Arbitrážny súd

ŠTATÚT
Arbitrážneho súdu
stáleho rozhodcovského súdu zriadeného Slovenskou poľnohospodárskou a
potravinárskou komorou, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava-Staré Mesto.

Prvá časť
§1
Základné ustanovenia a právne postavenie
1.
Arbitrážny
súd
zriadený
pri
Slovenskej
poľnohospodárskej
a
potravinárskej komore, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO:
31826253 (ďalej len „zriaďovateľ“) je stálym rozhodcovským súdom (ďalej len
„Arbitrážny súd“) zriadeným podľa ust. § 12 zákona č. 244/2002 Z. z. o
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
§2
Názov a sídlo
1.
Názov stáleho rozhodcovského súdu: Arbitrážny súd
2.
Sídlo Arbitrážneho súdu: Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika.
§3
Pôsobnosť súdu
1.
Arbitrážny súd je v súlade so zákonom stálym, nezávislým orgánom,
kompetentným rozhodovať spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných
obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, týkajúce sa právnych
vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní vrátane sporov
o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.
2.
Arbitrážny súd nemôže rozhodovať spory o vzniku, zmene a zániku
vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom
stave, spory ktoré súvisia s núteným výkonom rozhodnutí, a spory, ktoré
vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.
3.
Arbitrážny súd nemôže rozhodovať ani spory medzi dodávateľom a
spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so
spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní.
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§4
Právomoc súdu
1.
Arbitrážneho súdu rozhoduje spory, pokiaľ jeho právomoc vyplýva
z rozhodcovskej zmluvy uzavretej medzi stranami. Obsah, formu, platnosť
a ostatné náležitosti rozhodcovskej zmluvy určuje Druhá hlava Zákona.
Druhá časť
§5
Organizácia Arbitrážneho súdu
1.
Arbitrážny súd tvorí Predsedníctvo Arbitrážneho súdu (ďalej len
„Predsedníctvo“), Tajomník Arbitrážneho súdu (ďalej len „Tajomník“ ) a
rozhodcovia.
§6
Predsedníctvo, predseda a podpredseda
1.
Predsedníctvo je najvyšším orgánom Arbitrážneho súdu, skladá sa
z troch členov, volených predstavenstvom zriaďovateľa na dobu neurčitú.
Predstavenstvo zriaďovateľa môže odvolať člena Predsedníctva iba zo
závažných dôvodov. Predsedníctvo spomedzi seba si volí Predsedu
a Podpredsedu Arbitrážneho súdu (ďalej len „Predseda“ a „Podpredseda“).
2.
Predsedníctvo riadi činnosť Arbitrážneho súdu a vykonáva úlohy mu
zverené týmto Štatútom Arbitrážneho súdu, Rokovacím poriadkom
Arbitrážneho súdu, a iné úlohy a činnosti, ktoré nie sú zverené do právomoci
ostatných orgánov Arbitrážneho súdu alebo do právomoci Predsedu, najmä
a) prerokúva, schvaľuje a kontroluje hospodárenie Arbitrážneho súdu,
prerokováva a schvaľuje správy o činnosti Arbitrážneho súdu,
b) rozhoduje a vykonáva činnosť mu zverenú podľa Rokovacieho poriadku
Arbitrážneho súdu,
c) vytvára poradné a odborné orgány Arbitrážneho súdu a volí a odvoláva
ich členov,
d) menuje a odvoláva rozhodcov Arbitrážneho súdu a o ich zapísaní alebo
vymazaní do/zo Zoznamu rozhodcov Arbitrážneho súdu,
e) predkladá predstavenstvu zriaďovateľa návrhy na zmeny a doplnenie
Rokovacieho poriadku Arbitrážneho súdu a Štatútu Arbitrážneho súdu,
f) podáva správu o činnosti Arbitrážneho súdu predstavenstvu zriaďovateľa
raz za kalendárny rok, najneskôr do 31. marca nasledujúceho
kalendárneho roku,
g) vykonáva dohľad nad riadnym priebehom rozhodcovského konania
h) navrhuje a schvaľuje pravidlá pre výkon funkcie rozhodcu,
i) rozhoduje o menovaní ad hoc rozhodcov v konkrétnych sporoch,
v prípade ak o to sporová strana požiada a navrhne na rozhodcu
v danom spore osobu nezapísanú v Zozname rozhodcov Arbitrážneho
súdu,
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3.
