
VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 1 

 
PRIHLÁŠKA OCHRANNEJ ZNÁMKY 

 
podaná na úrade ........……………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Žiadosť o zápis 
 
 
 Týmto sa žiada o zápis ochrannej známky uvedenej v tejto prihláške. 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
1  Na tomto mieste môže byť uvedené referenčné číslo, ktoré tejto prihláške pridelí prihlasovateľ, 

alebo referenčné číslo, ktoré jej pridelí zástupca. 

 
 

VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
 

Referenčné číslo prihlasovateľa:1 ............................ 
 

Referenčné číslo zástupcu:1  ............................ 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 1, pokračovanie] 
 
2. Prihlasovateľ (prihlasovatelia) 
 
 2.1 Ak je prihlasovateľom fyzická osoba,  
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:2 

 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby:2 

 
 2.2 Ak je prihlasovateľom právnická osoba, úplný úradný názov tejto osoby: 
 
 
 2.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):  Číslo (čísla) faxu:  E-mail: 
  (so smerovým číslom)  (so smerovým číslom) 
 
 
 
 2.4 Štátna príslušnosť: 
 
  Krajina trvalého bydliska: 
 
  Krajina, v ktorej má prihlasovateľ podnik:3 
 
 2.5 Ak je prihlasovateľom právnická osoba, uveďte 
 

− právnu povahu právnickej osoby: 
 

− štát a prípadne územný celok štátu, podľa ktorého je táto právnická osoba 
zriadená: 

 
 2.6  Vyznačte v prípade, že je viac prihlasovateľov; v takom prípade priložte ich 

zoznam na osobitnom hárku a pri každom uveďte údaje podľa bodov 2.1 
alebo 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5.4 

___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
2  Mená podľa písmen (a) a (b) sú buď úplné mená prihlasovateľa, alebo mená, ktoré prihlasovateľ 

obvykle používa. 
3  „Podnik” je existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik. 
4  Ak je na  osobitnom hárku uvedených viac prihlasovateľov s rôznymi adresami a nemajú svojho 

zástupcu, je potrebné na osobitnom hárku podčiarknuť korešpondenčnú adresu. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 1, pokračovanie] 

 
3. Zástupca 
 
 3.1  Prihlasovateľ nemá zástupcu. 
 
 3.2  Prihlasovateľ má zástupcu. 
 
  3.2.1 Údaje o zástupcovi 
 
   3.2.1.1 Meno: 
 
   3.2.1.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):  Číslo (čísla) faxu:  E-mail: 
  (so smerovým číslom)  (so smerovým číslom) 
 
 
 
  3.2.2  Plná moc už bola odovzdaná úradu. 
    Poradové číslo:5  ……………………………….. 
 
  3.2.3  Plná moc je priložená. 
 
  3.2.4  Plná moc bude dodaná neskôr. 
 
  3.2.5  Plná moc nie je potrebná. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Adresa pre doručovanie6 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
5  Nevypĺňajte, pokiaľ nebolo plnej moci udelené poradové číslo alebo pokiaľ ešte nie je poradové 

číslo známe prihlasovateľovi alebo zástupcovi. 
6  Adresa pre doručovanie musí byť uvedená na mieste určenom pod názvom bodu č. 4, pokiaľ 

prihlasovateľ nemá alebo, ak je viac prihlasovateľov, žiaden z prihlasovateľov nemá bydlisko 
alebo existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik na území zmluvnej strany, 
ktorej úrad je úradom uvedeným na str. 1 tejto prihlášky, s výnimkou prípadu, keď je v bode 3 
uvedený zástupca. 



___________________________________________________________________________  
[Tlačivo č. 1, pokračovanie] 
 
5. Uplatnenie práva prednosti 
 
  Týmto si prihlasovateľ uplatňuje nasledujúce právo prednosti: 
 
 5.1 Krajina (úrad) prvého podania:7 
 
 
 5.2 Dátum prvého podania: 
 
 
 5.3 Číslo podania prvej prihlášky (ak je známe): 
 
 
 5.4 Overená kópia prihlášky, ktorej právo prednosti sa uplatňuje8 
 
 
 5.4.1  je pripojená. 
 
 5.4.2  bude predložená do troch mesiacov odo dňa podania tejto 

prihlášky. 
 
 
 5.5 Preklad overenej kópie 
 
 5.5.1  je pripojený. 
 
 5.5.2  bude predložený do troch mesiacov odo dňa podania tejto 

prihlášky. 
 
 
 5.6  Vyznačte, ak sa uplatňuje právo prednosti z viacerých prihlášok; 

v takom prípade priložte ich zoznam na osobitnom hárku a pri každom 
uveďte údaje podľa bodov 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 a 5.5 a tovary a/alebo 
služby uvedené v každej z nich. 

___________________________________________________________________________ 

                                                     
7  Ak bola prihláška, ktorej právo prednosti sa uplatňuje, podaná na úrade inom, ako je národný 

úrad (napr. OAPI, Známkový úrad Beneluxu a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a dizajny)), je potrebné namiesto názvu krajiny uviesť názov tohto úradu. 
V opačnom prípade je potrebné uviesť názov krajiny a nie názov úradu.  

8  „Overená kópia“ je kópia prihlášky, ktorej právo prednosti sa uplatňuje, overená podľa 
originálu úradom, ktorý túto prihlášku prijal.  



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 1, pokračovanie] 

 
6. Zápisy (zápisy) v krajine (v úrade) pôvodu9 
 
  Osvedčenie (osvedčenia) o zápise v krajine (v úrade) pôvodu sa prikladá 

(prikladajú). 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Ochrana vyplývajúca z uvedenia na výstave  
 
  Vyznačte, ak si prihlasovateľ želá využiť ochranu vyplývajúcu z uvedenia tovarov 

a/alebo služieb na výstave. V takom prípade uveďte podrobnosti na osobitnom 
hárku. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Reprodukcia známky  
 
 8.1  Známka je viditeľným označením. 
 
 8.1.1. Reprodukcia známky: 
 

(8 cm x 8 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
9  Vyplňte, ak si prihlasovateľ želá predložiť dôkaz podľa článku 6quinquies A(1) Parížskeho 

dohovoru pri podaní prihlášky. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 1, pokračovanie] 
 
 8.2  Prihlasovateľ žiada, aby úrad zapísal a zverejnil známku v bežnom písme 

používanom úradom.10 
 
 8.3  Uplatňuje sa farba ako rozlišovací prvok známky. 
 

 8.3.1 Uveďte farbu (farby), ktoré sa uplatňujú:11 
 
 

 8.3.2 Hlavné časti známky, ktoré sú v tejto farbe (v týchto farbách): 
 
 
 8.4  Známka je trojrozmerná. 
 

    .…….12  vyobrazenie známky z rôznych pohľadov je priložené. 
 
 8.5 Známka je  
 

 8.5.1  holografická známka.  
 

 8.5.2   pohybová známka.  
 

 8.5.3   farebná známka.  
 

 8.5.4   pozičná známka.  
 
 8.6 V prípade potreby podrobnosti týkajúce sa známky (známok) podľa bodu 8.5.13 
 
 8.7 ……..14  čiernobiela reprodukcia (reprodukcie) známky je priložená (sú 

priložené). 
 
 8.8 ……..14 farebná reprodukcia (reprodukcie) známky je priložená (sú priložené). 
 
 8.9  Známka nie je viditeľným označením.15 

                                                     
10  Takúto žiadosť nie je možné uplatniť pri známkach, ktoré obsahujú obrazové prvky alebo z nich 

pozostávajú. Ak podľa názoru úradu takéto prvky obsahujú, úrad nebude žiadosť prihlasovateľa 
brať do úvahy a zapíše a zverejní známku tak, ako je znázornená v štvorci.  

11  Údaje o farbe môžu pozostávať z názvu a/alebo kódu uplatňovanej farby (uplatňovaných 
farieb). 

12  Ak nie je v štvorci znázornená známka z viacerých pohľadov podľa bodu 8, ale sú tieto pohľady 
priložené, vyznačte toto okienko a uveďte počet rôznych pohľadov. 

13  Pri každom type známky môže úrad zmluvnej strany vyžadovať jednu reprodukciu alebo viac 
reprodukcií známky a podrobnosti týkajúce sa známky podľa zákona tejto zmluvnej strany. 

14  Uveďte počet čiernobielych a/alebo farebných reprodukcií.  
15  Ak známka nie je viditeľným označením, môže úrad zmluvnej strany požadovať uvedenie typu 

známky, jedno vyobrazenie alebo niekoľko vyobrazení známky a podrobnosti týkajúce 
sa známky podľa zákona tejto zmluvnej strany.  

 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 1, pokračovanie] 

 
9. Prepis známky 
 
 Táto známka alebo jej časť znie takto: 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Preklad známky 
 
 Preklad známky alebo jej časti znie takto: 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
11. Tovary a/alebo služby 
 
 Názvy tovarov a/alebo služieb:16 
 
  Pri nedostatku miesta vyznačte okienko a uveďte názvy tovarov a/alebo služieb na 

osobitnom hárku 
 
___________________________________________________________________________ 
 
12. Vyhlásenie o úmysle používať alebo o skutočnom používaní; dôkaz o skutočnom 

používaní 
 
 12.1  Vyznačte, ak je vyhlásenie priložené. 
 
 12.2  Vyznačte, ak je priložený dôkaz o skutočnom používaní. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
16  Ak patria tovary a/alebo služby do viacerých tried Niceskej klasifikácie, musia byť zoskupené 

podľa tried tejto klasifikácie. Je potrebné uviesť číslo každej triedy a tovary a/alebo služby 
patriace do tej istej triedy musia byť zoskupené podľa čísla tejto skupiny. Skupiny tovarov alebo 
služieb musia byť uvedené v poradí tried Niceskej klasifikácie. Ak všetky tovary alebo služby 
patria do jednej triedy Niceskej klasifikácie, je potrebné uviesť číslo tejto triedy.  



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 1, pokračovanie] 
 
13. Náležitosti týkajúce sa jazykov 
 
  Vyznačte, ak je pripojená príloha pre splnenie akejkoľvek jazykovej náležitosti 

týkajúcej sa úradu.17 
 
___________________________________________________________________________ 
 
14. Podpis alebo pečať 
 
 14.1 Meno fyzickej osoby, ktorá je podpísaná alebo ktorej pečať je použitá: 
 
 14.2 Vyznačte príslušné okienko podľa toho, kto je podpísaný alebo čia pečať je 

použitá  
 
  14.2.1  prihlasovateľ. 
 
  14.2.2  zástupca. 
 
