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ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA 

 

uzatvorená podľa § 3 až § 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení 

neskorších predpisov medzi  

 

Obchodné meno    OTP Banka Slovensko, a.s. 

Sídlo      Štúrova 5, 813 54 Bratislava  

IČO      31 318 916 

DIČ      2020411074 

IČ DPH     SK2020411074 

Obchodný register    Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B  

za ktorú koná     Ing. Eduard Žanony, regionálny riaditeľ RKC-SEVER 

     Ing. Viliam Štefanko, vzťahový manažér pre firemných 

     klientov 

ďalej len „Banka“ 

 

a 

 

Názov združenia: Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 

Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

IČO: 37 793 225 

Zapísaný: v Registri záujmových združení právnických osôb 

za ktorého konajú: PaedDr. Ľubomír Rešetár, predseda združenia 

           rodné číslo: xxxxxx/xxxx 

       adresa trvalého pobytu: 065 48  Šarišské Jastrabie 197 

       štátna príslušnosť: Slovenská republika 

  doklad totožnosti: Občiansky preukaz xxxxxxxx  

a 

 

Obec:      Legnava 

Sídlo:      Legnava 77, 065 46 Malý Lipník 

IČO:      00 329 991 

za ktorú koná:    Ing. Martin Krompaský, starosta obce 

     rodné číslo: xxxxxx/xxxx 

 trvalý pobyt: Legnava 12, 065 46 Malý Lipník 

 štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 doklad totožnosti: Občiansky preukaz xxxxxxxx 

a 

 

Obec:      Malý Lipník 

Sídlo:      Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník 

IČO:      00 330 043 

za ktorú koná:    Jozef Šesták, starosta obce 

     rodné číslo: xxxxxx/xxxx 

 trvalý pobyt: 065 46 Malý Lipník 28 

 štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 doklad totožnosti: Občiansky preukaz xxxxxxxx 

a 
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Obec:      Sulín 

Sídlo:      Sulín 99, 065 46 Malý Lipník 

IČO:      00 330 191 

za ktorú koná:    Anna Hiľáková, starosta obce 

     rodné číslo: xxxxxx/xxxx 

 trvalý pobyt: Sulín 93, 065 46 Malý Lipník, 

 štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 doklad totožnosti: Občiansky preukaz xxxxxxxx 

a 

 

Obec:      Mníšek nad Popradom 

Sídlo:      Mníšek nad Popradom 126, 065 22 Mníšek nad  

     Popradom 

IČO:      00 330 060 

za ktorú koná:    Peter Žemba, starosta obce 

     rodné číslo: xxxxxx/xxxx 

 trvalý pobyt: Pilhovčík 158, 065 22 Mníšek nad  

  Popradom 

 štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 doklad totožnosti: Občiansky preukaz : xxxxxxxx 

ďalej spoločne aj jednotlivo len „Klient“ 

 

Článok I. - Úvodné ustanovenia 

1. Pre účely tejto Rozhodcovskej zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných 

definíciách : 

Rozhodcovská zmluva    táto Rozhodcovská zmluva 

RS SOPK  Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory so sídlom Gorkého 9, 816 

03 Bratislava 

         Zmluva    Zmluva o splátkovom úvere (spolu / 

financovanie  z EU fondov) č. 5005/19/013 zo 

dňa 30.10.2019 uzavretá medzi Bankou a 

Klientom : Ľubovnianske regionálne združenie 

miest a obcí, IČO:37 793 225 

Zmluva o pristúpení k záväzku 1 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-

      ZZ-03 zo dňa 30.10.2019 uzavretá medzi Bankou

      a Klientom: Obec Legnava, IČO: 00 329 991 

Zmluva o pristúpení k záväzku 2 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-

      ZZ-04 zo dňa 30.10.2019 uzavretá medzi Bankou 

      a Klientom: Obec Malý Lipník, IČO: 00 330 043 

Zmluva o pristúpení k záväzku 3 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-

 ZZ-05 zo dňa 30.10.2019 uzavretá medzi Bankou 

a Klientom: Obec Sulín, IČO: 00 330 191 

         Zmluva o pristúpení k záväzku 4 Zmluva o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-

      ZZ-06 zo dňa 30.10.2019 uzavretá medzi Bankou 

      a Klientom: Obec Mníšek nad Popradom, IČO: 

      00 330 060 

  

 



 

3 

 

 

Zmluvné strany      Banka a Klient 

2. Názvy častí, článkov a príloh Rozhodcovskej zmluvy sa uvádzajú len pre účely 

orientácie, pričom nemajú interpretačný význam. 

3. Pokiaľ Rozhodcovská zmluva odkazuje na zákony alebo iné právne predpisy, tieto 

odkazy budú interpretované ako odkazy na zákony a všeobecne záväzné právne 

predpisy v platnom a účinnom znení, vrátane zákonov a právnych predpisov, ktoré rušia 

a nahrádzajú zákony alebo iné právne predpisy, na ktoré Rozhodcovská zmluva 

odkazuje. 