Všetci členovia Predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone a v súvislosti s výkonom
funkcie člena Predsedníctva.
4.
Predsedníctvo sa schádza pravidelne najmenej raz ročne, inak vždy podľa
potreby, ak o to požiada zriaďovateľ, Predseda alebo iný člen Predsedníctva.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti Predsedu a aspoň jedného
člena. Na prijatie uznesenia Predsedníctva je potrebný súhlas aspoň dvoch jeho
členov, z toho jeden musí byť súhlas Predsedu.
5.
Z rokovania Predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú
všetci prítomní členovia Predsedníctva.
6.
Každý z členov Predsedníctva môže vykonávať funkciu rozhodcu
Arbitrážneho súdu, pokiaľ spĺňa všetky pravidlá na výkon funkcie rozhodcu.
7.
Predseda spolupracuje s orgánmi zriaďovateľa, je reprezentantom
Arbitrážneho súdu, koná v mene súdu dovnútra i navonok, organizačne riadi a
usmerňuje činnosť Arbitrážneho súdu.
8.
Predseda raz ročne predkladá Predsedníctvu na prerokovanie a
schválenie správu o činnosti Arbitrážneho súdu.
9.
Predseda podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážneho súdu ustanovuje
rozhodcu/rozhodcov pre jednotlivé spory.
9.
Predsedu zastupuje v jeho dlhodobej neprítomnosti alebo v čase
nemožnosti vykonávať svoju funkciu najmä zo zdravotných dôvodov
Podpredseda a koná v mene súdu vo všetkých veciach tak ako Predseda.
8.
Predseda menuje a odvoláva Tajomníka.
§7
Rozhodcovia
1.
Všetky spory, ktoré sa majú rozhodovať na Arbitrážnom súde rozhodujú
rozhodcovia zapísaný v Zozname rozhodcov Arbitrážneho súdu alebo ad hoc
rozhodcovia.
Rozhodcovia
pri
výkone
svojej
funkcie
konajú
nezávisle, nestranne a spravodlivo.
2.
Rozhodcov Arbitrážneho súdu menuje a odvoláva Predsedníctvo. Návrhy
na vymenovanie a odvolanie rozhodcov predkladá Predsedníctvu jeho
Predseda.
3.
Do zoznamu rozhodcov môže byť zapísaná každá osoba, ktorá spĺňa
podmienky podľa Zákona, má ukončené právnické vysokoškolské štúdium
druhého stupňa alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého
stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.
4.
Nikto nie je povinný funkciu rozhodcu prijať. Ten, kto prijal funkciu
rozhodcu, môže sa jej písomne vzdať, ak sa jej nevzdá, je povinný túto funkciu
vykonávať nestranne a spravodlivo v súlade so zákonom, ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na rozhodovanie sporov
a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Ak sa rozhodca vzdá svojej
funkcie, urobí len všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
5.
Rozhodcovia sú povinní, a to aj po skončení svojej funkcie rozhodcu,
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti
s výkonom rozhodcovskej funkcie. Tejto povinnosti ich môže zbaviť len
účastník konania, v ktorého záujme sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.
Povinnosť
mlčanlivosti
rozhodcu
podľa
zákona
sa
nevzťahuje
na
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sprístupňovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní a súdom na
účely ich konania, ktoré sa týka predmetu rozhodcovského konania, postupu v
rozhodcovskom konaní alebo iných skutočností súvisiacich s výkonom funkcie
rozhodcu alebo s činnosťou stáleho rozhodcovského súdu.
6.
