POUČENIE O DÔSLEDKOCH UZATVORENIA
ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY
NÁVRH ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., (ďalej PSS, a. s., alebo stavebná
sporiteľňa), v súlade so zákonom o bankách, ponúka každému
stavebnému sporiteľovi neodvolateľný návrh na uzatvorenie
rozhodcovskej zmluvy o tom, že ich prípadné vzájomné spory
z bankových obchodov budú rozhodnuté v rozhodcovskom
konaní Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej aso
ciácie (ďalej rozhodcovský súd). Stavebný sporiteľ má možnosť
voľby, či prijme, alebo neprijme stavebnou sporiteľňou predlože
ný návrh na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy, pričom rozhod
nutie o jeho prijatí, resp. neprijatí urobí najneskôr pri uzatvorení
zmluvy, na základe ktorej sa vykoná bankový obchod, a uvedenú
skutočnosť potvrdí svojím podpisom na zmluve. Rozhodcovská
zmluva má spravidla formu samostatného dokumentu.
Pravidlá rozhodcovského konania a rozhodovania, ako aj pravidlá
zmierovacieho konania, pravidlá o trovách a ďalšie náležitosti sú
visiace s rozhodcovským konaním upravuje rokovací poriadok roz
hodcovského súdu. Sídlo, právne postavenie, organizačnú štruk
túru, vedenie zoznamu rozhodcov a iné pravidlá organizovania
činnosti rozhodcovského súdu upravuje štatút rozhodcovského
súdu. Aktuálne znenie štatútu a rokovacieho poriadku rozhod
covského súdu je zverejnené na webovom sídle rozhodcovského
súdu: http://www.sbaonline.sk/sk/staly-rozhodcovsky-sud/, pričom
prijatím návrhu na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy stavebný
sporiteľ potvrdí, že je s ich obsahom oboznámený a súhlasí
s nimi.
POUČENIE O DÔSLEDKOCH UZATVORENIA
ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY NA RIEŠENIE SPOROV
Stavebný sporiteľ, ktorý je spotrebiteľom, je bez ohľadu na pod
písanie rozhodcovskej zmluvy oprávnený podať návrh na rieše
nie sporu na vecne a miestne príslušný súd na území Slovenskej
republiky a riešiť vec v súdnom konaní. Rozhodcovské konanie
sa uskutoční podľa pravidiel dohodnutých v rozhodcovskej
zmluve a v súlade s pravidlami a princípmi stanovenými v štatúte
rozhodcovského súdu a v rokovacom poriadku rozhodcovského
súdu.
Ak sa stavebná sporiteľňa so stavebným sporiteľom v rozhod
covskej zmluve výslovne nedohodne inak, platí, že:
I.	rozhodcovské konanie bude písomné;
II.	rozhodcovské konanie bude v slovenskom jazyku;
III.	
rozhodcovský rozsudok nebude preskúmateľný iným roz
hodcom (rozhodcami);
IV.	v prípade, ak to nie je v rozpore so štatútom rozhodcovského
súdu, rozhodcovský súd rozhoduje v zložení jedného rozhod

cu, ak ide o spory vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv,
a v zložení troch rozhodcov v ostatných prípadoch;
V.	pri rozhodcovskom konaní s jedným rozhodcom rozhodcu
ustanoví predseda predsedníctva rozhodcovského súdu;
VI.	pri rozhodcovskom konaní s viacerými rozhodcami určí kaž
dá zmluvná strana rozhodcovskej zmluvy jedného rozhodcu
a takto určení rozhodcovia určia tretieho predsedajúceho
rozhodcu, s tým, že ak do 15 dní od začatia konania, príp.
doručenia žaloby druhej zmluvnej strane, alebo ak dvaja
rozhodcovia neurčia predsedajúceho rozhodcu do 15 dní od
ich určenia, tak rozhodcu ustanoví predseda predsedníctva
rozhodcovského súdu, pokiaľ štatút rozhodcovského súdu
alebo rokovací poriadok rozhodcovského súdu neustanovuje
inak;
VII.	miestom rozhodcovského konania je Bratislava – ústredie
(sídlo) rozhodcovského súdu.
Rozhodcovské konanie začína podaním žaloby na rozhodcovský
súd, čo má rovnaké právne účinky, ako žaloba podaná na súd.
Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať
a rozhodovať na súde alebo pred iným rozhodcovským súdom.
Ak žaloba nebude obsahovať zákonom určené náležitosti
– iden
tifikačné údaje účastníkov rozhodcovského konania,
prípadne aj ich zástupcov, pravdivé opísanie rozhodujúcich sku
točností, označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať,
označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva,
návrh vo veci samej a podpis žalobcu, alebo nebude doplnená
v lehote určenej rozhodcovským súdom, rozhodcovský súd zas
taví rozhodcovské konanie.
Rozhodcovský rozsudok bude pre zmluvné strany záväzný. Do
ručený rozhodcovský rozsudok bude mať pre účastníkov roz
hodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok
súdu a stavebný sporiteľ berie na vedomie, že sa proti nemu
nemožno odvolať. Rozhodcovský rozsudok, ktorý sa stal prá
voplatným, je po uplynutí lehoty na plnenie vykonateľný podľa
osobitných predpisov.
V prípade, ak stavebný sporiteľ neprijme stavebnou sporiteľňou
predložený návrh na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy, akékoľ
vek spory, ktoré vzniknú pri vykonávaní bankového obchodu
me
dzi stavebným sporiteľom a stavebnou sporiteľňou alebo
v súvislosti s ním vrátane sporov súvisiacich so zabezpečením
poh
ľa
dávok PSS, a. s., voči stavebnému sporiteľovi vyplýva
júcich zo zmluvného záväzkového vzťahu, budú predložené
na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu na území
Slovenskej republiky.
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