 14.3 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
 14.4 Podpis alebo pečať: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
15. Poplatok (poplatky) 
 
 15.1 Mena a čiastka (čiastky) poplatku (poplatkov) zaplatená v súvislosti s touto 

prihláškou: 
 
 
 15.2 Spôsob platby: 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
16. Osobitné hárky a prílohy 
 
  Vyznačte, ak sú pripojené osobitné hárky a/alebo prílohy, a uveďte celkový počet 

týchto hárkov a/alebo príloh: 
___________________________________________________________________________ 

 

                                                     
17  Toto okienko sa nepoužije, ak úrad uznáva len jeden jazyk. 



TLT/DC/25 
 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 2 
 
 

PLNÁ MOC 
 

pre konanie pred úradom ........………………. 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Ustanovenie 
 

Podpísaný (podpísaná) týmto ustanovujem za svojho zástupcu osobu ďalej uvedenú 
v bode 3. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Meno ustanovujúcej osoby2 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
1  Na tomto mieste je možné uviesť referenčné číslo pridelené tejto plnej moci ustanovujúcou 

osobou.  
2  Ak je ustanovujúcou osobou prihlasovateľ (alebo jeden z prihlasovateľov), musí byť meno tohto 

prihlasovateľa uvedené tak ako v prihláške (prihláškach), na ktoré sa táto plná moc vzťahuje. 
Ak je spomínaná osoba majiteľom (alebo jedným z majiteľov), musí byť meno tohto majiteľa 
uvedené tak, ako je zapísané v registri ochranných  známok. Ak je spomínaná osoba 
zúčastnenou osobou inou, ako je prihlasovateľ alebo majiteľ, musí byť uvedené celé meno tejto 
osoby alebo meno, ktoré táto osoba obvykle používa.  

 
 

VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 

Referenčné číslo osoby,  
ktorá zástupcu ustanovuje:1 ............................ 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 2, pokračovanie] 
 
3. Zástupca 
 
 3.1 Meno: 
 
 3.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 Telefónne číslo (čísla):  Číslo (čísla) faxu:  E-mail: 
 (so smerovým číslom)  (so smerovým číslom) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Prihláška (prihlášky) a/alebo zápis (zápisy), ktorých sa plná moc týka  
 
 Táto plná moc sa vzťahuje: 
 
 4.1  na všetky existujúce a budúce prihlášky a/alebo zápisy ustanovujúcej osoby 

okrem výnimiek uvedených na osobitnom hárku.  
 
 4.2  na nasledujúcu prihlášku (prihlášky) a/alebo zápis (zápisy): 
 
  4.2.1 na prihlášku (prihlášky) týkajúcu sa nasledujúcej známky (nasledujúcich 

známok):3 
 
  4.2.2 na prihlášku (prihlášky) s nasledujúcim (nasledujúcimi) číslom (číslami)4 aj 

na zápis (zápisy) z nej (nich) vyplývajúci (vyplývajúce): 
 
  4.2.3 zápis (zápisy) s nasledujúcim (nasledujúcimi) registračným číslom 

(číslami): 
 
  4.2.4  Vyznačte pri nedostatku miesta v bodoch 4.2.1, 4.2.2 alebo 4.2.3 

a informácie uveďte na osobitnom hárku. 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
3  Vyplňte, ak je plná moc podaná na úrade spolu s prihláškou (prihláškami). 
4  Ak nemá prihláška číslo alebo ho prihlasovateľ alebo jeho zástupca nepozná, túto prihlášku je 

možné identifikovať buď (i) dočasným číslom prihlášky, ak nejaké existuje, udeleným úradom, 
alebo (ii) kópiou prihlášky, alebo (iii) predložením reprodukcie známky s uvedením dátumu, 
keď prihlášku podľa najlepšej znalosti prihlasovateľa alebo jeho zástupcu úrad prijal, a podľa 
identifikačného čísla prihlášky, ktorú jej pridelil prihlasovateľ alebo jeho zástupca. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 2, pokračovanie] 

 
5. Rozsah plnej moci 
 
 5.1  Vyznačte, ak má zástupca právo vystupovať ako zástupca pre všetky úkony 

vrátane úkonov, kde je ustanovujúcou osobou prihlasovateľ alebo majiteľ:  
 
  5.1.1  späťvzatie prihlášky (prihlášok). 
 
  5.1.2  vzdanie sa zápisu (zápisov). 
 
 5.2  Vyznačte, ak nemá zástupca právo vystupovať ako zástupca pre všetky 

úkony, a uveďte sem alebo na osobitnom hárku úkony vylúčené z plnej 
moci: 

 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Podpis alebo pečať 
 
 6.1 Meno fyzickej osoby, ktorá je podpísaná alebo ktorej pečať je použitá: 
 
 6.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
 6.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Osobitné hárky a prílohy 
 
  Vyznačte, ak sú pripojené osobitné hárky a/alebo prílohy, a uveďte celkový počet 

týchto hárkov a/alebo príloh: 
 
___________________________________________________________________________ 



TLT/DC/25 
 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 3 
 

ŽIADOSŤ O ZÁPIS ZMENY (ZMIEN) V MENE (MENÁCH)  
ALEBO V ADRESE (ADRESÁCH)  

 
pri zápise (zápisoch) a/alebo prihláške (prihláškach) o zápis známky (známok)  

 
podaná na úrade ........………………. 

 
 
 

 
 
 
1. Žiadosť o zápis 
 

Týmto sa žiada o zápis zmeny (zmien) uvedenej (uvedených) v tejto žiadosti. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky), na ktoré sa zmena vzťahuje 
 
 Táto žiadosť sa týka nasledujúceho zápisu (zápisov) a/alebo prihlášky (prihlášok): 
 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu: 
 
 2.2 Číslo (čísla) prihlášky:2 
 

2.3  Vyznačte, ak je nedostatočné miesto podľa bodu 2.1 alebo 2.2, 
a informácie uveďte na osobitnom hárku. 

 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
1  Tu je možné uviesť referenčné číslo pre túto žiadosť pridelené majiteľom a/alebo 

prihlasovateľom a/alebo referenčné číslo pridelené zástupcom.  
2  Ak nemá prihláška číslo alebo ho prihlasovateľ alebo jeho zástupca nepozná, túto prihlášku je 

možné identifikovať buď (i) dočasným číslom prihlášky, ak nejaké existuje, udeleným úradom, 
alebo (ii) kópiou prihlášky, alebo (iii) predložením reprodukcie známky s uvedením dátumu, 
keď prihlášku podľa najlepšej znalosti prihlasovateľa alebo jeho zástupcu úrad prijal, a podľa 
identifikačného čísla prihlášky, ktorú jej pridelil prihlasovateľ alebo jeho zástupca. 

. 

 
VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
Referenčné číslo majiteľa  
a/alebo prihlasovateľa:1  ..........................…….. 
Referenčné číslo zástupcu:1 ………………………. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 3, pokračovanie] 

 
3. Majiteľ (majitelia) a/alebo prihlasovateľ (prihlasovatelia) 
 
 3.1 Ak je majiteľom a/alebo prihlasovateľom fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:3 
 
  (b) meno alebo vedľajšie meno (mená):3 

 
 
 3.2 Ak je majiteľom a/alebo prihlasovateľom právnická osoba, úplný úradný názov 

tejto osoby: 
 
 
 3.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):  Číslo (čísla) faxu:  E-mail: 
  (so smerovým číslom)  (so smerovým číslom) 
 
 
 
 
 3.4  Vyznačte, ak je viac majiteľov a/alebo prihlasovateľov; uveďte ich 

zoznam na osobitnom hárku a informácie o nich podľa bodov 3.1 alebo 
3.2 a 3.3. 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Zástupca 
 
 4.1 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 4.2 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
  (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 
 
 4.3 Poradové číslo plnej moci:4 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Adresa pre doručovanie 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
3  Mená uvedené podľa písmen (a) a (b) sú mená, ktoré sú uvedené v prihláške (prihláškach) alebo 

sú zapísané v zápise (zápisoch), ktorých sa táto žiadosť týka. 
4  Nevypĺňajte, ak nemá plná moc pridelené poradové číslo alebo nie je poradové číslo známe 

majiteľovi a/alebo prihlasovateľovi alebo zástupcovi. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 3, pokračovanie] 
 
6. Označenie zmeny (zmien) 
 
 6.1 Údaje, ktoré majú byť zmenené: 
 
 
 
 
 
 
  Údaje po zmene:5 
 
 
 
 
 
 
 6.2  Vyznačte pri nedostatku miesta; uveďte na osobitnom hárku údaje, ktoré 

majú byť zmenené, a údaje po zmene. 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Podpis alebo pečať  
 
 7.1 Meno fyzickej osoby, ktorá je podpísaná alebo ktorej pečať je použitá: 
 

7.2 Vyznačte príslušné okienko podľa toho, kto je podpísaný alebo čia pečať je 
použitá 

 
  7.2.1  majiteľ a/alebo prihlasovateľ. 
 
  7.2.2  zástupca. 
 
 7.3 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
 7.4 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
5  Uveďte zmenené meno (mená) a/alebo zmenenú adresu (adresy). 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 3, pokračovanie] 

 
8. Poplatok 
 

8.1 Mena a výška poplatku zaplateného v súvislosti s touto žiadosťou o zápis zmeny 
(zmien):  

 
 
 8.2 Spôsob platby: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Osobitné hárky a prílohy 
 
  Vyznačte, ak sú pripojené osobitné hárky a/alebo prílohy, a uveďte celkový počet 

týchto hárkov a/alebo príloh: 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 



TLT/DC/25 
 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 4 
 

ŽIADOSŤ O ZÁPIS ZMENY MAJITEĽA 
 

pre zápis (zápisy) známok a/alebo prihlášku ochrannej známky  (prihlášky 
ochranných známok)  

 
podaná na úrade ........………………. 

 
 
 
 
 

 
 
 
1. Žiadosť o zápis 
 

Týmto sa žiada zápis zmeny majiteľa uvedenej v tejto žiadosti. 
______________________________________________________________________ 
 
2. Zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky), na ktoré sa zmena vzťahuje 
 
 Táto žiadosť sa týka nasledujúceho zápisu (zápisov) a/alebo prihlášky (prihlášok): 
 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu: 
 
 2.2 Číslo (čísla) prihlášky:2 
 

2.3  Vyznačte, ak je nedostatočné miesto podľa bodu 2.1 alebo 2.2, 
a informácie uveďte na osobitnom hárku. 

 
 

                                                     
1  Tu je možné uviesť referenčné číslo pre túto žiadosť pridelené majiteľom a/alebo 

prihlasovateľom a/alebo referenčné číslo pridelené zástupcom.  
2  Ak nemá prihláška číslo alebo ho prihlasovateľ alebo jeho zástupca nepozná, túto prihlášku je 

možné identifikovať buď (i) dočasným číslom prihlášky, ak nejaké existuje, udeleným úradom, 
alebo (ii) kópiou prihlášky, alebo (iii) predložením reprodukcie známky s uvedením dátumu, 
keď prihlášku podľa najlepšej znalosti prihlasovateľa alebo jeho zástupcu úrad prijal, a podľa 
identifikačného čísla prihlášky, ktorú jej pridelil prihlasovateľ alebo jeho zástupca. 

. 

