ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4

Banská Bystrica 11. 7. 2019
POZ 2313-2018/Z-268-2019

ROZHODNUTIE
Konanie o prihláške obrazovej ochrannej známky POZ 2313-2018 z 26.10.2018 prihlasovateľa EURÓPA
2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Ladislav Břeský, Botičská
1936/4, 128 00 Praha, CZ,
sa zastavuje
podľa § 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 24a ods. 1 citovaného zákona.
Odôvodnenie:
Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 20.3.2019 bol prihlasovateľ upozornený, že
EUROPAS
prihláška ochrannej známky POZ 2313-2018
má nedostatky, ktoré bránia zápisu ochrannej
známky do registra, a preto nie je možné pokračovať v jej konaní.
V predmetnom liste úrad vyzval prihlasovateľa na spresnenie zoznamu tovarov a služieb podľa Medzinárod
ného triednika výrobkov a služieb na účely registrácie ochrannej známky podľa tried (§ 24a zákona
č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov). V súlade s uvedeným úrad zaslal
prihlasovateľovi návrh zoznamu tovarov a služieb, ktorý zodpovedá formálnym požiadavkám na zápis ozna
čenia do registra ochranných známok. List bol prihlasovateľovi odoslaný na adresu uvedenú v prihláške
ochrannej známky, a to JUDr. Ladislav Břeský, advokát, EURÓPA 2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
2. Vzhľadom na skutočnosť, že list nebol prevzatý prihlasovateľom, resp. zástupcom v odbernej lehote, po
važuje sa za doručený dňom vrátenia zásielky úradu, teda dňa 18.4.2019.
Pretože sa prihlasovateľ v stanovenej lehote do 27.5.2019 nevyjadril a vytýkané nedostatky neodstránil a ani
nepožiadal o predĺženie lehoty, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie o opravnom prostriedku:
Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno
proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má
odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riad
nych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa
§ 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
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Doručiť:
JUDr. Ladislav Břeský, advokát, EURÓPA 2, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava 2
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