ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. PVz 007493/V 24215  I/40

ROZHODNUTIE

Vo veci žiadosti S. p. p., š. p., o určenie či vonkajšia úprava výrobku v žiadosti zobrazená patrí alebo nepatrí
do rozsahu ochrany zapísaného priemyselného vzoru č. 24251 „Odorizačné zariadenie GASODOR 7RR“ majiteľa O.
R., rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č.
527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 90/1993 Z. z. o opa
treniach v oblasti priemyselného vlastníctva takto:

Predmet určenia v riešení podľa vyobrazenia pripojeného k podaniu evidenčné poštové číslo 14039 zo dňa 30.
6. 1997 a k podaniu evidenčné poštové číslo 841 zo dňa 14. 1. 1998
patrí
do rozsahu priemyselného vzoru č. 24215 „ Odorizačné zariadenie GASODOR 7RR “.

Odôvodnenie
Dňa 30. 6. 1997 bola Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) doručená žiadosť S. p. p., š. p., o ur
čenie či predmet riešenia v prílohe žiadosti zobrazený na fotografiách patrí do rozsahu ochrany zapísaného priemysel
ného vzoru č. 24 215 s názvom „Odorizačné zariadenie GASODOR 7RR“, majiteľa O. R.
Listom zo dňa 26. 9. 1997 požiadal úrad v zmysle § 41 vyhlášky č. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vy
nálezov a priemyselných vzorov o doplnenie žiadosti o určenie. Doplnenie žiadosti o určenie bolo na úrad podané dňa
14. 1. 1998.
Listom úradu zo dňa 4. 2. 1998 bola kópia žiadosti o určenie spolu s priloženými fotografiami, ktoré zobrazo
vali predmet určenia odoslaná majiteľovi priemyselného vzoru č. 24 215 na vyjadrenie.
Majiteľ priemyselného vzoru vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené dňa 18. 2. 1998 uviedol len, že
predložený obrazový materiál kvalifikuje ako zhodný s výrobkom, na ktorý spadá ochrana priemyselného vzoru č. 24
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Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledujúce skutočnosti:
V určovacom konaní podľa § 67 ods. 1 zákona 527/1990 Zb. úrad na žiadosť toho, kto osvedčí právny záujem
určí, či vonkajšia úprava výrobku v žiadosti vyobrazená prípadne popísaná patrí do rozsahu zapísaného priemyselného
vzoru.
Úrad v konaní o určenie, či vonkajšia úprava výrobku v žiadosti vyobrazená, prípadne popísaná patrí do rozsa
hu zapísaného priemyselného vzoru, skúma, či predmet určenia obsahuje všetky charakteristické znaky, v ktorých
predovšetkým spočíva novosť riešenia vonkajšej úpravy predmetu priemyselného vzoru. Ak sa zistí, že predmet určenia
obsahuje všetky tieto charakteristické znaky, predmet určenia patrí do rozsahu ochrany. Ak sa zistí, že všetky tieto
znaky neobsahuje, potom predmet určenia do rozsahu ochrany nepatrí.
Za priemyselný vzor sa podľa § 36 zákona č. 527/1990 Zb. považuje vonkajšia úprava výrobku, ktorá je nová a
priemyselne využiteľná. Priemyselným vzorom je teda chránená len vonkajšia úprava konkrétneho výrobku.
Priemyselný vzor č. 24 215 s názvom „Odorizačné zariadenie GASODOR 7RR“, ktorého pôvodcom a majite
ľom je O. R., bol do registra priemyselných vzorov zapísaný dňa 16. 5. 1994 v jednom variante.
Predmetom priemyselného vzoru je vonkajšia úprava odorizačného zariadenia, ktorá má tieto charakteristické
znaky:





podstavec lichobežníkového tvaru s kruhovými výsekmi na spodnej i vrchnej časti,
valcovitá nádoba umiestnená na podstavci v kruhovitých výsekoch,
predné čelo kruhovitého tvaru s technologickými prvkami odorizátora,
zadné čelo kruhovitého tvaru na ktorom je upevnený nosič.

Predmetom určenia a podľa priloženého zobrazenia je vonkajšia úprava zariadenia, ktorá má nasledujúce cha
rakteristické znaky:





podstavec lichobežníkového tvaru s kruhovými výsekmi na spodnej i vrchnej časti
valcovitá nádoba umiestená na podstavci v kruhovitých výsekoch,
predné čelo kruhovitého tvaru s technologickými prvkami odorizátora,
zadné čelo kruhovitého tvaru, na ktorom je upevnený nosič.

Z porovnania jednotlivých charakteristických znakov vonkajších úprav predmetu určenia a priemyselného vzo
ru č. 24 215 vyplýva, že predmet určenia má všetky charakteristické znaky predmetného priemyselného vzoru, pričom i
vonkajšia úprava technologických prvkov odorizátora na prednom čele, ako aj nosiča na zadnom čele je zhodná.
Zhodnosť možno tiež konštatovať i u ďalších znakov, ktoré nemožno považovať z hľadiska vonkajšej úpravy sa
charakteristické, ako je farebná úprava, tvarové detaily stojana ako aj zhodné označenie.
Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že predmet určenia obsahuje všetky charakteristické
znaky priemyselného vzoru č. 24 215 a patrí do jeho rozsahu.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol Úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
POUČENIE
Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/1993 Z. z. je možné proti tomuto roz
hodnutiu podať na Úrade priemyselného vlastníctva SR v lehote do jedného mesiaca od jeho doručenia rozklad v dvoch
vyhotoveniach.
Banská Bystrica dňa 3. 9. 1998
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