 
VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
Referenčné číslo majiteľa  
a/alebo prihlasovateľa:1  ..........................…….. 
Referenčné číslo zástupcu:1 ………………………. 



_______________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 4, pokračovanie] 

 
3. Tovary a/alebo služby, ktorých sa zmena týka 
 
 3.1  Vyznačte, ak sa zmena týka všetkých tovarov a/alebo služieb uvedených 

v prihláške (prihláškach) a/alebo v zápise podľa bodu 2. 
 
 
 3.2  Vyznačte, ak sa v bode 2 spomína len jedna prihláška alebo jeden zápis a ak 

sa zmena týka len niektorých tovarov a/alebo služieb uvedených v tejto 
prihláške alebo v zápise, a uveďte tovary a/alebo služby, ktoré by mali byť 
uvedené v prihláške alebo v zápise nového majiteľa (v tomto prípade tovary 
a/alebo služby neuvedené zostanú v prihláške alebo v zápise pre pôvodného 
prihlasovateľa alebo majiteľa): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3  Vyznačte, ak sa v bode 2 spomína viac prihlášok a/alebo zápisov a ak sa 

aspoň pre jednu prihlášku alebo pre jeden zápis zmena netýka všetkých 
tovarov a/alebo služieb v nich uvedených. V takom prípade uveďte na 
osobitnom hárku, oddelene pre každú prihlášku alebo zápis, či sa zmena 
týka všetkých tovarov a/alebo služieb alebo len niektorých z nich. Pri 
prihláškach a/alebo zápisoch, pri ktorých sa zmena týka len niektorých 
tovarov a/alebo služieb, postupujte rovnako ako v bode 3.2. 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________
[Tlačivo č. 4, pokračovanie] 
 
4. Podklad pre zmenu majiteľa 
 
 4.1  Zmena majiteľa vyplýva zo zmluvy. 
 
  Prikladá sa jeden z nasledujúcich dokumentov: 
 
  4.1.1  kópia zmluvy s overením, že súhlasí s originálom. 
 
  4.1.2  výpis zo zmluvy s overením, že ide o pravý výpis zo zmluvy. 
 
  4.1.3  osvedčenie o prevode. 
 
  4.1.4  doklad o prevode. 
 
 
 4.2  Zmena majiteľa vyplýva zo zlúčenia. 
 
  Prikladá sa kópia dokladu preukazujúceho zlúčenie s overením, že súhlasí 

s originálom: 
 
  4.2.1  výpis z obchodného registra. 
 
  4.2.2  iný doklad vydaný príslušným úradom. 
 
 
 4.3  Zmena majiteľa nevyplýva zo zmluvy ani zo zlúčenia. 
 
  4.3.1  Prikladá sa kópia iného dokladu preukazujúceho zmenu s overením, 

že súhlasí s originálom.  
 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________
[Tlačivo č. 4, pokračovanie] 

 
5. Majiteľ (majitelia) a/alebo prihlasovateľ (prihlasovatelia) 
 
 5.1 Ak je majiteľom a/alebo prihlasovateľom fyzická osoba, 
 

(a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:3 
 

(b) meno alebo vedľajšie meno (mená):3 

 
5.2 Ak je majiteľom a/alebo prihlasovateľom právnická osoba, úplný úradný názov 

tejto osoby: 
 
 
 5.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
   
 
 5.4  Vyznačte, ak sa zmena týka viacerých majiteľov a/alebo prihlasovateľov; 

uveďte ich zoznam na osobitnom hárku a pri každom z nich uveďte údaje 
podľa bodov 5.1 alebo 5.2 a 5.3. 

 
 5.5  Vyznačte, ak majiteľ a/alebo prihlasovateľ alebo jeden z majiteľov a/alebo 

prihlasovateľov zmenil mená a/alebo adresy bez žiadosti o zápis tejto 
zmeny, a priložte doklad preukazujúci, že osoba vykonávajúca prevod 
a majiteľ a/alebo prihlasovateľ je jedna a tá istá osoba. 

___________________________________________________________________________ 
 
6. Zástupca majiteľa a/alebo prihlasovateľa 
 
 6.1 Meno: 
 
 6.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 6.3 Poradové číslo plnej moci:4 

                                                     
3  Mená uvedené podľa písmen (a) a (b) sú mená, ktoré sú uvedené v prihláške (prihláškach) 

alebo sú zapísané v zápise (zápisoch), ktorých sa táto žiadosť týka. 
4  Nevypĺňajte, ak nemá plná moc pridelené poradové číslo alebo nie je poradové číslo známe  

majiteľovi a/alebo prihlasovateľovi alebo zástupcovi. 
 
 



___________________________________________________________________________
[Tlačivo č. 4, pokračovanie] 
 
7. Adresa majiteľa a/alebo prihlasovateľa pre doručovanie 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Nový majiteľ (majitelia) 
 

8.1 Ak je novým majiteľom fyzická osoba, 
 

(a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:5 
 

(b) meno alebo vedľajšie meno (mená):5 

 
 
 8.2 Ak je novým majiteľom právnická osoba, úplný úradný názov tejto osoby: 
 
 
 8.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 
 8.4 Štátna príslušnosť: 
 

Krajina trvalého bydliska: 
 

Krajina, v ktorej má nový majiteľ podnik: 6 
 
   
 
 8.5 Ak je novým majiteľom právnická osoba, uveďte 
 

− právnu povahu právnickej osoby: 
 

− štát alebo územný celok štátu, podľa ktorého právnych predpisov je táto 
právnická osoba zriadená: 

 
 8.6  Vyznačte, ak je nových majiteľov viac; na osobitnom hárku uveďte ich 

zoznam a informácie o každom z nich podľa bodov 8.1 alebo 8.2, 8.3, 8.4 
a 8.5.7 

___________________________________________________________________________ 

                                                     
5  Mená, ktoré majú byť uvedené v písmenách (a) a (b) sú buď úplné mená nového majiteľa, alebo 

mená, ktoré obvykle nový majiteľ používa. 
6  „Podnik” je existujúcim a fungujúcim priemyselným alebo obchodným podnikom. 
7  Ak je na osobitnom hárku uvedených viacero nových majiteľov s rôznymi adresami a bez 

zástupcu, je potrebné podčiarknuť na osobitnom hárku korešpondenčnú adresu.  



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 4, pokračovanie] 

 
9. Zástupca nového majiteľa 
 
 9.1  Nový majiteľ nemá zástupcu. 
 
 9.2  Nový majiteľ má zástupcu. 
 
  9.2.1  Údaje o zástupcovi 
 
   9.2.1.1  Meno: 
 
   9.2.1.2  Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 
 
 
  9.2.2  Plná moc už bola odovzdaná úradu. 
                                      Poradové číslo:  ………………….8 
 
  9.2.3  Plná moc je priložená. 
 
  9.2.4  Plná moc bude doručená neskôr. 
 
  9.2.5  Nie je potrebná plná moc. 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Adresa nového majiteľa pre doručovanie9 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
8  Nevypĺňajte, ak nemá plná moc pridelené poradové číslo alebo nie je poradové číslo známe 

novému majiteľovi alebo zástupcovi. 
9  Adresu pre doručovanie je potrebné uviesť na mieste dostupnom pod bodom 10, ak nový 

majiteľ nemá alebo, ak je viac nových majiteľov, nikto z nich nemá trvalé bydlisko alebo 
existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik na území zmluvnej strany, ktorej 
úrad je úradom uvedeným na str. 1 tejto žiadosti, s výnimkou prípadu, keď je zástupca uvedený 
v bode 9. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 4, pokračovanie] 
 
11. Podpis alebo pečať 
 
 
 11.1 Meno fyzickej osoby, ktorá je podpísaná alebo ktorej pečať je použitá: 
 
 
 11.2 Vyznačte príslušné okienko podľa toho, kto je podpísaný alebo čia pečať je 

použitá 
 
  11.2.1  majiteľ a/alebo prihlasovateľ. 
 
  11.2.2  nový majiteľ. 
 
  11.2.3  zástupca. 
 
 11.3 Dátum podpisu alebo opečiatkovania: 
 
 11.4 Podpis alebo pečať: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
12. Poplatok 
 

12.1 Mena a výška poplatku zaplateného za túto žiadosť o zápis zmeny majiteľa: 
 
 
 12.2 Spôsob platby: 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Osobitné hárky a prílohy 
 
  Vyznačte, ak sú pripojené osobitné hárky a/alebo prílohy, a uveďte celkový počet 

týchto hárkov a/alebo príloh: 
 
___________________________________________________________________________ 

 



TLT/DC/25 
 

 
VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 5 

 
OSVEDČENIE O PREVODE 

 
týkajúcom sa prihlášky (prihlášok) a/alebo zapísanej známky (známok) 

 
 

podané na úrade........………………. 
 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Osvedčenie 
 
 Podpísaný majiteľ (majitelia) a nadobúdateľ (nadobúdatelia) potvrdzujú, že vlastníctvo 

k uvedenému zápisu  (zápisom) a/alebo prihláške (prihláškam) bolo prevedené 
prostredníctvom zmluvy. 

___________________________________________________________________________ 
 
2. Dotknutý (dotknuté) zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky) 
 
 Toto osvedčenie sa vzťahuje na prevod nasledujúceho zápisu (zápisov) a/alebo 

prihlášky (prihlášok): 
 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu: 
 
 2.2 Číslo (čísla) prihlášky:1 
 

2.3  V prípade nedostatku miesta v bode 2.1 alebo 2.2 vyznačte toto 
okienko a použite dodatočný hárok papiera. 

___________________________________________________________________________ 

                                                     
1  Ak nemá prihláška ešte číslo alebo ešte nie je známe majiteľovi alebo jeho zástupcovi, takúto 

prihlášku možno identifikovať (i) uvedením dočasného čísla prideleného úradom alebo (ii) 
predložením kópie prihlášky, alebo (iii) predložením reprodukcie ochrannej známky s dátumom, 
keď podľa vedomia majiteľa alebo jeho zástupcu úrad prihlášku prijal, a podľa identifikačného 
čísla daného prihláške majiteľom alebo jeho zástupcom. 

 
VYHRADENÉ PRE ÚRAD 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 5, pokračovanie] 
 
3. Tovary a/alebo služby, na ktoré sa prevod vzťahuje 
 
 3.1  Vyznačte, ak sa prevod vzťahuje na všetky tovary a/alebo služby uvedené 

v prihláške (prihláškach) a/alebo v zápise (zápisoch) v zmysle bodu 2. 
 
