Evidencia platiteľa úhrady – fyzická osoba (domácnosť)
Podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska. Údaje vyplňte paličkovým písmom.
Verzia 2020

Titul pred menom

Priezvisko

Meno

Titul za menom

Číslo

Adresa odberného miesta (údaje z faktúry na odber elektriny; slúži aj ako korešpondenčná adresa)
Ulica
Obec

PSČ
EIC (povinný údaj)

EIC odberného miesta
EIC je uvedený na vašej vyúčtovacej faktúre za elektrinu

Adresa trvalého pobytu

Číslo

Ulica
PSČ

Obec

PRIHLÁSENIE (Bližšie informácie na druhej strane)
(od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala odberateľom elektriny v byte alebo v dome)

PRIHLÁŠKA OD (dátum)
.

.

(SIPO
na vaše meno)

SIPO

SPÔSOB ÚHRADY

SIPO

Úhrada na účet RTVS

PERIODICITA

Mesačne

Štvrťročne

Polročne

Ročne

ZMENA (Bližšie informácie na druhej strane)
ZMENA SPÔSOBU ÚHRADY

SIPO/VS

Úhrada na účet RTVS

SIPO

ODHLÁSENIE (Bližšie informácie na druhej strane)
ODHLÁŠKA

SIPO/VS

Ukončenie odberu elektriny
(doložiť doklady o ukončení odberu elektriny)

(povinný údaj)

Dátum ukončenia odberu:

.
EIC odberného miesta
EIC je uvedený na vašej vyúčtovacej faktúre za elektrinu

EIC (povinný údaj)
ŤZP

/

(rodné číslo ŤZP osoby, povinný údaj, doložiť doklad)

Poberateľ dôchodkových dávok

/

(rodné číslo, povinný údaj, doložiť doklad o poberaní dôchodkovej dávky)

Poberateľ dávky v hmotnej núdzi

/

(rodné číslo, povinný údaj, doložiť aktuálny doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi)

Už platím úhradu za iné odberné miesto elektriny pod SIPO/VS

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
V prípade oslobodenia od platenia úhrady z dôvodu
poberania dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, čestne vyhlasujem, že nemám pravidelný príjem
zo zárobkovej činnosti a nežijem v domácnosti s osobou
s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

Dátum

.

.

(doložiť doklad o viacnásobnom odbere elektriny)

Poučenie dotknutých osôb podľa čl. 13 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov). Prevádzkovateľ Rozhlas a televízia Slovenska, IČO: 47232480, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava spracúva osobné
údaje na účely evidencie platiteľov, preukazovania nároku podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 a 3 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti
poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 340/2012 Z. z.“), vyberania úhrady, kontroly
platenia úhrady a vymáhania úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z. z.
Pokračovanie na druhej strane.

.
Podpis platiteľa

WWW.RTVS.SK

Dátum, podpis a pečiatka pošty

Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie povinnosti platenia úhrad za služby verejnosti (koncesionárske poplatky) a v odôvodnených prípadoch aj počas doby ich
vymáhania alebo preukazovania súvisiacich právnych nárokov. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, a. s., kontaktné telefonické centrá, spoločnosti na spracovanie
dát a automatizované spracovanie dát a v odôvodnených prípadoch aj subjekty vymáhajúce úhrady za služby, najmä advokátske kancelárie a exekútorské úrady. Osobné údaje
nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Povinnosť platiteľa úhrady (fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny
v domácnosti) poskytnúť osobné údaje na uvedené účely vyplýva zo zákona č. 340/2012 Z. z.; neposkytnutie uvedených údajov je v rozpore s týmto zákonom. Každá dotknutá
osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese zodpovednaosoba@rtvs.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle
www.uhrady.rtvs.sk.

