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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárod-
nej únie pre patentovú spoluprácu boli 1. októbra 2002 v Ženeve prijaté Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci
a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších
zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie
č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z.
oznámenie č. 588/2002 Z. z.).

Zmeny Zmluvy o patentovej spolupráci a Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli
platnos� 17. októbra 2002.
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Zmeny Vykonávacieho predpisu
k Zmluve o patentovej spolupráci

SADZOBNÍK POPLATKOV
(platný od 17. októbra 2002)

Poplatok Suma

1. Základný poplatok:
[pravidlo 15.2(a)]

(a) ak medzinárodná prihláška neobsahuje 650 švajčiarskych frankov
     viac ako 30 listov

(b) ak medzinárodná prihláška obsahuje 650 švajčiarskych frankov
     viac ako 30 listov        plus 15 švajčiarskych frankov

       za každý list nad 30 listov

2. Poplatok za určenie:
[pravidlo 15.2(a)]

(a) za určenia vykonané 140 švajčiarskych frankov za
     pod¾a pravidla 4.9(a)        jedno určenie pod¾a pravidla 4.9(a), nad 5

       určení sa nevyžaduje poplatok za určenie

(b) za určenia vykonané pod¾a 140 švajčiarskych frankov za určenie
     pravidla 4.9(b) a potvrdené
     pod¾a pravidla 4.9(c) 

 
3. Manipulačný poplatok 233 švajčiarskych frankov

[pravidlo 57.2(a)]

     Z¾avy

4. Celková suma poplatkov splatných pod¾a bodov 1 a 2(a) je znížená o 200 švajčiarskych frankov, ak je
medzinárodná prihláška v súlade s Administratívnymi smernicami a podaná
(a) na papieri a s kópiu v elektronickej forme alebo
(b) v elektronickej forme.

5. Všetky poplatky (ak je aplikovate¾ná z¾ava pod¾a bodu 4) sú znížené o 75 % pre medzinárodné prihlášky podané
prihlasovate¾om, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je občanom štátu alebo má sídlo v štáte, ktorého národný
dôchodok na osobu je nižší ako 3 000 USD (pod¾a výpočtu priemerného národného dôchodku na osobu
použitého Organizáciou Spojených národov na určenie ich kritérií ohodnotenia výšky príspevkov splatných
v rokoch 1995, 1996, 1997); ak je nieko¾ko prihlasovate¾ov, musí toto kritérium spĺňa� každý z nich.

K oznámeniu č. 29/2003 Z. z.
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Amendments to the Regulations
under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

SCHEDULE OF FEES
(with effect from October 17, 2002)

Fees Amounts
1. Basic Fee:

[Rule 15.2(a)]

(a) if the international application 650 Swiss francs
     contains not more than 30 sheets
(b) if the international application 650 Swiss francs plus 15 Swiss francs for
     contains more than 30 sheets        each sheet in excess of 30 sheets

2. Designation Fee:
[Rule 15.2(a)]

(a) for designations made under 140 Swiss francs per designation provided
     Rule 4.9(a)        that any designation made under

       Rule 4.9(a) in excess of 5 shall not require
       the payment of a designation fee

(b) for designations made under 140 Swiss francs per designation
     Rule 4.9(b) and confirmed under
     Rule 4.9(c)

3. Handling Fee: 233 Swiss francs
[Rule 57.2(a)]

     Reductions

4. The total amount of the fees payable under items 1 and 2(a) is reduced by 200 Swiss francs if the international
application is, in accordance with and to the extent provided for in the Administrative Instructions, filed:
(a) on paper together with a copy thereof in electronic form; or
(b) in electronic form.

5. All fees payable (where applicable, as reduced under item 4) are reduced by 75 % for international applications
filed by any applicant who is a natural person and who is a national of and resides  in a State whose per capita
national income is below US$ 3,000 (according to the average per capitanational income figures used by the
United Nations for determining its scale of assessments for the contributions payable for the years 1995,1996
and 1997); if there are several applicants, each must satisfy those criteria.

K oznámeniu č. 29/2003 Z. z.
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