 
 3.2  Vyznačte, ak je v bode 2 uvedená len jedna prihláška alebo zápis a len na 

niektoré tovary a/alebo služby uvedené v danej prihláške alebo zápise sa 
prevod vzťahuje, a uveďte tie tovary a/alebo služby, na ktoré sa prevod 
vzťahuje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3  Vyznačte, ak je v bode 2 uvedených viac ako len jedna prihláška alebo zápis 

a aspoň v prípade  jedného z nich sa prevod vzťahuje na menej ako všetky 
uvedené tovary a/alebo služby. V takom prípade uveďte na osobitnom 
hárku, pre každú prihlášku a/alebo zápis samostatne, či sa prevod vzťahuje 
na všetky tovary a/alebo služby alebo len na niektoré z nich. V prípade 
prihlášky a/alebo zápisu, kde sa prevod vzťahuje len na niektoré tovary 
a/alebo služby, postupujte rovnako ako v bode 3.2. 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 5, pokračovanie] 

 
4. Majiteľ (majitelia) 
 

4.1  Ak je majiteľom fyzická osoba, 
 

(a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:2 
 

(b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby:2 

 
 
 4.2 Ak je majiteľom právnická osoba, úplný úradný názov tejto osoby: 
 
 
 4.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 

4.4  Vyznačte, ak  je viac ako jeden majiteľ. V takom prípade uveďte ich 
zoznam na osobitnom hárku papiera  a pri každom uveďte údaje podľa 
bodov 4.1 alebo 4.2 a 4.3. 

___________________________________________________________________________ 

                                                     
2  Mená, ktoré majú byť uvedené pri písmenách (a) a (b), sú mená, ktoré boli uvedené v prihláške 

(prihláškach) alebo sú zaznamenané úradom pri zápise (zápisoch), na ktoré sa toto osvedčenie 
vzťahuje. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 5, pokračovanie] 
 
5. Nadobúdateľ (nadobúdatelia) 
 
 5.1 Ak je nadobúdateľom fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:3 
 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby:3 

 
 
 
 5.2 Ak je nadobúdateľom právnická osoba, úplný úradný názov tejto osoby: 
 
 
 
 5.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 
 5.4  Vyznačte, ak  je viac ako jeden nadobúdateľ. V takom prípade uveďte ich 

zoznam na osobitnom hárku papiera  a pri každom uveďte údaje podľa 
bodov 5.1 alebo 5.2 a 5.3. 

 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
3  Mená, ktoré majú byť uvedené pri písmenách (a) a (b), sú buď úplné mená nadobúdateľa, alebo 

mená ním zvyčajne používané. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 5, pokračovanie] 

 
6. Podpis alebo pečať 
 
 6.1 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) majiteľa (majiteľov): 
 
  6.1.1 Meno (mená) fyzickej osoby (fyzických osôb), ktorá (ktoré) podpisuje 

(podpisujú) alebo ktorej (ktorých) pečať (pečate) je (sú) použitá (použité): 
 
 
  6.1.2 Dátum podpisu (podpisov) alebo pečate (pečatí): 
 
 
  6.1.3 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate): 
 
 
 6.2 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) nadobúdateľa (nadobúdateľov) 
 
  6.2.1 Meno (mená) fyzickej osoby (fyzických osôb), ktorá (ktoré) podpisuje 

(podpisujú) alebo ktorej (ktorých) pečať(pečate) je (sú) použitá (použité): 
 
 
  6.2.2 Dátum podpisu (podpisov) alebo pečate (pečatí): 
 
 
  6.2.3 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate): 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Osobitné hárky a prílohy 
 
  Vyznačte, ak sú priložené osobitné hárky/prílohy, a uveďte celkový počet týchto 

hárkov/príloh:   
 
___________________________________________________________________________ 

 
 



TLT/DC/25 
 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 6 
 

DOKLAD O PREVODE 
 

týkajúcom sa prihlášky (prihlášok) a/alebo zapísanej známky (známok) 
 
 

podaný na úrade ........……………………. 
 

 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. Vyhlásenie o prevode 
 

Podpísaný majiteľ (majitelia) prevádza (prevádzajú) vlastníctvo k dole uvedenému 
zápisu (zápisom) a/alebo prihláške (prihláškam) na podpísaného nadobúdateľa 
(nadobúdateľov). 

 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Dotknutý (dotknuté) zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky) 
 

 Tento doklad sa vzťahuje na prevod nasledujúceho zápisu (zápisov) a/alebo prihlášky 
(prihlášok): 

 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu: 
 
 2.2 Číslo (čísla) prihlášky:1 
 
 2.3  V prípade nedostatku miesta v bode 2.1 alebo 2.2 vyznačte toto okienko 

a použite dodatočný hárok papiera. 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
1  Ak nemá prihláška ešte číslo alebo ešte nie je známe majiteľovi alebo jeho zástupcovi, takúto 

prihlášku možno identifikovať: (i) uvedením dočasného čísla prideleného úradom alebo (ii) 
predložením kópie prihlášky, alebo (iii) predložením reprodukcie ochrannej známky s dátumom, 
keď podľa vedomia majiteľa alebo jeho zástupcu úrad prihlášku prijal, a podľa identifikačného 
čísla daného prihláške majiteľom alebo jeho zástupcom. 

 
 

VYHRADENÉ PRE ÚRAD 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 6, pokračovanie] 

 
3. Tovary a/alebo služby, na ktoré sa prevod vzťahuje 
 
 3.1  Vyznačte, ak sa prevod vzťahuje na všetky tovary a/alebo služby uvedené 

v prihláške (prihláškach) a/alebo v zápise (zápisoch) v zmysle bodu 2. 
 
 3.2  Vyznačte, ak je v bode 2 uvedená len jedna prihláška alebo zápis a len na 

niektoré tovary a/alebo služby uvedené v danej prihláške alebo zápise sa 
prevod vzťahuje, uveďte tie tovary a/alebo služby, na ktoré sa prevod 
vzťahuje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3  Vyznačte, ak je v bode 2 uvedených viac ako len jedna prihláška alebo zápis 

a aspoň v prípade  jedného z nich sa prevod vzťahuje na menej ako všetky 
uvedené tovary a/alebo služby. V takom prípade uveďte na osobitnom 
hárku, pre každú prihlášku a/alebo zápis samostatne, či sa prevod vzťahuje 
na všetky tovary a/alebo služby alebo len na niektoré z nich. V prípade 
prihlášky a/alebo zápisu, kde sa prevod vzťahuje len na niektoré tovary 
a/alebo služby, postupujte rovnako ako v bode 3.2. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 6, pokračovanie] 
 
4. Majiteľ (majitelia) 
 
 4.1 Ak je majiteľom fyzická osoba, 
 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:2 
 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby:2 

 
 
 
 4.2 Ak je majiteľom právnická osoba, úplný úradný názov tejto osoby: 
 
 
 
 4.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 
 4.4  Vyznačte, ak je viac ako jeden majiteľ. V takom prípade uveďte ich zoznam 

na osobitnom hárku papiera  a pri každom uveďte údaje podľa bodov 4.1 
alebo 4.2 a 4.3. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 

                                                     
2  Mená, ktoré majú byť uvedené pri písmenách (a) a (b), sú mená, ktoré boli uvedené v prihláške 

(prihláškach) alebo sú zaznamenané úradom pri zápise (zápisoch), na ktoré sa toto osvedčenie 
vzťahuje. 



_________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 6, pokračovanie] 

 
5. Nadobúdateľ (nadobúdatelia) 
 
 
 5.1 Ak je nadobúdateľom fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:3 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby:3 

 
 
 5.2 Ak je nadobúdateľom právnická osoba, úplný úradný názov tejto osoby: 
 
 
 
 5.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):  Číslo (čísla) faxu:  E-mail: 
  (so smerovým číslom)  (so smerovým číslom) 
 
 

5.4  Vyznačte, ak  je viac ako jeden nadobúdateľ. V takom prípade uveďte ich 
zoznam na osobitnom hárku papiera  a pri každom uveďte údaje podľa 
bodov 5.1 alebo 5.2 a 5.3. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Ďalšie údaje (pozri dodatok k tomuto tlačivu) 
 

(predloženie ktoréhokoľvek z týchto údajov z dôvodu zápisu zmeny majiteľa nie je 
povinné) 

 
  Vyznačte, ak je použitý dodatok. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

                                                     
3  Mená, ktoré majú byť uvedené pri písmenách (a) a (b), sú buď úplné mená nadobúdateľa, alebo 

mená ním zvyčajne používané. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 6, pokračovanie] 
 
7. Podpisy alebo pečate 
 
 7.1 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) majiteľa (majiteľov) 
 

7.1.1 Meno (mená) fyzickej osoby (fyzických osôb), ktorá (ktoré) podpisuje 
(podpisujú) alebo ktorej (ktorých) pečať(pečate) je (sú) použitá (použité): 

 
 

7.1.2 Dátum podpisu (podpisov) alebo pečate (pečatí): 
 
 
7.1.3 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate): 

 
 
 
 7.2 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) nadobúdateľa (nadobúdateľov) 
 

7.2.1 Meno (mená) fyzickej osoby (fyzických osôb), ktorá (ktoré) podpisuje 
(podpisujú) alebo ktorej (ktorých) pečať (pečate) je (sú) použitá (použité): 

 
 
 
 7.2.2 Dátum podpisu (podpisov) alebo pečate (pečatí): 
 
 
 7.2.3 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate): 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Osobitné hárky, prílohy a dodatok 
 

  Vyznačte, ak sú priložené osobitné hárky a/alebo prílohy, a uveďte celkový 
počet týchto hárkov a/alebo príloh: 

 
  Vyznačte, ak je priložený dodatok, a uveďte celkový počet strán dodatku 

a počet ďalších hárkov priložených k dodatku:  
 
___________________________________________________________________________ 
 



Dodatok k Tlačivu č. 6 
 

Ďalšie údaje k dokladu o prevode (bod 6) 
 
 
 
A. Prevod goodwillu alebo podniku 
 

 (a)  Vyznačte, ak sa prevod uskutočňuje s príslušným goodwillom alebo 
podnikom vo vzťahu na všetky tovary a/alebo služby uvedené v prihláške 
(prihláškach) a/alebo v zápise (zápisoch) v zmysle bodu 2. 

 
 (b)  Vyznačte, ak je v bode 2 dokladu o prevode uvedená len jedna prihláška 

alebo zápis a ak sa prevod uskutočňuje s príslušným goodwillom alebo 
podnikom vo vzťahu len na niektoré tovary a/alebo služby uvedené v tejto 
prihláške alebo v zápise, a uveďte tie tovary a/alebo služby, na ktoré sa 
prevod s príslušným goodwillom alebo podnikom vzťahuje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (c)  Vyznačte, ak je v bode 2 dokladu o prevode uvedených viac ako len jedna 

prihláška alebo zápis a aspoň v prípade jedného z nich sa prevod 
uskutočňuje s príslušným goodwillom alebo podnikom vo vzťahu k menej 
ako všetkým uvedeným tovarom a/alebo službám. V takom prípade uveďte 
na osobitnom hárku, pre každú prihlášku a/alebo zápis samostatne, či sa 
prevod uskutočňuje s príslušným goodwillom alebo podnikom vo vzťahu na 
všetky tovary a/alebo služby alebo len na niektoré z nich. V prípade 
prihlášky a/alebo zápisu, kde sa prevod uskutočňuje s príslušným 
goodwillom alebo podnikom vo vzťahu len na niektoré tovary a/alebo 
služby, postupujte rovnako ako v písmene (b). 

