek v priebehu celého jej trvania, pričom účastník nemá nárok na úhradu 
nákladov vynaložených v súťaži. 
Pravidlá súťaže môžu byť uvedené v skrátenej verzii  na propagačných materiáloch v súvislosti s touto 
súťažou , avšak tieto oficiálne pravidlá súťaže uverejnené na webovom sídle usporiadateľa 
www.mbsstrechy.sk  sú považované za jediné, úplné a konečné. Pravidlá budú zverejnené na 
webovom sídle usporiadateľa počas celej doby trvania súťaže. 

                Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia usporiadateľom.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rimavskej Sobote , dňa 21.6.2022 