 

Článok II. - Predmet zmluvy 

1. Klient vyhlasuje, že bol Bankou poučený o dôsledkoch uzavretia Rozhodcovskej 

zmluvy.  

2. Klient vyhlasuje, že prijíma Bankou predložený neodvolateľný návrh na uzavretie 

Rozhodcovskej zmluvy podľa § 3 až 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom 

konaní v znení neskorších predpisov o tom, že spory Zmluvných strán z ich obchodov 

budú rozhodované v rozhodcovskom konaní na RS SOPK. 

3. Banka a Klient sa týmto dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú : 

a) zo Zmluvy o splátkovom úvere (spolu/financovanie z EU fondov) č. 5005/19/013 

zo dňa  uzavretej medzi Bankou a Klientom  a/alebo zo Zmluvy o pristúpení k 

záväzku č. 5005/19/013-ZZ-03, uzatvorenou s obcou: Legnava , IČO: 00 329 991, 

a/alebo zo Zmluvy o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-04, uzatvorenou 

s obcou: Malý Lipník IČO: 00 330 043 a/alebo zo Zmluvy o pristúpení k záväzku 

č. 5005/18/003-ZZ-05, uzatvorenou s obcou:  Sulín IČO: 00 330 191, a/alebo zo 

Zmluvy o pristúpení k záväzku č. 5005/18/003-ZZ-06, uzatvorenou s obcou:, 

Mníšek nad Popradom IČO: 00 330 060,  

b) zo zmlúv a jednostranných úkonov, ktorými je zabezpečená pohľadávka zo 

Zmluvy  

najmä z dôvodu neplnenia povinností, náhrady škody, bezdôvodného obohatenia, 

ohľadom platnosti vyššie uvedených právnych úkonov a ich výkladu, budú rozhodnuté 

v rozhodcovskom konaní na RS SOPK. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobia 

rozhodnutiu RS SOPK a jeho rozhodnutie bude pre nich záväzné. 

4. Zmluvná strana sa napriek uzavretej Rozhodcovskej zmluve môže domáhať svojho 

práva podaním žaloby na všeobecný súd a druhá zmluvná strana ani jej právny nástupca 

sa nemôžu účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu podľa osobitného predpisu, 

ibaže vo veci už skôr začalo rozhodcovské konanie. 

 

Článok III. - Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy založené Rozhodcovskou zmluvou sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, kolízne normy sa nepoužijú. 

2. Rozhodcovská zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek 

prípadne predchádzajúce ústne a písomné dohovory týkajúce sa predmetu 

Rozhodcovskej zmluvy. 

3. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Rozhodcovskej zmluvy je alebo sa stane 

neplatné, alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, táto neplatnosť alebo 

nevymáhateľnosť neovplyvní ostatné ustanovenia Rozhodcovskej zmluvy.   

4. Rozhodcovskú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, 

podpísanými obidvomi Zmluvnými stranami.  

5. Rozhodcovská zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými 

stranami.  
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6. Rozhodcovská zmluva je vyhotovená v 12 rovnopisoch, z toho 2 pre Banku a 10 pre 

Klienta.  

7. Zmluvné strany Rozhodcovskú zmluvu prečítali, vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne 

úkony, že zmluvu podpisujú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie sú im známe okolnosti, 

ktoré by ju robili neplatnou. Na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených za ne 

konať. 

 

V Poprade dňa 30.10.2019     V Poprade dňa 30.10.2019 

  

Banka:       Klient:  

OTP Banka Slovensko, a.s.  Ľubovnianske regionálne združenie 

miest a obcí  

 

 

 podpísané      podpísané 

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

Ing. Eduard Žanony, regionálny riaditeľ            PaedDr. Ľubomír Rešetár, predseda  

RKC-SEVER      združenia 

   

 
 podpísané 
...................................................................  

Ing. Viliam Štefanko, vzťahový manažér 

 pre firemných klientov 

 

Klient:       Klient: 

Obec Legnava     Obec Malý Lipník 

 
podpísané      podpísané 

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

Ing. Martin Krompaský, starosta obce  Jozef Šesták, starosta obce 

 

 

Klient:       Klient: 

Mníšek nad Popradom    Obec Sulín 

 

 podpísané      podpísané 

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

Peter Žemba, starosta obce    Anna Hiľáková, starosta obce 

 

 
Svojím podpisom potvrdzujem, že protistrana predo mnou vlastnoručne podpísala tento dokument.  

Identifikácia protistrany bola vykonaná podľa dokladu totožnosti uvedeného v úvode tohto dokumentu.  

V Poprade dňa 30.10.2019 

 

Meno, priezvisko: Ing. Viliam Štefanko 

 

   podpísané 
Podpis       ..................................................... 

                    pečiatka banky  