 
 



[Dodatok k tlačivu č. 6, pokračovanie] 
 
B. Prevod práv vyplývajúcich z používania 
 
 Práva vyplývajúce z používania ochrannej známky sa prevádzajú pre  
 

  (a)  všetky zápisy a/alebo prihlášky. 
 

  (b)  len pre nasledujúce zápisy a/alebo prihlášky: 
 
 
 
 
 
 
 

C. Prevod práva na podanie žaloby 
 

  Nadobúdateľ má právo na podanie žaloby za každé predchádzajúce porušenie práv. 
 
 

D. Peňažné protiplnenie 
 

 (a)  Prevod sa uskutočnil po prijatí peňažnej sumy. 
 

 (b)  Prevod sa uskutočnil po prijatí peňažnej sumy a na základe iného 
primeraného protiplnenia. 

 
 (c)  Majiteľ potvrdzuje prijatie vyššie uvedeného protiplnenia. 
 
 

E. Dátum účinnosti prevodu 
 

 (a)  Prevod nadobúda účinnosť dátumom podpisu tohto dokladu o prevode. 
 

 (b)  Prevod je účinný od dátumu:  ………………………. 
 

 
 
 



TLT/DC/25 
 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 7 
 

ŽIADOSŤ O OPRAVU CHYBY (CHÝB) 
 

pri zápise (zápisoch) a/alebo prihláške (prihláškach) ochrannej známky 
(známok)  

 
podaná na úrade ........………………. 

 
 
 
 
 

 
1. Žiadosť o opravu 
 

Touto žiadosťou sa žiada o opravu zistenej chyby (zistených chýb). 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky), na ktoré sa zmena vzťahuje 
 
 Táto žiadosť sa týka nasledujúceho zápisu (zápisov) a/alebo prihlášky (prihlášok): 
 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu: 
 2.2 Číslo (čísla) prihlášky:2 
 

2.3  Vyznačte, ak je nedostatočné miesto podľa bodu 2.1 alebo 2.2, 
a informácie uveďte na osobitnom hárku. 

___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
1  Tu je možné uviesť referenčné číslo pre túto žiadosť pridelené majiteľom a/alebo 

prihlasovateľom a/alebo referenčné číslo pridelené zástupcom.  
2  Ak nemá prihláška číslo alebo ho prihlasovateľ alebo jeho zástupca nepozná, túto prihlášku je 

možné identifikovať buď (i) dočasným číslom prihlášky, ak nejaké existuje, udeleným úradom, 
alebo (ii) kópiou prihlášky, alebo (iii) predložením reprodukcie známky s uvedením dátumu, 
keď prihlášku podľa najlepšej znalosti prihlasovateľa alebo jeho zástupcu úrad prijal, a podľa 
identifikačného čísla prihlášky, ktorú jej pridelil prihlasovateľ alebo jeho zástupca. 

 

 
VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
Referenčné číslo majiteľa  
a/alebo prihlasovateľa:1  ..........................…….. 
Referenčné číslo zástupcu:1 ………………………. 



__________________________________________________________________________ 
 
[Tlačivo č. 7, pokračovanie] 
 
3. Majiteľ (majitelia) a/alebo prihlasovateľ (prihlasovatelia) 
 
 3.1 Ak je majiteľom a/alebo prihlasovateľom fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:3 
 
  (b) meno alebo vedľajšie meno (mená):3 
 
 

 3.2 Ak je majiteľom a/alebo prihlasovateľom právnická osoba, úplný úradný názov 
tejto osoby: 

 
 
 3.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 3.4  Vyznačte, ak je viac majiteľov a/alebo prihlasovateľov; uveďte ich zoznam 

na osobitnom hárku a informácie o nich podľa bodov  3.1 alebo 3.2 a 3.3. 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Zástupca 
 
 
 4.1 Meno: 
 
 
 4.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 

4.3 Poradové číslo plnej moci:4 
 

___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
3  Mená uvedené podľa písmen (a) a (b) sú mená, ktoré sú uvedené v prihláške (prihláškach) alebo 

sú zapísané v zápise (zápisoch), ktorých sa táto žiadosť týka. 
 
4  Nevypĺňajte, ak nemá plná moc pridelené poradové číslo alebo nie je poradové číslo známe 

majiteľovi a/alebo prihlasovateľovi alebo zástupcovi. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 7, pokračovanie] 

 
5. Adresa pre doručovanie 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Označenie chyby (chýb) a oprava (opravy) 
 
 6.1 Údaje, ktoré je potrebné opraviť: 
 
 
 
 
 
 
  Údaje po oprave: 
 
 
 
 
 
 
 6.2  Vyznačte pri nedostatku miesta; uveďte na osobitnom hárku údaje, ktoré 

majú byť zmenené, a údaje po zmene. 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Podpis alebo pečať 
 
 7.1 Meno fyzickej osoby, ktorá je podpísaná alebo ktorej pečať je použitá: 
 
 
 

7.2 Vyznačte príslušné okienko podľa toho, kto je podpísaný alebo čia pečať je 
použitá 

 
  7.2.1  majiteľ a/alebo prihlasovateľ. 
 
  7.2.2  zástupca. 
 
 
 
 7.3 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
 7.4 Podpis alebo pečať: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
  
 
 



__________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 7, pokračovanie] 

 
8. Poplatok 
 

8.1 Mena a výška poplatku zaplateného v súvislosti s touto žiadosťou o zápis 
zmeny (zmien):  

 
 
 
 8.2 Spôsob platby: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Osobitné hárky a prílohy 
 
 
  Vyznačte, ak sú pripojené osobitné hárky a/alebo prílohy, a uveďte celkový počet 

týchto hárkov a/alebo príloh: 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 



TLT/R/DC2 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 8 
 

ŽIADOSŤ O OBNOVU ZÁPISU 
 
 

podaná na úrade ........………………. 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Žiadosť o obnovu 
 

Týmto sa žiada o obnovu zápisu uvedeného v tejto žiadosti. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
2. Zápis, na ktorý sa žiadosť vzťahuje 
 
 2.1 Číslo zápisu: 
 
 2.2 Dátum podania prihlášky, ktorá viedla k zápisu: 
 
  Dátum zápisu: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
1  Tu uviesť referenčné číslo, ktoré tejto žiadosti o obnovu pridelil majiteľ, alebo referenčné číslo, 

ktoré jej pridelil zástupca. 

 
VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
Referenčné číslo majiteľa:1  ..........................…….. 
 
Referenčné číslo zástupcu:1  ………………………. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 8, pokračovanie] 
 
3. Majiteľ (majitelia) 
 
 3.1 Ak je majiteľom fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:2 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby:2 

 
 
 3.2 Ak je majiteľom právnická osoba, úplný úradný názov tejto osoby: 
 
 
 3.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 3.4  Vyznačte, ak  je majiteľov viac. V takom prípade uveďte ich zoznam na 

osobitnom hárku papiera  a pri každom uveďte údaje podľa bodov 3.1 alebo 
3.2 a 3.3. 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Zástupca majiteľa 
 
 4.1 Meno: 
 
 
 4.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 Telefónne číslo (čísla): Číslo (čísla) faxu: E-mail: 
 (so smerovým číslom) (so smerovým číslom) 
 
 4.3 Poradové číslo plnej moci:3 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
2  Mená uvedené pri písmenách (a) a (b) sú mená zaznamenané pri zápise, na ktorý sa táto žiadosť 

vzťahuje. 
3  Ponechá sa nevyplnené, ak plnej moci nebolo alebo ešte nebolo pridelené poradové číslo alebo 

ak majiteľovi alebo zástupcovi ešte nie je poradové číslo známe. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 8, pokračovanie] 

 
5. Adresa majiteľa pre doručovanie  
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Tovary a/alebo služby4 
 
 6.1  Obnova sa požaduje pre všetky tovary a/alebo služby zapísané v registri. 
 
 6.2  Obnova sa požaduje pre nasledujúce tovary a/alebo služby zapísané  

v registri:5 
 
 
 
 
 6.3  Obnova sa požaduje pre všetky tovary a/alebo služby zapísané v registri 

okrem nasledujúcich:6 
 
 
 
 
 6.4  Pri nedostatku miesta vyznačte toto okienko a použite dodatočný hárok 

papiera. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

                                                     
4  Vyznačte len jedno z okienok 6.1, 6.2 alebo 6.3. 
5  Zoznam tovarov a/alebo služieb, pre ktoré sa obnova požaduje, musí byť predložený v rovnakej 

forme, v akej je uvedený v zápise zoskupený podľa tried Niceskej klasifikácie, pričom najskôr 
je uvedené číslo triedy klasifikácie a zoradené v poradí tried klasifikácie, ak patria do viac ako 
jednej triedy. 

6  Tovary a/alebo služby, pre ktoré sa obnova nepožaduje, musia byť, ak patria do viac ako jednej 
triedy,  zoskupené podľa tried Niceskej klasifikácie, pričom najskôr je uvedené číslo triedy 
klasifikácie a zoradené v poradí tried klasifikácie. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 8, pokračovanie] 
 
7. Iná osoba ako majiteľ alebo zástupca majiteľa, ktorá podáva túto žiadosť 

o obnovu7 
 
   
 
  Vyznačte, ak žiadosť o obnovu podáva iná osoba ako majiteľ alebo zástupca 

majiteľa. 
 
 
 7.1 Ak je osobou fyzická osoba,  
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby: 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby: 

 
 
 7.2 Ak je osobou právnická osoba, úplný úradný názov tejto osoby: 
 
 
 
 
 7.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):  Číslo (čísla) faxu:  E-mail: 
  (so smerovým číslom)  (so smerovým číslom) 
 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
7  Iná osoba ako majiteľ alebo zástupca majiteľa môže podať žiadosť o obnovu, len ak to príslušná 

zmluvná strana umožňuje. Z tohto dôvodu sa tento bod nevyplňuje, ak zmluvná strana, ktorej 
úrad je uvedený na prvej strane tejto žiadosti, neumožňuje, aby žiadosť o obnovu podávala iná 
osoba ako majiteľ alebo zástupca majiteľa. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 8, pokračovanie] 

 
8. Podpis alebo pečať 
 
 8.1 Meno fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá: 
 

8.2 Vyznačte príslušné okienko podľa toho, kto podpisuje alebo koho pečať je použitá 
 
  8.2.1  majiteľ. 
 
  8.2.2  zástupca majiteľa. 
 
  8.2.3  osoba v zmysle bodu 7. 
 
