ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tel.: 048/43 00 131, 048/43 00 327

Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Fax: 048/41 32 563
E-mail: urad@indprop.gov.sk

Miesto pre úradnú pečiatku

www.upv.sk

Potvrdenie o podaní

Žiadosť

O ZÁPIS
PREVODU (PRECHODU)
ochrannej známky
(práv z prihlášky ochrannej známky)

osobne / poštou /
elektronicky bez el. podpisu /
elektronicky podpísané el. podpisom
dátum
podpis

Značka spisu POZ
Číslo zápisu OZ
1

Majiteľ (prihlasovateľ)
Priezvisko, meno (titul) / názov
Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

2

Štát

@

Nadobúdateľ
Priezvisko, meno (titul) / názov
Ulica (P. O. Box)
Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

3

@

Zástupca žiadateľa alebo adresa na doručovanie
Priezvisko, meno (titul) / názov

Zástupca

Ulica (P. O. Box)

Adresa na
doručovanie

Mesto

PSČ

Telefón

Fax

E-mail

4

Štát

Štát

@

Prílohy
1x – zmluva o prevode alebo jej úradne overená kópia, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode alebo iný doklad preukazujúci
zmenu prihlasovateľa/majiteľa, doklad preukazujúci prechod práv z prihlášky ochrannej známky / ochrannej známky
1x – zoznam tovarov alebo služieb, ak ide o čiastočný prevod a ak ho pre nedostatok miesta nie je možné uviesť v časti 5
1x – plná moc alebo kópia generálnej plnej moci s číslom generálnej plnej moci
ďalšie doklady

UPV 6810 0D

Vyčistiť formulár

201/0

5

Ochranná známka (prihláška ochrannej známky) sa prevádza (prechádza)
pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (prihlásená)
len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná; v tomto prípade uveďte zoznam tovarov alebo služieb (zoradený vzostupne podľa tried Niceskej
klasifikácie, spolu s príslušným číslom triedy), pre ktoré sa:
- ochranná známka (prihláška ochrannej známky) prevádza (prechádza)
TRIEDA:

ZOZNAM K PRÍSLUŠNEJ TRIEDE

- ochranná známka (prihláška ochrannej známky) neprevádza (neprechádza)
TRIEDA:

ZOZNAM K PRÍSLUŠNEJ TRIEDE

V prípade nedostatku miesta uveďte zoznam tovarov alebo služieb v prílohe.

6

Potvrdzujem pravdivosť a úplnosť uvedených údajov.

………………………………………………………………………………

Podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu
(prípadne pečiatka pri právnických osobách)

UPV 6810 0D

Vyčistiť formulár

201/0

INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA O ZÁPIS PREVODU (PRECHODU) OCHRANNEJ ZNÁMKY
(PRIHLÁŠKY OCHRANNEJ ZNÁMKY)
Žiadosť o zápis prevodu (prechodu) ochrannej známky (práv z prihlášky ochrannej známky) sa podáva v Úrade priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4 (ďalej úrad).
Práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok pred úradom upravuje zákon
č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a vyhláška č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach.
Každé podanie na úrad sa robí v štátnom jazyku. Podanie na úrad sa môže urobiť aj telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Podanie
urobené telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré nie je podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým
podpisom, treba doplniť v písomnej forme do jedného mesiaca, inak sa takéto podanie považuje za nepodané.
Žiadosť o zápis prevodu (prechodu) ochrannej známky (práv z prihlášky ochrannej známky) sa podáva v jednom vyhotovení a môže
obsahovať len jednu ochrannú známku alebo prihlásené označenie.
Žiadateľom, ktorí nemajú potrebné známkovo-právne vedomosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom
zastupovať niektorým z oprávnených zástupcov alebo advokátov. Konanie o žiadosti vedie úrad so žiadateľom alebo jeho zástupcom.
Podaním žiadosti o zápis prevodu (prechodu) ochrannej známky (práv z prihlášky ochrannej známky) vzniká poplatková povinnosť. Správne
poplatky za úkony vykonávané úradom sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
Ak poplatok za podanie žiadosti nebol zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
úradu na jeho zaplatenie.
Správne poplatky sa hradia v eurách prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet úradu vedený
v štátnej pokladnici. Na platobnom doklade uveďte:
Názov účtu
IBAN
BIC

Depozitný účet ÚPV SR BB
SK49 8180 0000 0070 0006 0750
SPSRSKBA

Konštantný symbol 0558
Variabilný symbol

Variabilný symbol je identifikáciou platby. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento
kód začína zľava jednomiestnym prefixom 6, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky, ktoré prideľuje úrad.
(napr.: 6017482000 je variabilný symbol pre prihlášku ochrannej známky zn. spisu POZ 1748-2000)

Špecifický symbol

11

UPV 6810 0D

Vyčistiť formulár
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