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Spoločnosť ELGAS, s.r.o., so sídlom Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica, korešpondenčná adresa Bajkalská 

19B, 821 01 Bratislava, IČO : 36 314 242, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sr, vložka 

č. 10109/R (ďalej len „Vyhlasovateľ“), týmto vyhlasuje  

 

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  

„1 000€ pre vaše podnikanie “ 

 

ktorých účelom je úplná a jasná úprava pravidiel, podmienok a priebehu súťaže „1 000€ pre vaše podnikanie “ 

vyhlásenej Vyhlasovateľom v marci 2021 v súlade s Pravidlami a podmienkami reklamných súťaží zo dňa 

01.03.2021 zverejnených na webovej stránke  spoločnosti ELGAS, sr.o. zo dňa 01.03.2021 na webovej stránke 

www.elgas.sk (ďalej len „Súťaž“). 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1 Vyhlasovateľ v zmysle Pravidiel a podmienok reklamných súťaží zo dňa 01.03.2021 týmto stanovuje 

Osobitné pravidlá súťaže „1 000€ pre vaše podnikanie“, ktoré obsahujú osobitné podmienky Súťaže, ktoré 

špecifikujú predmet Súťaže a upravujú a stanovujú podmienky Súťaže (ďalej len „Osobitné pravidlá“). 

2.1 Účelom Súťaže je propagácia služieb Vyhlasovateľa poskytovaných právnickým osobám so sídlom na 

území Slovenskej republiky, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti využívajú energie – elektrinu 

a zemný plyn, na ktoré má Vyhlasovateľ príslušné povolenia.  

 

2. MIESTO A ČAS KONANIA SÚŤAŽE A JEJ NÁZOV 

2.1. Súťaž začína  dňa 01.03.2021 o 23:59 hod. a končí dňa 31.07.2021 (pôvodne 31.05.2021) o 23:59 hod. 

pod názvom „1 000€ pre vaše podnikanie“. 

 

3. SÚŤAŽIACI 

Súťaž je určená výlučne pre právnické osoby vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť na území 

Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, 

ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti využívajú energie – elektrinu a zemný plyn, pričom nemá 

štatút chráneného zákazníka tzv. malého podniku, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa Súťaže len 

prostredníctvom fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osoby alebo osoby na to určenej 

(zamestnanec), pričom prípadná výhra prináleží výlučnej konkrétnej právnickej osobe (ďalej len 

„Súťažiaci"). 

 

4. PODMIENKY SÚŤAŽE 

4.1. Do Súťaže bude zaradený každý Súťažiaci, ktorý súčasne splní všetky nasledujúce podmienky:   

a) zaregistroval sa do Súťaže prostredníctvom formulára na webovej stránke Vyhlasovateľa alebo 

prostredníctvom Facebookového formulára prístupného na Facebookovom profile Vyhlasovateľa, 

kde uviedol pravdivo a úplne všetky svoje požadované údaje,  pričom odoslanie formulára 

predstavuje žiadosť o vypracovanie a zaslanie ponuky poskytovaných služieb Vyhlasovateľa pre 

Súťažiaceho; 

 

b) Spĺňa podmienku definície Súťažiaceho odseku 3 týchto Osobitných pravidiel,  

c) dôjde k uzavretiu Zmluvy o združenej  dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny alebo 

Zmluvy o združenej  dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu medzi Vyhlasovateľom 

a Súťažiacim, a to v termíne do 15.08.2021 (pôvodne 15.06.2021) na obdobie poskytovania služieb 

na kalendárny rok 2022. 

 

5. ODOVZDANIE VÝHIER A ICH ZDAŇOVANIE 

http://www.elgas.sk/
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5.1. Vyhlasovateľ vyžrebuje v rámci Súťaže troch Výhercov spomedzi všetkých zúčastnených Súťažiacich.  

5.2. Žrebovanie výhercov prebehne dňa 2.09.2021 (pôvodne 20.06.2021) v priestoroch vyhlasovateľa za účasti 

zástupcu Vyhlasovateľa bez účasti notára.  