 
 8.3 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
 8.4 Podpis alebo pečať: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Poplatok 
 

9.1 Mena a čiastka poplatku uhradená v súvislosti s touto žiadosťou o obnovu: 
 
 9.2 Spôsob platby: 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Osobitné hárky a prílohy 
 
  Vyznačte, ak sú priložené osobitné hárky/prílohy, a uveďte celkový počet týchto 

hárkov/príloh:   
___________________________________________________________________________ 



TLT/R/DC2 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 9 
 

ŽIADOSŤ O ZÁPIS LICENCIE 
 
 

týkajúcej sa prihlášky (prihlášok) a/alebo zapísanej známky (známok) 

podaná na úrade .......... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Žiadosť 
 
  Týmto sa žiada o zápis skutočnosti, že zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky) 

uvedené v tejto žiadosti je (sú) predmetom licencie. 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
1  Tu uviesť referenčné číslo, ktoré tejto žiadosti pridelí majiteľ/prihlasovateľ a/alebo nadobúdateľ 

licencie, a/alebo referenčné číslo, ktoré jej pridelí zástupca. 

 
 

VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
 Referenčné číslo majiteľa/prihlasovateľa 
 a/alebo nadobúdateľa licencie:1 ............................ 
  

Referenčné číslo zástupcu 
majiteľa/prihlasovateľa:  ............................ 
nadobúdateľa licencie:1  ............................ 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 9, pokračovanie] 

 
2. Dotknutý (dotknuté) zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky) 
 
 Táto žiadosť sa vzťahuje na nasledujúci zápis (zápisy) a/alebo prihlášku (prihlášky): 
 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu a/alebo prihlášky: 
 
 2.2  V prípade nedostatku miesta v bode 2.1 vyznačte toto okienko a použite 

dodatočný hárok papiera. 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Majiteľ (majitelia)/Prihlasovateľ (prihlasovatelia) 
  
 3.1 Ak je majiteľ/prihlasovateľ fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:2 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby:2 

 
 3.2 Ak je majiteľom/prihlasovateľom právnická osoba, 
 

(a) úplný úradný názov tejto osoby: 
 
(b)  právna povaha tejto právnickej osoby: 
 
(c) štát, prípadne územná jednotka v rámci štátu, podľa ktorého právneho 

poriadku je táto právnická osoba zriadená: 
 
 
 3.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):3  Číslo (čísla) faxu:3  E-mail: 
 
 
 3.4  Vyznačte, ak  je viac ako jeden majiteľ/prihlasovateľ. V takom prípade 

uveďte zoznam majiteľov/prihlasovateľov na osobitnom hárku papiera  a pri 
každom uveďte údaje podľa bodov 3.1 alebo 3.2 a 3.3. 

___________________________________________________________________________ 

                                                     
2  Mená, ktoré majú byť uvedené pri písmenách (a) a (b), sú mená majiteľa/prihlasovateľa zápisu 

(zápisov) /prihlášky (prihlášok) zaznamenané úradom pri zápise, na ktoré sa táto žiadosť 
vzťahuje. 

3  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, majiteľ/prihlasovateľ alebo ich zástupcovia 
majú možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové 
číslo krajiny a prípadne oblasti. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 9, pokračovanie] 
 
4. Zástupca majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa (prihlasovateľov) 
 
 4.1 Meno: 
 
 4.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):4  Číslo (čísla) faxu:4  E-mail: 
 
 
 4.3 Číslo zápisu, ak je zápis na úrade: 
 
 4.4 Pridelené číslo plnej moci:5 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Adresa majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa (prihlasovateľov) pre doručovanie6 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Nadobúdateľ licencie 
 
 6.1 Ak je nadobúdateľom licencie fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby: 
 
   (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby: 

 
 6.2 Ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, 
 

(a) úplný úradný názov tejto osoby: 
 

 (b) právna povaha tejto právnickej osoby: 
 

(c) štát, prípadne územná jednotka v rámci štátu, podľa právneho poriadku 
ktorého je táto právnická osoba zriadená: 

___________________________________________________________________________ 

                                                     
4  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, majiteľ/prihlasovateľ alebo ich zástupcovia 

majú možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové 
číslo krajiny a prípadne oblasti. 

5  Ponechá sa nevyplnené, ak plnej moci nebolo alebo ešte nebolo pridelené poradové číslo alebo 
ak majiteľovi/prihlasovateľovi ešte nie je poradové číslo známe. 

6  Podľa článku 4 ods. 2 písm. b) musí byť adresa pre doručovanie uvedená v priestore pod 
nadpisom k bodu 5, ak majiteľ/prihlasovateľ nemá alebo neuviedol trvalé bydlisko alebo 
existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik na území zmluvnej strany, ktorej 
úrad je uvedený na prvej strane tejto žiadosti, s výnimkou, ak je zástupca uvedený v bode 4. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 9, pokračovanie] 

 
 6.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):7  Číslo (čísla) faxu:7  E-mail: 
 
 
 6.4 Štátna príslušnosť nadobúdateľa licencie: 
 
 6.5 Krajina trvalého bydliska nadobúdateľa licencie: 
 

6.6 Krajina, v ktorej má nadobúdateľ licencie skutočný a fungujúci priemyselný 
alebo obchodný podnik: 

 
 
 6.7  Vyznačte, ak  je viac ako jeden nadobúdateľ licencie. V takom prípade 

uveďte každého nadobúdateľa licencie na osobitný hárok papiera  a pri 
každom uveďte údaje podľa bodov 6.1 až 6.6. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Zástupca nadobúdateľa licencie 
 
 7.1 Meno: 
 
 7.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):8  Číslo (čísla) faxu:8  E-mail: 
 
 
 7.3 Číslo zápisu, ak je zápis na úrade: 
 
 7.4 Pridelené číslo plnej moci:9 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
7  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, nadobúdateľ licencie alebo jeho zástupca majú 

možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a prípadne oblasti. 

8  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, nadobúdateľ licencie alebo jeho zástupca majú 
možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a prípadne oblasti. 

9  Ponechá sa nevyplnené, ak plnej moci nebolo alebo ešte nebolo pridelené poradové číslo alebo 
ak nadobúdateľovi licencie alebo jeho zástupcovi ešte nie je poradové číslo známe. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 9, pokračovanie] 
 
8. Adresa nadobúdateľa licencie pre doručovanie 10 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Tovary a/alebo služby, pre ktoré je licencia udelená11 
 
 9.1  Licencia je udelená pre všetky tovary a/alebo služby uvedené v zápise 

(zápisoch) a/alebo prihláške (prihláškach) v zmysle bodu 2. 
 
 9.2  Len jeden zápis a/alebo prihláška je uvedená v bode 2 a licencia je udelená 

len pre niektoré tovary a/alebo služby uvedené v zápise alebo prihláške. 
Licencia sa vzťahuje na nasledujúce tovary a/alebo služby: 

 
 9.3  Viac ako jeden zápis a/alebo prihláška je uvedená v bode 2 a aspoň 

v prípade jedného z nich sa licencia vzťahuje na menej ako všetky uvedené 
tovary a/alebo služby.  V takom prípade uveďte na osobitnom hárku, pre 
každý zápis a/alebo prihlášku samostatne, či sa licencia vzťahuje na všetky 
tovary a/alebo služby alebo len na niektoré z nich. 

___________________________________________________________________________ 
 
10. Typ licencie11 

 
 10.1  Licencia je výlučná. 
 
 10.2  Licencia je výhradná. 
 
 10.3  Licencia je nevýlučná. 
 
 10.4  Licencia sa vzťahuje len na nasledujúcu časť územia, pre ktorú bol 

vykonaný zápis: 
 
 

                                                     
10  Podľa článku 4 ods. 2 písm. b) musí byť adresa pre doručovanie uvedená v priestore pod 

nadpisom k bodu 8, ak nadobúdateľ licencie nemá alebo neuviedol trvalé bydlisko alebo 
existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik na území zmluvnej strany, ktorej 
úrad je uvedený na prvej strane tejto žiadosti, s výnimkou, ak je zástupca uvedený v bode 7. 

11  Vyznačte príslušné okienka. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 9, pokračovanie] 

 
11. Trvanie licencie 
 
 11.1  Licencia je časovo obmedzená na obdobie  
 
   od .......................do ....................... . 
 
  11.1.1  Platnosť licencie sa automaticky predlžuje. 
 
 11.2  Licencia je udelená na neobmedzené obdobie. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
12. Podpis alebo pečať12 
 
 12.1 Meno fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá: 
 

12.2 Vyznačte príslušné okienko podľa toho, kto podpisuje alebo koho pečať je použitá 
 
  12.2.1  majiteľ a/alebo prihlasovateľ. 
 
  12.2.2  nadobúdateľ licencie. 
 
  12.2.3  zástupca. 
 
 12.3 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
 12.4 Podpis alebo pečať: 
 
 
13. Poplatok 
 
 13.1 Mena a čiastka poplatku uhradená v súvislosti s touto žiadosťou: 
 

13.2 Spôsob platby: 
 
 

                                                     
12  Ak je viac ako jedna osoba, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá, uveďte údaje  

v zmysle bodov 12.1 až 12.4 na dodatočné hárky papiera. 



TLT/R/DC2 
___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 9, pokračovanie] 
 
14. Osobitné hárky 
 
  Vyznačte, ak sú priložené osobitné hárky, a uveďte ich celkový počet: 
 

 
 
 
 



TLT/R/DC2 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 10 
 

VYHLÁSENIE O LICENCII 
 
 

týkajúcej sa prihlášky (prihlášok) a/alebo zapísanej známky (známok) 

podané na úrade .......... 

 
 
 
 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Vyhlásenie 
 

Majiteľ (majitelia)/prihlasovateľ (prihlasovatelia) a nadobúdateľ (nadobúdatelia) 
licencie týmto vyhlasuje, že uvedený zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky) 
je/sú predmetom licencie. 

 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
1  Tu uviesť referenčné číslo, ktoré tejto žiadosti pridelil majiteľ/prihlasovateľ a/alebo 

nadobúdateľ licencie, a/alebo referenčné číslo pridelené ktorýmkoľvek zástupcom. 

 
 

VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
 Referenčné číslo majiteľa/prihlasovateľa 
 a/alebo nadobúdateľa licencie:1  ............................ 
 
 Referenčné číslo zástupcu 

majiteľa/prihlasovateľa:   ............................ 
nadobúdateľa licencie:1   ............................ 

 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 10, pokračovanie] 

 
2. Dotknutý (dotknuté) zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky) 
 

Uvedené vyhlásenie sa vzťahuje na nasledujúci zápis (zápisy) a/alebo prihlášku 
(prihlášky): 

 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu a/alebo prihlášky: 
 
 2.2  V prípade nedostatku miesta v bode 2.1 vyznačte toto okienko a použite 

dodatočný hárok papiera. 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Majiteľ (majitelia)/Prihlasovateľ (prihlasovatelia) 
 
 3.1 Ak je majiteľ/prihlasovateľ fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:2 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby: 2 

 
 3.2 Ak je majiteľom/prihlasovateľom právnická osoba, 
 

(a) úplný úradný názov tejto osoby: 
 

 (b) právna povaha tejto právnickej osoby: 
 

(c) štát, prípadne územná jednotka v rámci štátu, podľa právneho poriadku 
ktorého je táto právnická osoba zriadená: 

 
 3.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):3  Číslo (čísla) faxu:3  E-mail: 
 
 
 3.4  Vyznačte ak,  je viac ako jeden majiteľ/prihlasovateľ. V takom prípade 

uveďte zoznam majiteľov/prihlasovateľov na osobitnom hárku papiera  a pri 
každom uveďte údaje podľa bodov 3.1 alebo 3.2 a 3.3. 

