ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA
uzatvorená
podľa § 3 a nasl. zákona č. 244/2002 Z. z.,
zákon o rozhodcovskom konaní v platnom znení
_____________________________________________________
Zmluvné strany
I.
Meno a priezvisko / Názov obchodnej spoločnosti alebo obchodné meno
.............................................................................................................................
Rodné číslo / IČO
.............................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska / Sídlo alebo miesto podnikania
.............................................................................................................................
Štát

.................................................................................................................

II.
Meno a priezvisko / Názov obchodnej spoločnosti alebo obchodné meno
.............................................................................................................................
Rodné číslo / IČO
.............................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska / Sídlo alebo miesto podnikania
.............................................................................................................................
Štát

.................................................................................................................

(ďalej v texte aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

čl. I
Základné ustanovenia
Rozhodcovským súdom sa na účely tejto zmluvy rozumie, Stály rozhodcovský súd European
Court of Arbitration, zriadený pri právnickej osobe IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., IČO :
44 933 401, so sídlom : Hodžova 8, 010 01 Žilina (zriadenie uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 129C/2010).
čl. II
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa na základe tejto zmluvy dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli
alebo v budúcnosti vzniknú zo zmluvných vzťahov, ktoré uzatvorili alebo v budúcnosti
uzatvoria môžu predložiť na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským
súdom uvedeným v čl. I, vrátane nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie
bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad a zánik príslušných zmlúv, pričom
následne budú riešené podľa základných vnútorných predpisov, predovšetkým podľa
rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu.
Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu Rozhodcovského súdu a jeho rozhodnutie bude pre
strany v celom rozsahu záväzné.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili a súhlasia s platným štatútom a rokovacím
poriadkom vyššie uvedeného Rozhodcovského súdu, ktorý je k dispozícii na webovej stránke,
www.iustitiaomnibus.com.
čl. III
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možné doplniť alebo zrušiť výlučne písomnou dohodou zmluvných strán
vyhotovenou vo forme dodatku k tejto zmluve, s úradne overenými podpismi zmluvných
strán.
Táto zmluva sa vyhotovuje v ......... rovnopisoch, pričom každej zmluvnej strane patrí jedno
vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, túto zmluvu uzatvárajú na
základe slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V …………..........., dňa ………………
Podpisy zmluvných strán

....................................................................

....................................................................

