
Sadzobník poplatkov  

Stáleho rozhodcovského súdu – 1. Trenčianskeho rozhodcovského súdu  

1.      Poplatok za rozhodcovské konanie v občianskoprávnom konaní pri podaní žaloby, 

vzájomnej žaloby a námietky započítania: 

a)      z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 5 % (pričom najnižšia 

výška poplatku je 50 - €  a najviac 50.000,- €). 

b)      ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 330,- €. 

2.      Poplatok za rozhodcovské konanie v obchodnoprávnom konaní pri podaní žaloby, 

vzájomnej žaloby a námietky započítania: 

a)      z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 5 %, (pričom najnižšia 

výška poplatku je 60,- € a najviac 50.000,- €). 

b)      ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 500,- €. 

3.      Poplatok vedľajšieho účastníka za pristúpenie do rozhodcovského konania: 

a)      z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 5 %, (pričom najnižšia 

výška poplatku je 30,- € a najviac 50.000,- €), 

b)      ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 330,- €. 

4.      Poplatok za návrh na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 250,- €. 

5.      Poplatok pri vznesení námietky zaujatosti rozhodcu: 330,- €. 

6.      Poplatok pri vznesení námietky o nedostatku právomoci rozhodcovského súdu: 330,- €. 

7.      Poplatok pri podaní návrhu na zmierovacie konanie: 50% poplatku za rozhodcovské 

konanie určeného pri podaní žaloby, najmenej však 50,- €, najviac 50.000,- €, ak bol 

zaplatený poplatok za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby. 

8.      Poplatok za administráciu konania (administratívny poplatok) za rozhodcovské konanie 

v každom konaní pri podaní žaloby,vzájomnej žaloby a námietky započítania vo výške 20,- €. 

9.      Poplatok za rozhodcovské konanie sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastňujú 

viac ako dvaja účastníci konania, a to o 30 % za každého ďalšieho účastníka a vedľajšieho 

účastníka rozhodcovského konania.  

10. Poplatok za zastavenie konania: Pokiaľ dôjde k zastaveniu rozhodcovského konania 

z dôvodu nezaplatenia poplatku za RK alebo z dôvodu späťvzatia žaloby pred zaplatením 

poplatku za RK podľa bodov 1-8 tohto sadzobníka poplatkov, poplatok za zastavenie konania 

je 20,- €, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje zaplatiť.  

Pozn.: 

- Rozhodcovský súd vráti pomernú časť poplatku za rozhodcovské konanie po 

právoplatnom skončení sporu zmierom. 

- Predseda 1.TRS môže v odôvodnených prípadoch znížiť sadzbu poplatku na základe 

žiadosti účastníka rozhodcovského konania 


