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Rozhodcovská zmluva   
Príloha k zmluve o službách VIAMO uzatvorenej podľa § 31 zákona č. 429/2009 Z.z. o platobných službách v znení 
neskorších predpisov medzi poskytovateľom platobných služieb VIAMO, a.s. so sídlom Odborárska 21, 83102 
Bratislava, IČO: 47126221, zastúpená Ing. Ľubomír Požgay (predseda predstavenstva) a Ing. Miroslav Zomborský 
(člen predstavenstva) (alebo Ľubomír Nádaský – člen predstavenstva) a obchodníkom (používateľom platobných 
služieb): 
 

Názov spoločnosti, a. s. 
Sídlo:    
IČO:    
Zapísaná:   
Zastúpená:   
 
Obchodník vyhlasuje, že v súlade s § 90 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prijíma neodvolateľný návrh Viama na uzavretie tejto 
rozhodcovskej zmluvy, ktorý mu Viamo ponúkol a ďalej vyhlasuje, že sa oboznámil s platným Štatútom a 
Rokovacím poriadkom Stáleho Rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej 
len Rozhodcovský súd), ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.sbaonline.sk.  
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v 
znení neskorších predpisov, túto rozhodcovskú zmluvu v nasledovnom znení: 
1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o službách Viamo ako rámcovú zmluvu o poskytovaní platobných služieb 

podľa § 31 zákona č. 429/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý zo Zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, vrátane sporov týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia, bude predložený a s 
konečnou platnosťou rozhodnutý pred Rozhodcovským súdom. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa 
Štatútu, Rokovacieho poriadku a ostatných pravidiel Rozhodcovského súdu. Miestom rozhodcovského konania 
bude Bratislava. Jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa podriadia Štatútu a Rokovaciemu poriadku Rozhodcovského súdu, ktoré sú 
platné v čase začatia rozhodcovského konania ako aj rozhodcovskému rozsudku vydanému podľa tohto 
Štatútu a Rokovacieho poriadku. 

4. Obchodník vyhlasuje, že si je vedomý, že: 
- rozhodcovské konanie sa začína na základe podania žaloby na adresu sídla súdu, čo spôsobuje, že nemožno 
v tej istej veci konať a rozhodovať na súde alebo pred iným rozhodcovským súdom, 
- rozhodcovský rozsudok je konečným rozhodnutím, ktorý má po nadobudnutí právoplatnosti rovnaké účinky 
ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsudok Rozhodcovského súdu bude záväzný pre zmluvné strany, a že v 
stanovených lehotách splnia všetky povinnosti uložené v rozhodcovskom rozsudku. 

6. Táto rozhodcovská zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a je 
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rozhodcovskú zmluvu riadne prečítali, právne úkony v nej urobené sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 
Za VIAMO      Za obchodníka 
V Bratislave, dňa ....................................   V Bratislave, dňa ................................... 
 
 
……….……….……….……….……….……….……….......  ……….……….……….……….……….……….………. 
Meno Priezvisko      Meno Priezvisko  
 
 
……….……….……….……….……….……….………........  ……….……….……….……….……….……….………. 
Meno Priezvisko      Meno Priezvisko  
 


