
ZMLUVA O PREVODE ZAPÍSANÝCH DIZAJNOV 
 

 

 

uzatvorená  podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a § 21 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1. Prevádzajúci   TURČAN DELTA, s.r.o. 

         so sídlom:  038 41  Košťany nad  Turcom č. 338 

         v zastúpení:  JUDr. Peter  Blizniak 

     konateľ  

Osoba oprávnená 

         na  rokovanie vo 

         veciach technických: Ing. Peter BLIZNIAK 

             Bankové spojenie: Tatra banka a.s. MARTIN 

         Číslo účtu:  2624370009/ 1100 

         IČO:   31626742 

         DIČ:   2020434339 

         IČ pre DPH:  SK 2020434339 

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu v Žiline, oddiel Sro. Vložka č. 2557/L.  

 

(ďalej len ako „prevádzajúci„) 

 

2. Nadobúdateľ:  Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 

so sídlom:  Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

        v zastúpení:  Ing. Ondrej Varačka 

    generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra SR  

                                                    na základe plnej moci č. p.: KM-OPS4-2018/001604-117 zo dňa 30.04.2018 

                Osoba oprávnená 

         na rokovanie vo 

         veciach technických: Ing. Michaela Boďová 

    plk. Mgr. Rudolf Hlavatý 

                                        

         Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

         Číslo účtu:  7000180023/8180 

vedený v štátnej pokladnici  

         IČO:   00 151 866 

     

            (ďalej len ako „nadobúdateľ“) 

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 
 

                                                      Čl. II. 

                                             Predmet zmluvy 

Prevádzajúci ako výlučný majiteľ dizajnov platných v Slovenskej republike touto zmluvou prevádza 

bezodplatne na nadobúdateľa uvedené dizajny registrované na Úrade priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len „UPV SR“):  

1. D 01.01 zapísaný pod číslom dizajnu 27121 pod názvom Svetloodrazová fólia na tabuľku                            

s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel II; 

2. D 01.01, D 02.01, D 03.01, D 04.01, D 05.01, D 06.01, D 07.01, D 08.01, D 09.01, D 10.01 

zapísané pod číslom dizajnu 27126 pod názvom Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom 

motorových  a prípojných vozidiel III; 



3. D 01.01, D 02.01, D 03.01, D 04.01, D 05.01, D 06.01, D 07.01, D 08.01, D 09.01, D 10.01, D 

11.01, D 12.01, D 13.01, D 14.01, D 15.01, D 16.01 zapísané pod číslom dizajnu 27229 pod názvom 

Svetloodrazová fólia na tabuľku s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel III; 

4. D 01.01, D 02.01, D 03.01, D 04.01, D 05.01, D 06.01, D 07.01, D 08.01, D 09.01, D 10.01, D 

11.01, D 12.01, D 13.01, D 14.01, D 15.01, D 16.01, D 17.01, D 18.01, D 19.01, D 20.01, D 21.01, 

D 22.01, D 23.01, D 24.01 zapísané pod číslom dizajnu 27230 pod názvom Svetloodrazová tabuľka                                

s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel; 

5. D 06.01, D 21.01 zapísané pod číslom dizajnu 27422 pod názvom Svetloodrazová tabuľka                              

s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel I; 

6. D 01.01 zapísaný pod číslom dizajnu 27424 pod názvom Svietiaca svetloodrazová tabuľka                            

s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel; 

7. D 01.01 zapísaný pod číslom dizajnu 27448 pod názvom Polotransparentná svetloodrazová 

fólia na svietiacu tabuľku s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel I; 

8. D 01.01 zapísaný pod číslom dizajnu 27449 pod názvom Svietiaca svetloodrazová tabuľka                          

s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel I; 

     (ďalej len „dizajny“), ktoré nadobúdateľ prijíma bez výhrad v celom rozsahu. 

 

                                                             Čl. III 

                                    Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prevádzajúci týmto prehlasuje, že je výlučným a neobmedzeným majiteľom dizajnov uvedených  

v čl. II zmluvy, ktoré nie sú zaťažené žiadnymi dlhmi, ťarchami, licenciami alebo akýmikoľvek 

inými právami tretích osôb, a že jeho voľnosť uzavrieť túto zmluvu nie je žiadnym spôsobom 

obmedzená. Prevádzajúci zároveň prehlasuje, že je bez obmedzení právne spôsobilý previesť 

predmetné dizajny na nadobúdateľa so všetkými právami s nimi súvisiacimi.   

2. Prevádzajúci sa zaväzuje odovzdať nadobúdateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dizajnami pri 

podpise zmluvy.   

 

                                                                 Čl. IV 

                                                               Zápis prevodu do registra 

Nadobúdateľ sa zaväzuje požiadať o zápis prevodu zapísaných dizajnov uvedených v čl. II tejto 

zmluvy do registra UPV SR (ďalej len „register“) a uhradiť všetky náklady s tým spojené. 

Prevádzajúci sa zaväzuje, že nadobúdateľovi poskytne potrebnú súčinnosť v súvislosti so zápisom 

prevodu zapísaných dizajnov do registra. 

 

Čl. V 

                                                 Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

tejto zmluvy a zmluvnými stranami uzatvoreného Dodatku č. 26 k Zmluve o dielo č. SE-147-

10/OM-2005,  uvedenom  v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.  

2. Zmluva nadobudne právne účinky voči tretím osobám dňom registrácie na UPV SR pre predmetné  

dizajny. 

3. Nadobúdateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa vyhlásenie Prevádzajúceho podľa čl. III. tejto 

zmluvy ukáže v niektorých častiach nepravdivé, tým nie je dotknuté právo nadobúdateľa na náhradu 

škody. 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa upravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákonom        

č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov. 

5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno vykonať dohodou zmluvných strán, a to 

formou písomných a očíslovaných dodatkov.  

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná 

strana obdrží dve (2) vyhotovenia a jedno (1) vyhotovenie je určené pre registráciu na ÚPV SR. 



 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich vzájomnej vôle, slobodne, vážne, 

bez nátlaku a na dôkaz toho ju obe zmluvné strany bez výhrad vlastnoručne podpisujú. 
 

 

 
 

 
 

V Bratislave, .........................  2019. 

 

 

 

 

 
 

 

…………………………………    …………………………………       

               za prevádzajúceho                   za nadobúdateľa 

JUDr. Peter Blizniak                                    Ing. Ondrej Varačka 

                  konateľ                                       generálny tajomník služobného 

    úradu MV SR 
 

 
 


