
 

 

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV 
                     [pre jednočlennú KRS] 
 
Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo........................................................................................................ 
Názov a adresa Objednávateľa ................................................................................................................ 
Názov a adresa Zhotoviteľa ...................................................................................................................... 
Meno a adresa Člena ............................................................................................................................... 
 
 
Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať 
Člena, ktorý by konal ako jediný rozhodca Komisie pre riešenie sporov a bude tiež nazývaný ako „KRS“, 
aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s .................................*. 
 
 
Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom: 
 
1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, 

ktoré sú priložené ku Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické 
zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú 
dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú 
rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov. 

 
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.] 
 
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný 

poplatok ...................... za deň. 
 
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom 

a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen 
zaväzuje konať ako KRS (ako rozhodca) v súlade s touto Dohodou o riešení sporov. 

 
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti 

s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody 
o riešení sporov. 

 
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu ................................................... 
 
 
Podpísaný: ...........................      Podpísaný:  .................................. Podpísaný: ............................ 
 
 
Za a v mene Objednávateľa    Za a v mene Zhotoviteľa                    Člen za prítomnosti 
za prítomnosti      za prítomnosti 
 
 
Svedok: ................................    Svedok: ......................................       Svedok: .................................... 
Meno:    ................................    Meno:    ......................................       Meno:    .................................... 
Adresa:  ................................    Adresa:  .....................................       Adresa:  .................................... 
Dátum:  ................................    Dátum:  ......................................       Dátum:   ................................... 
 
[* Vložte krátky popis alebo názov sporu] 



 

 

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV 

                       [pre každého člena trojčlennej KRS] 
 
Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo........................................................................................................ 
Názov a adresa Objednávateľa................................................................................................................ 
Názov a adresa Zhotoviteľa...................................................................................................................... 
Meno a adresa Člena............................................................................................................................... 
 
 
Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať 
Člena, ktorý by konal ako jedna z troch osôb Komisie pre riešenie sporov, ktoré sa spoločne nazývajú 
„KRS“ [a chcú, aby tento Člen účinkoval ako predseda KRS ] aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti 
s .................................* 
 
Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom: 
 
1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov  tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, 

ktoré sú priložené k Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické 
zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú 
dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú 
rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov. 

 
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.] 
 

3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen 
platený denný poplatok ................................................ za deň. 

 
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom 

a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen 
zaväzuje vykonávať povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o riešení sporov, ako jedna z troch 
osôb, ktoré majú spoločne konať ako KRS. 

 
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti 

s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody 
o riešení sporov. 

 
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu................................................... 
 
 
 
Podpísaný: ...........................    Podpísaný:  ................................ Podpísaný: ............................. 
 
 
Za a v mene Objednávateľa    Za a v mene Zhotoviteľa  Člen za prítomnosti 
za prítomnosti      za prítomnosti 
 
 
Svedok: ................................    Svedok: ......................................       Svedok: .................................... 
Meno:    ................................    Meno:    ......................................       Meno:    .................................... 
Adresa:  ................................    Adresa:  .....................................       Adresa:  .................................... 
Dátum:  ................................    Dátum:  ......................................       Dátum:   ................................... 
 
[* Vložte krátky popis alebo názov sporu] 

 