Funkcia rozhodcu zaniká vzdaním sa funkcie rozhodcu, odvolaním
z funkcie rozhodcu, rozhodnutím súdu, pozbavením alebo obmedzením
spôsobilosti rozhodcu na právne úkony, smrťou rozhodcu.
§8
Zoznam rozhodcov
1.
Rozhodcom Arbitrážneho súdu je osoba zapísaná v Zozname rozhodcov
vedenom Arbitrážnym súdom. Zoznam rozhodcov sa uverejňuje v Obchodnom
vestníku a do tohto Zoznamu rozhodcov môže nahliadnuť každý záujemca.
2.
O zapísaní do Zoznamu rozhodcov a o vyčiarknutí zo Zoznamu rozhodcov
rozhoduje Predsedníctvo na návrh Predsedu.
3.
Zoznam rozhodcov vedie a jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku
zabezpečuje Tajomník.
§9
Tajomník
1.
Tajomník je volený a odvolávaný Predsedom na obdobie piatich rokov.
2.
Tajomník organizuje a zodpovedá za všetku agendu spojenú s činnosťou
Arbitrážneho súdu a vykonáva činnosti ustanovené týmto Štatútom
Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Tajomník je
povinný sa riadiť pokynmi Predsedu. Stará sa najmä o prípravu a riadny časový
priebeh rozhodcovského konania, o včasné a riadne vyhotovenie všetkých
písomností a rozhodnutí Arbitrážneho súdu a úschovu všetkých jeho
písomností.
3.
Podpisuje doložku o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti
rozhodnutí a so súhlasom Predsedníctva uverejňuje vhodným spôsobom
rozhodnutia zásadnej dôležitosti.
4.
Organizačné a administratívne práce Arbitrážneho súdu vykonáva a
zabezpečuje Tajomník.
5.
Tajomník sa môže zúčastňovať na ústnych pojednávaniach vedených na
Arbitrážnom súde a na zasadnutiach Predsedníctva s hlasom poradným.
Tajomník je viazaný mlčanlivosťou o veciach konkrétnych sporov na
Arbitrážnom súde, a to aj po skončení funkcie Tajomníka.
6.
Tajomník je zároveň vedúcim kancelárie a zodpovedá za jej vedenie,
organizáciu a funkčnosť.
§ 10
Kancelária
1.
Arbitrážny súd zriaďuje stálu kanceláriu Arbitrážneho súdu na
zabezpečenie činnosti súdu po stránke organizačnej, administratívnej a
hospodárskej. Jej vedúcim je Tajomník.
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Tretia časť
§ 11
Trovy rozhodcovského konania a odmeny
1.
Výšku a spôsob určenia trov rozhodcovského konania určuje Rokovací
poriadok Arbitrážneho súdu.
2.
Odmenu Tajomníka, ostaných členom Predsedníctva okrem Predsedu
a odmenu rozhodcov a výšku ich nákladov určuje Predseda so zreteľom na
hodnotu predmetu sporu, jeho právnu obtiažnosť a účelnosť vynaložených
nákladov.
3.
Odmenu
Predsedu
určuje
zriaďovateľ
alebo
osoba
poverená
zriaďovateľom.
Štvrtá časť
§ 12
Hospodárenie Arbitrážneho súdu
1.
Majetok, s ktorým Arbitrážny súd hospodári je tvorený najmä poplatkami
platenými účastníkmi konania na osobitný bankový účet v zmysle Pravidiel
o trovách rozhodcovského konania a sadzobníka poplatkov.
Piata časť
§ 13
Záverečné ustanovenia
1.
Tento Štatút Arbitrážneho súdu môže meniť alebo dopĺňať iba
predstavenstvo zriaďovateľa na návrh Predsedníctva.
2.
Tento Štatút Arbitrážneho súdu nadobúda platnosť a účinnosť dňom
zverejnenia v Obchodnom vestníku. Momentom zverejnenia nového Štatútu
Arbitrážneho súdu, alebo jeho zmeny v Obchodnom vestníku, stráca platnosť
a účinnosť predchádzajúci Štatút Arbitrážneho súdu.
V Bratislave dňa 16.12.2016
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