
OslObOdenie Od pOplatku za rOzhlas 
a televíziu pre občanov s Ťzp

nárok na oslobodenie od platenia úhrady platiteľ musí znovu oznámiť 
a zároveň preukázať vyberateľovi úhrady (rtvs s.r.o.). 

Stačí ak odberateľ el. energie zašle krátky list, v ktorom oznámi, že žije v domácnosti 
s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Predpísaný formulár neexistuje.

Ku listu je potrebné pripojiť fotokópiu preukazu Ťzp alebo Ťzp/s (s viditeľným dátumom 
platnosti). Ak sa na doklade (preukaze) ŤZP nezhoduje adresa s adresou odberného 
miesta, ktorú žiadate oslobodiť od poplatku za rozhlas a televíziu, je potrebné priložiť ku 
listu a dokladu o ZŤP aj fotokópiu dokladu o trvalom pobyte osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím. V žiadnom prípade neodporúčame prikladať posudok z ÚPSVR (kópiu), kde sú 
osobné údaje a údaje intímneho charakteru osoby s ŤZP!!!
Kópiu odoslaného listu (emailu) odporúčame dobre odložiť!
Potrebné doklady môžete zaslať:

e-mailom na adresu: uhrady@rtvs.sk
faxom na číslo: 02/3250 5222 
poštou na adresu: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou 
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa 
trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto 
skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady. 
Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových 
dávok podľa osobitného predpisu 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 a vznik tejto 
skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

v prípade nového nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, 
zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle 
zákona 340/2013 z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi 
so spätnou platnosťou od 1.1.2013.

Ak má platiteľ úhrady viac odberných miest elektriny, platí úhradu len za jedno odberné 
miesto.

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady 
alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 
nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31.3.2013 
vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo 
neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby 
alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po 
termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013.

zdroj: http://www.rtvs.sk/sk/info/uhrada_za_sluzby_rozhlasoveho_a_televizneho_vysielania
 