___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
2  Mená, ktoré majú byť uvedené pri písmenách (a) a (b), sú mená majiteľa/prihlasovateľa zápisu 

(zápisov) /prihlášky (prihlášok) zaznamenané úradom pri zápise, na ktoré sa táto žiadosť 
vzťahuje. 

3  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, majiteľ/prihlasovateľ alebo ich zástupcovia 
majú možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové 
číslo krajiny a prípadne oblasti. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 10, pokračovanie] 

 
4. Zástupca majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa (prihlasovateľov) 
 
 4.1 Meno: 
 
 4.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):4  Číslo (čísla) faxu:4  E-mail: 
 
 
 4.3 Číslo zápisu, ak je zápis na úrade: 
 

4.4 Pridelené číslo plnej moci: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Nadobúdateľ licencie 
 
 5.1 Ak je nadobúdateľom licencie fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby: 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby: 

 
 5.2 Ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, 
 

(a) úplný úradný názov tejto osoby: 
 

(b) právna povaha tejto právnickej osoby: 
 

(c)  štát, prípadne územná jednotka v rámci štátu, podľa ktorého právneho 
poriadku je táto právnická osoba zriadená: 

 
 5.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):5  Číslo (čísla) faxu:5 E-mail: 
 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
4  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, majiteľ/prihlasovateľ alebo jeho zástupca majú 

možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny,  prípadne oblasti. 

5  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, nadobúdateľ licencie alebo jeho zástupca majú 
možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny, prípadne oblasti. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 10, pokračovanie] 
 
 5.4 Štátna príslušnosť nadobúdateľa licencie: 
 
 5.5 Krajina trvalého bydliska nadobúdateľa licencie: 
 

5.6 Krajina, v ktorej má nadobúdateľ licencie skutočný a fungujúci priemyselný 
alebo obchodný podnik: 

 
 
 5.7  Vyznačte, ak  je viac ako jeden nadobúdateľ licencie. V takom prípade 

uveďte každého nadobúdateľa licencie na osobitný hárok papiera  a pri 
každom uveďte údaje podľa bodov 5.1 až 5.6. 

___________________________________________________________________________ 
 
6. Zástupca nadobúdateľa licencie 
 
 6.1 Meno: 
 
 6.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):6  Číslo (čísla) faxu:6  E-mail: 
 
 
 6.3 Číslo zápisu, ak je zápis na úrade: 
 

6.4 Pridelené číslo plnej moci:7 
 
 

 
 

                                                     
6  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, nadobúdateľ licencie alebo jeho zástupca majú 

možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a prípadne oblasti. 

7  Ponechá sa nevyplnené, ak plnej moci nebolo alebo ešte nebolo pridelené poradové číslo alebo 
ak nadobúdateľovi licencie alebo jeho zástupcovi ešte nie je poradové číslo známe. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 10, pokračovanie] 

 
7. Tovary a/alebo služby, pre ktoré je licencia udelená8 
 
 7.1  Licencia je udelená pre všetky tovary a/alebo služby uvedené v zápise 

(zápisoch) a/alebo prihláške (prihláškach) v zmysle bodu 2. 
 
 7.2  Len jeden zápis a/alebo prihláška je uvedená v bode 2 a licencia je udelená 

len pre niektoré tovary a/alebo služby uvedené v zápise alebo prihláške. 
Licencia sa vzťahuje na nasledujúce tovary a/alebo služby: 

 
 7.3  Viac ako jeden zápis a/alebo prihláška je uvedená v bode 2 a aspoň  

v prípade  jedného z nich sa licencia vzťahuje na menej ako všetky uvedené 
tovary a/alebo služby.  V takom prípade uveďte na osobitnom hárku, pre 
každý zápis a/alebo prihlášku samostatne, či sa licencia vzťahuje na všetky 
tovary a/alebo služby alebo len na niektoré z nich. 

 
 
8. Typ licencie8 

 
 8.1  Licencia je výlučná. 
 
 8.2  Licencia je výhradná. 
 
 8.3  Licencia je nevýlučná. 
 
 8.4  Licencia sa vzťahuje len na nasledujúcu časť územia, pre ktorú bol 

vykonaný zápis:   
 
 
9. Trvanie licencie8 

 
 9.1  Licencia je časovo obmedzená na obdobie 
 
   od .......................do ........................ 
 
  9.1.1    Platnosť licencie sa automaticky predlžuje. 
 
 9.2  Licencia je udelená na neobmedzené obdobie. 
 

                                                     
8  Vyznačte príslušné okienka. 



 
[Tlačivo č. 10, pokračovanie] 
 
10. Podpis alebo pečať9 
 
 10.1 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) majiteľa (majiteľov): 
 
  10.1.1 Meno majiteľa/prihlasovateľa alebo, ak je majiteľ/prihlasovateľ 

právnickou osobou, meno osoby konajúcej v mene 
majiteľa/prihlasovateľa 

 
  10.1.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  10.1.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 
 
 10.2 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate)  nadobúdateľa licencie: 
 
  10.2.1 Meno nadobúdateľa licencie alebo, ak je nadobúdateľ licencie 

právnickou osobou, meno osoby konajúcej v mene nadobúdateľa 
licencie: 

 
  10.2.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  10.2.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 
 
 10.3 Podpis alebo pečať zástupcu majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa 

(prihlasovateľov): 
 
  10.3.1 Meno fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá: 
 
  10.3.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  10.3.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 

                                                     
9 Ak je viac ako jedna osoba, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá, uveďte údaje  

v zmysle bodov 10.1 až 10.4 na dodatočné hárky papiera. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 10, pokračovanie] 

 
 10.4  Podpis alebo pečať zástupcu nadobúdateľa (nadobúdateľov) licencie: 
 
  10.4.1 Meno fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá: 
 
  10.4.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  10.4.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 

 
11. Osobitné hárky 
 
  Vyznačte, ak sú priložené osobitné hárky, a uveďte ich celkový počet: 
 
 

 



 
 

VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 11 
 

VYHLÁSENIE O ZMENE LICENCIE  
 
 

týkajúcej sa prihlášky (prihlášok) a/alebo zapísanej známky (známok) 

podané na úrade .......... 
 
 
 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Vyhlásenie 
 

Majiteľ (majitelia)/prihlasovateľ (prihlasovatelia) a nadobúdateľ (nadobúdatelia) 
licencie týmto vyhlasuje (vyhlasujú), že uvedený (uvedené) zápis (zápisy) a/alebo 
prihláška (prihlášky) je (sú) predmetom zmeny licencie. 

 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
1  Tu uviesť referenčné číslo, ktoré tejto žiadosti pridelil majiteľ/prihlasovateľ a/alebo 

nadobúdateľ licencie, a/alebo referenčné číslo pridelené ktorýmkoľvek zástupcom. 

 
 

VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
 Referenčné číslo majiteľa/prihlasovateľa 
 a/alebo nadobúdateľa licencie:1  ............................ 
 
 Referenčné číslo zástupcu 

majiteľa/prihlasovateľa:   ............................ 
nadobúdateľa licencie:1   ............................ 

 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 11, pokračovanie] 

 
2. Dotknutý (dotknuté) zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky) 
 

Uvedené vyhlásenie sa vzťahuje na nasledujúci zápis (zápisy) a/alebo prihlášku 
(prihlášky): 

 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu a/alebo prihlášky: 
 
 2.2  V prípade nedostatku miesta v bode 2.1 vyznačte toto okienko  

a použite dodatočný hárok papiera. 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Majiteľ (majitelia)/Prihlasovateľ (prihlasovatelia) 
 
 3.1 Ak je majiteľ/prihlasovateľ fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:2 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby: 2 

 
 3.2 Ak je majiteľom/prihlasovateľom právnická osoba, 
 

(a) úplný úradný názov tejto osoby: 
 

(b) právna povaha tejto právnickej osoby: 
 

(c)  štát, prípadne územná jednotka v rámci štátu, podľa právneho poriadku 
ktorého je táto právnická osoba zriadená: 

 
 3.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):3  Číslo (čísla) faxu:3  E-mail: 
 
 
 3.4  Vyznačte, ak  je viac ako jeden majiteľ/prihlasovateľ. V takom prípade 

uveďte zoznam majiteľov/prihlasovateľov na osobitnom hárku papiera a pri 
každom uveďte údaje podľa bodov 3.1 alebo 3.2 a 3.3. 

___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
2  Mená, ktoré majú byť uvedené pri písmenách (a) a (b), sú mená majiteľa/prihlasovateľa zápisu 

(zápisov) /prihlášky (prihlášok) zaznamenané úradom pri zápise, na ktoré sa táto žiadosť 
vzťahuje. 

3  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, majiteľ/prihlasovateľ alebo ich zástupcovia 
majú možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové 
číslo krajiny a prípadne oblasti. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 11, pokračovanie] 
 
4. Zástupca majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa (prihlasovateľov) 
 
 4.1 Meno: 
 
 4.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):4  Číslo (čísla) faxu:4  E-mail: 
 
 
 4.3 Číslo zápisu, ak je zápis na úrade: 
 

4.4 Pridelené číslo plnej moci: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Nadobúdateľ licencie 
 
 5.1 Ak je nadobúdateľom licencie fyzická osoba, 
 

(a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby: 
 

(b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby: 

 
 5.2 Ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, 
 

(a) úplný úradný názov tejto osoby: 
 

(b) právna povaha tejto právnickej osoby: 
 

(c) štát, prípadne územná jednotka v rámci štátu, podľa ktorého právneho 
poriadku je táto právnická osoba zriadená: 

 
 5.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):5  Číslo (čísla) faxu:5  E-mail: 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
4  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, majiteľ/prihlasovateľ alebo jeho zástupca majú 

možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a  prípadne oblasti. 

5  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, nadobúdateľ licencie alebo jeho zástupca majú 
možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a  prípadne oblasti. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 11, pokračovanie] 

 
 5.4 Štátna príslušnosť nadobúdateľa licencie: 
 
 5.5 Krajina trvalého bydliska nadobúdateľa licencie: 
 

5.6 Krajina, v ktorej má nadobúdateľ licencie skutočný a fungujúci priemyselný 
alebo obchodný podnik: 

 
 
 5.7  Vyznačte, ak je viac ako jeden nadobúdateľ licencie. V takom prípade 

uveďte každého nadobúdateľa licencie na osobitný hárok papiera  a pri 
každom uveďte údaje podľa bodov 5.1 až 5.6. 