POUČENIE
Označte písmenom
jednu z možností prihláška, zmena, odhláška a zároveň vyplňte dátum (napr. 01.01.2020).
Platiteľ je povinný písomne oznámiť a preukázať vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu.
PRIHLÁŠKA

IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE

SPÔSOB
ÚHRADY

PERIODICITA

PRI PRIHLÁSENÍ VYPLNTE
Dátum prihlásenia – dátum vzniku povinnosti platiť úhradu. (Dátum podpísania zmluvy na dodávku elektriny.)
SIPO vyplňte ak budete platiť cez SIPO a máte pridelené evidenčné číslo SIPO
(nachádza sa v pravom hornom rohu platobného dokladu SIPO).
EIC odberného miesta – kód je uvedený vo vyúčtovacej faktúre alebo v zmluve o dodávke elektriny.
Tento údaj je povinný.
Priezvisko a meno platiteľa úhrady. (odberateľ elektriny v odbernom mieste)
Adresa odberného miesta. (adresa slúži aj ako korešpondenčná adresa)
Adresa trvalého pobytu - vyplňte podľa údajov v občianskom preukaze.
Označte krížikom spôsob úhrady.
Pri úhrade prostredníctvom Slovenskej pošty Vám budú predpisované úhrady na SIPO doklade.
Pri úhrade na účet RTVS Vám bude oznámený listom variabilný symbol a číslo účtu RTVS.
Označte krížikom , v akých cykloch žiadate realizovať úhradu.
Mesačne: pravidelne dvanásť platieb za rok, splatných do posledného dňa príslušného mesiaca,
vo výške mesačnej sadzby úhrady.
Štvrťročne: pravidelne štyri platby za rok, splatné do 31.1.,30.4.,31.7.,31.10., vo výške 3x mesačná sadzba
Polročne: pravidelne dve platby za rok, splatné do 31.1.,31.7., vo výške 6x mesačná sadzba
Ročne: pravidelne jedna platba za rok, splatná do 31.1., vo výške 12x mesačná sadzba

ZMENA
IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE
SPÔSOB ÚHRADY
ZMENA
PLATITEĽA

PRI ZMENE VYPLNTE
SIPO / VS - vyplňte Vaše evidenčné číslo SIPO alebo číslo VS, ktoré Vám bolo pridelené.
(bez vyplneného SIPO / VS nebude zmena zrealizovaná).
Postupujte rovnako ako pri prihlásení.
Zmenu platiteľa nie je možné vykonať ZMENOU, je nutné podať ODHLÁŠKU a PRIHLÁŠKU.

ODHLÁSENIE
IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE

PRI ODHLÁSENÍ VYPLNTE
Odhláška od – dátum zániku povinnosti platiť úhradu.
SIPO / VS - vyplňte Vaše evidenčné číslo SIPO alebo číslo VS, ktoré Vám bolo pridelené.
(bez vyplneného SIPO / VS nebude odhlásenie zrealizované).
Označte krížikom jednu z možností, podľa ktorej máte nárok na odhlásenie sa z evidencie platiteľov.
V prípade ukončenia odberu elektriny vyznačte túto možnosť vtedy, ak dodávateľ elektriny ukončil s Vami zmluvu
o dodávke elektriny. Túto skutočnosť preukážte vyberateľovi úhrady dokladom o ukončení odberu elektriny alebo
dokladom o zmene odberateľa elektriny.
V prípade viacnásobného odberu doplňte VS alebo evidenčné číslo SIPO, prostredníctvom ktorého platíte
úhradu a doložte kópie dokladov od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta elektriny obsahujúce:
odberateľ elektriny, adresy odberných miest elektriny a EIC kódy odberných miest elektriny.
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady, že:
- žije s osobou ŤZP, ktorá má na adrese odberného miesta elektriny trvalý pobyt, alebo sám je osobou s ŤZP
(doložiť kópiu preukazu ŤZP alebo rozhodnutie z Úradu práce, soc. vecí a rodiny, vyplniť rodné číslo)

ODHLÁSENIE
alebo
- je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský
a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok
vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou
s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti
(doložiť kópiu rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne, vyplniť rodné číslo)
alebo
- je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky
v hmotnej núdzi (doložiť kópiu aktuálneho potvrdenia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, vyplniť
rodné číslo)
- Rodné číslo je povinný údaj

Vyplnené tlačivo doručte na ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty, alebo zašlite na adresu: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
UPOZORNENIE: Spracovanie vyplneného a odovzdaného formulára v RTVS môže trvať až dva mesiace.

