Rozhodcovská zmluva
Meno a priezvisko/Obchodné meno:
Miesto podnikania/Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
zapísaná v Obchodnom registri (príp. Živnostenskom registri alebo inom)
Okresného súdu v
Oddiel:
Vložka č.:
a
Meno a priezvisko/Obchodné meno:
Miesto podnikania/Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
zapísaná v Obchodnom registri (príp. Živnostenskom registri alebo inom)
Okresného súdu v
Oddiel:
Vložka č.:
(ďalej len spoločne „zmluvné strany“)
sa dohodli, že uzatvárajú v zmysle § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších predpisov túto rozhodcovskú zmluvu:
Článok I.
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o
…........, uzavretej medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy dňa … … …. (ďalej len „Zmluva“) alebo
súvisiacich so Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie
bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy alebo
tejto rozhodcovskej zmluvy, predložia na rozhodnutie:
A) 1. Trenčianskemu rozhodcovskému súdu, so sídlom Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín (ďalej len
„TRS“), podľa ustanovení jeho Rokovacieho poriadku a Štatútu. Zmluvné strany sa zaväzujú
podrobiť rozhodnutiu TRS. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že:
a) rozhodcu ustanoví rozhodcovský súd (§ 8 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní)
b) ak sa bude jednať o obchodnoprávny spor, môže TRS rozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti;
c) rozhodcovský rozsudok nie je možné preskúmať na žiadosť niektorej zo zmluvných strán iným
rozhodcovským senátom TRS

B) Príslušnému súdu Slovenskej republiky, ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na súde podľa
príslušného právneho predpisu (zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok). Zmluvné strany
sa dohodli, že pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán podá žalobu o rozhodnutie akéhokoľvek
sporu, ktorý vznikne z tej zmluvy, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie na
všeobecnom súde, považuje sa táto skutočnosť za rozväzovaciu podmienku tejto rozhodcovskej
doložky; ustanovenie tejto vety sa nepoužije v prípade, ak pred podaním žaloby na súde bola
podaná žaloba na rozhodcovský súd vo veci, v ktorej je touto rozhodcovskou doložkou v súlade
s vnútorným i predpismi rozhodcovského súdu založená právomoc rozhodcovského súdu.

Článok II.
Osobitné dojednania o priebehu rozhodcovského konania
1) Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť
rozhodnutiu rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude
vydané v slovenskom jazyku.
2) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona o
rozhodcovskom konaní (dôvody na obnovu konania).
3) Rozhodcovská zmluva zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán.
4) Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade rozhodnutia jednej zo zmluvných strán uplatniť svoje
práva v rozhodcovskom súdnom konaní podľa čl. I tejto zmluvy, je tá zmluvná strana povinná toto
svoje rozhodnutie písomné oznámiť druhej zmluvnej strane s tým, že pokiaľ druhá zmluvná strana
nebude s prejednaním sporu v rozhodcovskom konaní súhlasiť, postačí ak túto skutočnosť oznámi
druhej zmluvnej strane v lehote 10 dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia. Táto skutočnosť sa
považuje za rozväzovaciu podmienku tejto rozhodcovskej doložky
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Rozhodcovská zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Rozhodcovská zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zo zmluvných
strán po jednom (1) rovnopise.
3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto rozhodcovskej zmluve je slobodná, vážna, bez
omylu v osobe alebo predmete zmluvy, že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a z jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.
V

dňa

Spoločnosť 1

Spoločnosť 2

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Podpis:
Pečiatka:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Podpis:
Pečiatka:

