PREVOD KLUBOVEJ DOMÉNY (www.nazov.sk)
NA ÚNIU KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
Prevodom domény sa má zabrániť možnej strate názvu klubovej webstránky.

1. Doména – názov stránky
Prevedené domény chovateľským klubom na ÚKK na základe rozhodnutia VZ ÚKK
zo dňa 14.12.2014, Uznesenia 2014/28 budú plne hradené ÚKK. Podmienkou je
prevod domény na ÚKK a faktúra vystavená na ÚKK.
2. Webhosting - prenájom web priestoru pre stránky
Webhosting zostáva naďalej v správe chovateľského klubu.
3. Webdesign - tvorba web stránok a internetových aplikácií
Webdesign zostáva naďalej v správe chovateľského klubu.

POSTUP PREVODU:
Prevod môže vykonať iba vlastník domény!
To môže byť chovateľský klub, registrátor domény, častokrát člen prípadne už aj nečlen.
Na stránke správcu slovenskej domény najvyššej úrovne https://sk-nic.sk/ vyplníte formulár
F6 – Zmena držiteľa domény.
ID nového držiteľa uvediete: NIAK-0002 - (ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV)

Žiadosť o zmenu držiteľa domény pozostáva z názvu domény a kódu nového
držiteľa/vlastníka domény, ktorý má platnú rámcovú zmluvu. Po stlačení "Odoslať>>" sa Vám
zobrazí tlačiteľná verzia žiadosti, ktorú musia podpísať pôvodný aj nový držiteľ domény.
Podpis za pôvodného držiteľa musí byť úradne overený.
Takto podpísanú žiadosť zašlete na adresu: ÚKK, Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Po podpísaní za ÚKK bude žiadosť zaslaná správcovi slovenských domén.

VZOR F6 !!!

Žiadosť o zmenu držiteľa

VZOR F6 !!!

Menný priestor domény (doména)
Identifikátor terajšieho Držiteľa Domény
Firma / fyz. osoba
IČO / rodné číslo
Štatutárni zástupcovia
Identifikátor nového Držiteľa Domény

NIAK-0002

Firma / fyz. osoba

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

IČO / rodné číslo

45738211

Štatutárni zástupcovia
Dátum vytlačenia
Ticket:

Medzi terajším držiteľom Domény a novým Držiteľom Domény došlo k uzavretiu Zmluvy o prevode práv a
povinností zo Zmluvy o Doméne(ďalej len Zmluva). Účinnosť tejto Zmluvy vzniká dňom vykonania zmeny Držiteľa
Domény v Zázname Domény SK-NIC.
Návrh sa považuje za podaný dňom doručenia originálu alebo overenej fotokópie Zmluvy s úradne overeným
podpisom oprávnenej osoby pôvodného Držiteľa a s podpisom nového Držiteľa Domény, ktorý nemusí byť
úradne overený.
SK-NIC vykoná zmenu a oznámi túto skutočnosť elektronicky (e-mailom) pôvodnému a novému Držiteľovi
Domény a Registrátorovi.
Vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že SK-NIC vykoná zmenu Držiteľa Domény podľa vlastného
uváženia po preskúmaní zaslanej Zmluvy z hľadiska jej platnosti a Účinnosti. Nový Držiteľ Domény sa stáva
Držiteľom Domény dňom vykonania zmeny SK-NIC-om.

V ................................. dňa ........................

Podpis pôvodného držiteľa domény / pečiatka:........................................ (podpis musí byť úradne overený)

Podpis nového držiteľa domény / pečiatka:........................................ (nemusí byť úradne overený)

K žiadosti pripájam kópie nasledovných dokumentov, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené vo
Formulári: (nehodiace sa prečiarknite) menovací dekrét, osvedčenie o zvolení starostu, zápisnicu o zvolení
štatutára, stanovy (ak je v nich uvedené meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/predsedu)

Úradné
overenie: ............................................................

VZOR F6 !!!

Žiadosť o zmenu držiteľa

VZOR F6 !!!

