SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PREDSEDA
ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
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Banská Bystrica 7.3.2000
PV 000295 / II / 142000

ROZHODNUTIE

V konaní o rozklade, podanom 2.10.1998 Ing. A. S., prihlasovateľom vynálezu, proti roz
hodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej "Úrad") z 23.7.1998, ktorým bolo za
stavené konanie o prihláške vynálezu zn. spisu PV 000295 s názvom "Genetická kocka", som
podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, takto r o z h o d o l :
V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení
neskorších predpisov, konanie o rozklade z a s t a v u j e m .
Rozkladom napadnuté rozhodnutie z 23.7.1998, ktorým bolo zastavené konanie o pri
hláške vynálezu zn. spisu PV 000295, zostáva v platnosti.
Odôvodnenie
Rozhodnutím Úradu z 23.7.1998 bolo podľa § 33 ods. 5 zákona č. 527/1990 Zb. o vy
nálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, zastavené konanie o prihláške vy
nálezu zn. spisu PV 000295 s názvom "Genetická kocka". Dôvodom pre zastavenie konania
bola skutočnosť, že prihlasovateľ ani iná osoba v zákonom stanovenej lehote 36 mesiacov od
podania prihlášky vynálezu nepožiadali Úrad o vykonanie úplného prieskumu a prieskum
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nebol začatý ani z úradnej moci.
Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v
ktorom uvádza, že tvrdenie Úradu sa nezakladá na pravde, pretože o vykonanie úplného pries
kumu požiadal Úrad doporučeným listom zo 17.1.1998, na dôkaz čoho prikladá podací lístok z
pošty Nitra 1.
Prihlasovateľ v rozklade vlastne potvrdil tvrdenie Úradu, že o vykonanie úplného pries
kumu nebolo požiadané v lehote 36 mesiacov od podania prihlášky vynálezu. Prihláška vy
nálezu bola na Úrade podaná 2. januára 1995 a žiadosť o vykonanie úplného prieskumu bola
na poštovú prepravu odovzdaná až 17. januára 1998, teda 15 dní po uplynutí lehoty.
Rozhodnutie o zastavení konania o rozklade sa opiera o tieto dôvody:
Podľa položky 215 písm. b) sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 232/1999 Z.z., sa za podanie rozkladu proti
rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva SR vyberá správny poplatok vo výške 3 000.
Sk. V zmysle ustan. § 8 ods. 1 cit. zákona bol tento poplatok splatný bez výzvy pri podaní
rozkladu. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní rozkladu, bol splatný do 15 dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy na jeho zaplatenie.
Pretože podávateľ rozkladu nezaplatil správny poplatok súčasne s podaním rozkladu, bol
Úradom dňa 14.12.1999 vyzvaný na jeho zaplatenie v lehote 15 dní od doručenia výzvy. Vý
zva na zaplatenie poplatku bola podávateľovi rozkladu doručená 28.12.1999 a lehota na za
platenie poplatku uplynula 12.1.2000. Správny poplatok nebol ani v tejto lehote zaplatený.
Odvolací orgán z uvedených dôvodov v zmysle ustan. § 9 zákona č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, konanie o rozklade zastavil.
Poučenie
Toto rozhodnutie je konečné a nie je možné proti nemu podať riadny opravný prostriedok.
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