
elektriny)o odberateľovi- doložiť doklad (viacnásobný odber -

2,32 €

2,32 €

4,64 € 

Evidencia platiteľa úhrady - fyzická osoba (domácnosť)

PRIHLÁŠKA OD ZMENA OD ODHLÁŠKA OD(pri prihlásení vyplňte časti 1,2,3,4,6) (pri zmene vyplňte časti 1,2,3,4,6) (pri odhlásení vyplňte časti 1,5,6)

. .

Číslo

SIPO / VS
Číslo odberného miesta alebo miesta spotreby

uvedené na faktúre za elektrinu*
SIPO - evidenčné číslo uvedené na SIPO doklade.
VS - pridelené RTVS začínajúce sa číslom 77

6. ČASŤ - VYHLÁSENIE.

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Dátum

.............................................
Podpis platiteľa

*) nepovinný údaj

.................................................
Dátum, podpis a pečiatka pošty

1. ČASŤ - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE. (bez vyplneného VS / SIPO nebude zmena alebo odhláška realizovaná)

Adresa odberného miesta. (údaje z faktúry pre odber elektriny; ak je totožná s adresou trvalého pobytu, nevyplňuje sa)

Ulica

ObecPSČ

Adresa na doručovanie písomností. (ak je totožná s adresou trvalého pobytu, nevyplňuje sa)

Ulica Číslo

ObecPSČ

Adresa trvalého pobytu.

Ulica Číslo

PSČ Obec

Ročne

Polročne

Štvrťročne

Mesačne

4. ČASŤ - PERIODICITA. 

ŤZP

Už platím poplatok na inom VS / SIPO

Ukončenie odberu elektriny

Rodné číslo / Dátum platnosti ŤZP preukazu/posudku od

(použite aj ak nie ste odberateľom elektriny)

5. ČASŤ - ODHLÁSENIE. (vyplňte len jednu z možností)

Plná sadzba

Polovičná sadzba - dôchodca

Polovičná sadzba - hmotná núdza

Sadzba Mesačná sadzba Povinný pomocný kontrolný identifikátor

Rodné číslo /

Rodné číslo /

2. ČASŤ - SADZBA. (vyplňte len jednu z možností)

E-mail*

Priezvisko Meno Titul

SIPO

Úhrada priamo na účet RTVS

. .. .

3. ČASŤ - SPÔSOB ÚHRADY. 

Telefón*

Súhlasím so spracovaním nižšie uvedených údajov.

podľa zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom, písacím strojom a to čiernou, alebo tmavomodrou farbou..

Platiteľ  úhrady  uvedený  v 1. časti  svojím  vlastnoručným  podpisom  udeľuje  spoločnosti  RTVS, so 
sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 472 324 80 v súlade s § 7 zákona  č. 428/2002 Z.z. 
o  ochrane  osobných  údajov v znení neskorších  predpisov (ďalej "zákon")  kvalifikovaný  súhlas  so 

spracúvaním poskytnutých osobných údajov platiteľa (podľa § 4 zákona) na účely potrebné podľa zákona

v znení neskorších predpisov, a to na dobu až do odvolania  tohto súhlasu. RTVS  vzniká  zákonný  nárok
č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 

na poskytnutie  osobných údajov od platiteľa  úhrady a ich poskytnutie nie je možné  odmietnuť. 
V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov dochádza k porušeniu zákona. Súhlas možno odvolať 
len v prípade, že dôjde k zmene zákona č. 340/2012 Z.z.
Vyplnením a zaslaním formulára o vzniku, zmene  alebo zániku  povinnosti platiť úhradu na adresu RTVS
súhlasí platiteľ úhrady s tým, že poskytnuté  údaje budú  zaradené do databázy  RTVS  na dobu neurčítú. 
Všetky  vyplnené  osobné  údaje  môžu  byť  poskytnuté za účelom kontroly  Sociálnej poisťovni, Ústrediu

práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Katastrálnemu úradu.

POUČENIE

Úmrtie odberateľa

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že nemám príjem zo zárobkovej činnosti 

zo zárobkovej činnosti.

a nežijem v domácnosti s osobou s pravidelným príjmom
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