5.3. Každý výherca bude o výsledku Súťaže vyrozumený telefonicky pričom následne po úspešnom spojení 

s Výhercom bude Výhercovi  zaslaná e-mailovej správa na mail uvedený v registračnom formulári Súťaže.  

5.4. Výhra v Súťaži spočíva v poskytnutí príspevku Vyhlasovateľa v celkovej výške 1000,- EUR bez zrážkovej 

dane v zákonom stanovenej výške, ktorú odvedie v plnenie výške riadne a včas Vyhlasovateľ, ktorý bude 

voči každému Výhercovi uplatnený zo strany Vyhlasovateľa, formou započítania tejto sumy na základe 

Zmluvy o združenej  dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny alebo Zmluvy o združenej  

dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu, ktorú Výherca v súlade s Osobitnými pravidla Súťaže 

uzavrie s Vyhlasovateľom na obdobie kalendárneho roka 2022 (ďalej len „Výhra“). 

5.5. Vyhlasovateľ vystaví do 14 dní odo dňa ukončenia Súťaže Výhercovi potvrdenie o výhre, ktoré bude 

obsahovať údaje o Výhre a identifikačné údaje súvisiacej základe Zmluvy o združenej  dodávke elektriny 

koncovému odberateľovi elektriny alebo Zmluvy o združenej  dodávke plynu koncovému odberateľovi 

plynu.  

5.6. Pre vylúčenie pochybností Vyhlasovateľ potvrdzuje, že výška výhry je stanovená bez sumy, ktorá 

predstavuje zrážkovú daň, pričom táto bude zo strany Vyhlasovateľa odvedená v zákonom stanovenej 

výške v čase v súlade s odsekom 1. tohto článku Osobitných pravidiel.  

5.7. Na rozhodovanie o Výhercoch a na odovzdanie Výhry sa ďalej vzťahujú Pravidlá a podmienky reklamných 

súťaží na sociálnej sieti Facebook alebo na webovej stránke spoločnosti ELGAS, s.r.o. zo dňa 01.03.2021 

(ďalej len „Pravidlá“). 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

6.1. Tieto Osobitné pravidlá sú zverejnené na internetovej stránke www.elgas.sk a nadobúdajú platnosť 

a účinnosť dňom ich zverejnenia.  

6.2. Súťaž v zmysle Osobitných pravidiel nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných 

hrách v znení neskorších predpisov. 

6.3. Zapojením sa do Súťaže každý Súťažiaci a taktiež aj jeho zákonný zástupca súhlasia so všetkými 

podmienkami Súťaže a zaväzujú sa ich plne dodržiavať. Ak Vyhlasovateľ zistí, že Súťažiaci alebo jeho 

zákonný zástupca konal alebo sa pokúsil konať v rozpore s Pravidlami alebo Osobitnými pravidlami, stráca 

nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na akúkoľvek výhru a bude zo Súťaže bez 

akejkoľvek náhrady vylúčený a nie je oprávnený sa Súťaže opäť zúčastniť. 

6.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Osobitných pravidiel. Za kontrolu dodržiavania týchto 

Osobitných pravidiel zodpovedá Vyhlasovateľ.  

6.5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. 

Súťažiaci každej Súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a 

usporiadateľovi Súťaže, ktorým je Vyhlasovateľ a nie sociálnej sieti Facebook. 

6.6. Tieto Osobitné pravidlá upravujú špecifiká Súťaže, pričom na túto sa podporne a záväzne vzťahujú 

Pravidlá, s čím Súťažiaci zapojením sa do Súťaže bezvýhradne súhlasí a tieto sa zaväzuje rešpektovať.  

 

V Bratislave, dňa 01.03.2021 

 

AKTUALIZÁCIA 

Na základe bodu 6. 5. sa vyhlasovateľ rozhodol predĺžiť súťaž do 31.07.2021 a upraviť zároveň všetky lehoty 

s ňou súvisiace tak ako je uvedené červenou farbou vyššie. 

Ostatný obsah dokumentu „OSOBITNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE zostáva nezmenený. 

 

V Bratislave, dňa 05.05.2021 

ELGAS, s.r.o. 

http://www.elgas.sk/