___________________________________________________________________________ 
 
6. Zástupca nadobúdateľa licencie 
 
 6.1 Meno: 
 
 6.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):6  Číslo (čísla) faxu:6  E-mail: 
 
 
 6.3 Číslo zápisu, ak je zápis na úrade: 
 
 6.4 Pridelené číslo plnej moci:7 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
6  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, nadobúdateľ licencie alebo jeho zástupca majú 

možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a prípadne oblasti. 

7  Ponechá sa nevyplnené, ak plnej moci nebolo alebo ešte nebolo pridelené poradové číslo alebo 
ak nadobúdateľovi licencie alebo jeho zástupcovi ešte nie je poradové číslo známe. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 11, pokračovanie] 
 
7. Tovary a/alebo služby, pre ktoré je licencia zmenená 
 
 Charakter a rozsah zmeny je uvedený na osobitnom hárku papiera.  
 
 
 
8. Typ zmenenej licencie8 

 
 8.1  Zmenená licencia je licencia výlučná. 
 
 8.2  Zmenená licencia je licencia výhradná. 
 
 8.3  Zmenená licencia je licencia nevýlučná. 
 
 8.4  Zmenená licencia sa vzťahuje len na nasledujúcu časť územia, pre ktorú bol 

vykonaný zápis:   
 
 
9. Trvanie licencie8 

 
 9.1  Zmenená licencia je časovo obmedzená na obdobie 
 
   od .......................do ........................ 
 
  9.1.1    Platnosť zmenenej licencie sa automaticky predlžuje. 
 
 9.2  Zmenená licencia je udelená na neobmedzené obdobie. 
 

                                                     
8 Vyznačte príslušné okienka. 



 
[Tlačivo č. 11, pokračovanie] 

 
10. Podpis alebo pečať9 
 

10.1 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa 
(prihlasovateľov): 

 
  10.1.1 Meno majiteľa/prihlasovateľa alebo, ak je majiteľ/prihlasovateľ 

právnickou osobou, meno osoby konajúcej v mene 
majiteľa/prihlasovateľa 

 
  10.1.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  10.1.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 
 10.2 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) nadobúdateľa licencie: 
 
  10.2.1 Meno nadobúdateľa licencie alebo, ak je nadobúdateľ licencie 

právnickou osobou, meno osoby konajúcej v mene nadobúdateľa 
licencie: 

 
  10.2.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  10.2.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 
 10.3 Podpis alebo pečať zástupcu majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa 

(prihlasovateľov): 
 
  10.3.1 Meno fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá: 
 
  10.3.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  10.3.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 

                                                     
9  Ak je viac ako jedna osoba, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá, uveďte údaje  

v zmysle bodov 10.1 až 10.4 na dodatočné hárky papiera. 



___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 11, pokračovanie] 

 
 10.4  Podpis alebo pečať zástupcu nadobúdateľa (nadobúdateľov) licencie: 
 
  10.4.1 Meno fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá: 
 
  10.4.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  10.4.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 
 
11. Osobitné hárky 
 
  Vyznačte toto okienko, ak sú priložené osobitné hárky, a uveďte ich celkový 

počet: 
 
 



 

 
VZOROVÉ MEDZINÁRODNÉ TLAČIVO č. 12 

 
VYHLÁSENIE O ZRUŠENÍ LICENCIE 

 
týkajúcej sa prihlášky (prihlášok) a/alebo zapísanej známky (známok) 

podané na úrade .......... 
 
 
 
 

 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Vyhlásenie 
 

Majiteľ (majitelia)/prihlasovateľ (prihlasovatelia) a nadobúdateľ (nadobúdatelia) 
licencie týmto vyhlasuje (vyhlasujú), že uvedený (uvedené) zápis (zápisy) a/alebo 
prihláška (prihlášky) je (sú) predmetom zrušenia licencie. 

 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
1  Tu uviesť referenčné číslo, ktoré tejto žiadosti pridelil majiteľ/prihlasovateľ a/alebo 

nadobúdateľ licencie, a/alebo referenčné číslo pridelené ktorýmkoľvek zástupcom. 

 
 

VYHRADENÉ PRE ÚRAD 

 
 Referenčné číslo majiteľa/prihlasovateľa 
 a/alebo nadobúdateľa licencie:1  ............................ 
 
 Referenčné číslo zástupcu 

majiteľa/prihlasovateľa:   ............................ 
nadobúdateľa licencie:   ............................ 

 



 

___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 12, pokračovanie] 

 
2. Dotknutý (dotknuté) zápis (zápisy) a/alebo prihláška (prihlášky) 
 

Uvedené vyhlásenie sa vzťahuje na nasledujúci zápis (zápisy) a/alebo prihlášku 
(prihlášky): 

 
 2.1 Číslo (čísla) zápisu a/alebo prihlášky: 
 
 2.2  V prípade nedostatku miesta v bode 2.1 vyznačte toto okienko a použite 

dodatočný hárok papiera. 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Majiteľ (majitelia)/Prihlasovateľ (prihlasovatelia) 
 
 3.1 Ak je majiteľ/prihlasovateľ fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby:2 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby: 2 

 
 3.2 Ak je majiteľom/prihlasovateľom právnická osoba, 
 

(a) úplný úradný názov tejto osoby: 
 

(b) právna povaha tejto právnickej osoby: 
 

(c)  štát, prípadne územná jednotka v rámci štátu, podľa ktorého právneho 
poriadku je táto právnická osoba zriadená: 

 
 3.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):3  Číslo (čísla) faxu:3  E-mail: 
 
 
 3.4  Vyznačte, ak  je viac ako jeden majiteľ/prihlasovateľ. V takom prípade 

uveďte zoznam majiteľov/prihlasovateľov na osobitnom hárku papiera  a pri 
každom uveďte údaje podľa bodov 3.1 alebo 3.2 a 3.3. 

___________________________________________________________________________ 

                                                     
2  Mená, ktoré majú byť uvedené pri písmenách (a) a (b), sú mená majiteľa/prihlasovateľa zápisu 

(zápisov) /prihlášky (prihlášok) zaznamenané úradom pri zápise, na ktoré sa táto žiadosť 
vzťahuje. 

3  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, majiteľ/prihlasovateľ alebo ich zástupcovia 
majú možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové 
číslo krajiny a prípadne oblasti. 



 

___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 12, pokračovanie] 

 
4. Zástupca majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa (prihlasovateľov) 
 
 4.1 Meno: 
 
 4.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):4  Číslo (čísla) faxu:4  E-mail: 
 
 4.3 Číslo zápisu, ak je zápis na úrade: 
 
 4.4 Pridelené číslo plnej moci: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Nadobúdateľ licencie 
 
 5.1 Ak je nadobúdateľom licencie fyzická osoba, 
 
  (a) priezvisko alebo hlavné meno tejto osoby: 
 
  (b) vlastné alebo vedľajšie meno (mená) tejto osoby: 

 
 5.2 Ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, 
 

(a) úplný úradný názov tejto osoby: 
 
(b) právna povaha tejto právnickej osoby: 
 
(c) štát, prípadne územná jednotka v rámci štátu, podľa ktorého právneho 

poriadku je táto právnická osoba zriadená: 
 
 5.3 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):5  Číslo (čísla) faxu:5  E-mail: 
___________________________________________________________________________ 

                                                     
4  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, majiteľ/prihlasovateľ alebo jeho zástupca majú 

možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a  prípadne oblasti. 

5  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, nadobúdateľ licencie alebo jeho zástupca majú 
možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a  prípadne oblasti. 



 

___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 12, pokračovanie] 
 
 5.4 Štátna príslušnosť nadobúdateľa licencie: 
 
 5.5 Krajina trvalého bydliska nadobúdateľa licencie: 
 

5.6 Krajina, v ktorej má nadobúdateľ licencie skutočný a fungujúci priemyselný 
alebo obchodný podnik: 

 
 
 5.7  Vyznačte, ak je viac ako jeden nadobúdateľ licencie. V takom prípade 

uveďte každého nadobúdateľa licencie na osobitný hárok papiera  a pri 
každom uveďte údaje podľa bodov 5.1 až 5.6. 

___________________________________________________________________________ 
 
6. Zástupca nadobúdateľa licencie 
 
 6.1 Meno: 
 
 6.2 Adresa (vrátane poštového smerového čísla a štátu): 
 
 
  Telefónne číslo (čísla):6  Číslo (čísla) faxu:6  E-mail: 
 
 
 6.3 Číslo zápisu, ak je zápis na úrade: 
 
 6.4 Pridelené číslo plnej moci:7 
 
___________________________________________________________________________ 
 

                                                     
6  Aj keď si úrad zvolí požadovať tieto informácie, nadobúdateľ licencie alebo jeho zástupca majú 

možnosť odmietnuť poskytnúť tieto informácie. Kde je stanovené, mali by uviesť smerové číslo 
krajiny a prípadne oblasti. 

7  Ponechá sa nevyplnené, ak plnej moci nebolo alebo ešte nebolo pridelené poradové číslo alebo 
ak nadobúdateľovi licencie alebo jeho zástupcovi ešte nie je poradové číslo známe. 



 

___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 12, pokračovanie] 

 
7. Tovary a/alebo služby, pre ktoré je licencia zrušená 
 
 Charakter a rozsah zrušenia je uvedený na osobitnom hárku papiera.  
 
  
 
 
8. Podpis alebo pečať8 
 

8.1 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa 
(prihlasovateľov): 

 
  8.1.1 Meno majiteľa/prihlasovateľa alebo, ak je majiteľ/prihlasovateľ 

právnickou osobou, meno osoby konajúcej v mene 
majiteľa/prihlasovateľa 

 
  8.1.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  8.1.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 8.2 Podpis (podpisy) alebo pečať (pečate) nadobúdateľa licencie: 
 
  8.2.1 Meno nadobúdateľa licencie alebo, ak je nadobúdateľ licencie 

právnickou osobou, meno osoby konajúcej v mene nadobúdateľa 
licencie: 

 
  8.2.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  8.2.3 Podpis alebo pečať: 

                                                     
8  Ak je viac ako jedna osoba, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá, uveďte údaje v 

zmysle bodov 8.1 až 8.4 na dodatočné hárky papiera. 



 

___________________________________________________________________________ 
[Tlačivo č. 12, pokračovanie] 
 

8.3 Podpis alebo pečať zástupcu majiteľa (majiteľov)/prihlasovateľa 
(prihlasovateľov): 

 
  8.3.1 Meno fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá: 
 
  8.3.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  8.3.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 8.4  Podpis alebo pečať zástupcu nadobúdateľa (nadobúdateľov) licencie: 
 
  8.4.1 Meno fyzickej osoby, ktorá podpisuje alebo ktorej pečať je použitá: 
 
  8.4.2 Dátum podpisu alebo pečate: 
 
  8.4.3 Podpis alebo pečať: 
 
 
 
 
9. Osobitné hárky 
 
  Vyznačte, ak sú priložené osobitné hárky, a uveďte ich celkový počet: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


