
Štatút súťaže o najkrajšiu predzáhradku v Petržalke – 2022 

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“) 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Súťaž o najkrajšiu predzáhradku v Petržalke – 

2022“ je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO 00603201, 

(ďalej len „Petržalka“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“). 

2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva 

a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže v plnom znení 

bude k dispozícii na internetovej stránke www.petržalka.sk (webové sídlo Vyhlasovateľa) 

a v sídle Vyhlasovateľa.  

3. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o upravených priestorov pred bytovými domami, či inými 

verejnými priestranstvami formou predzáhradiek. Zároveň chceme motivovať aj obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Petržalka k aktivitám za účelom skrášlenia svojho bezprostredného 

okolia. 

4. Súťaž sa uskutočňuje  v k.ú. Petržalky. 

 

Trvanie súťaže 

Súťaž je v časovom rozsahu rozdelená:  

- apríl 2022/máj 2022 – spustenie súťaže: prihlasovanie do súťaže 

- jún 2022 – hodnotenie odbornou, resp. výberovou komisiou* 

- júl 2022 – spustenie hlasovania online - posledný júlový týždeň 2022 – uzavretie súťaže 

odbornou/výberovou komisiou* 

- prvý augustový týždeň 2022 – vyhlásenie výsledkov súťaže  

*Výberová komisia pozostáva z 5 členov, z čoho dvaja členovia zastupujú odbornú zložku miestneho 

úradu za oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy. Ostatní členovia komisie sú 

doplnení z radov poslancov, členov komisie životného prostredia a verejného poriadku. 

  

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Zúčastniť sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území 

Petržalky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá sa stará alebo býva v bytovom dome, pri ktorom sa nachádza 

prihlásená predzáhradka, a prihlási sa do súťaže pomocou prihlasovacieho formuláru uvedeného na 

webovom sídle www.petrzalka.sk v stanovenom termíne prihlasovania sa do súťaže. Všetci, ktorí 

splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do hodnotenia odbornou/výberovou komisiou. 

Výberová komisia rozhodne o min. 3 súťažiacich, ktorí sa zúčastnia online hlasovania 

prostredníctvom sociálnej siete www.facebook.com/bratislavapetrzalka/. O konečnom poradí 

súťažiacich rozhodnú „lajky“ od hlasovatelov. 

 

http://www.petržalka.sk/
http://www.petrzalka.sk/
http://www.facebook.com/bratislavapetrzalka/


Pravidlá súťaže 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III tohto štatútu. 

2. Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto 

štatútu. 

3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania 

súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v toto 

štatúte. 

 

Výhra v súťaži 

1. Ocenené budú prvé tri miesta, podľa počtu hlasov, ktoré udelia hlasujúci. 

2. Výherné ceny do súťaže zabezpečí organizátor súťaže nasledovne: 

a. Prvé miesto v celkovej hodnote 100 €, 

b. Druhé miesto v celkovej hodnote 75 €, 

c. Tretie miesto v celkovej hodnote 50 €. 

3. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. 

4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. 

 

Oznámenie o výhre 

1. Meno výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením na webovom sídle. 

2. Taktiež sa výherca bude kontaktovať písomne (e-mailom). 

 

Odovzdanie výhry 

1. Výhercovia sú povinní poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom 

odovzdania výhry. 

 

Dôležité podmienky súťaže 

1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže 

v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. 

2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých 

účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže. 

3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť 

v peniazoch. 

4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú 

do súťaže zaradené. 

5. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre. 



Záverečné ustanovenia 

1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže 

uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol 

oboznámený s týmto štatútom. 

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe 

Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok 

Súťaže po jej vyhlásení. 

3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo 

formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie 

štatútu. 

4. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom 

Vyhlasovateľa súťaže. 


