
 

Poberatelia dôchodku 

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je 
poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného 
predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia 
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 vyberateľovi úhrady. 

Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik 
skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 € za každý aj začatý 
kalendárny mesiac. 
 

Na oslobodenie majú nárok poberatelia najmä nasledovných 
dôchodkových dávok: 

 starobný dôchodok  
 invalidný dôchodok  
 vdovský dôchodok  
 sirotský dôchodok   

Príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi 

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne 
posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto 
skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady. 

Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik 
skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 € za každý aj začatý 
kalendárny mesiac. 

ŤZP - Ťažko zdravotne postihnuté osoby 

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 vyberateľovi úhrady. 



Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti. 

 

Postup pri oznámení nároku na oslobodenie od platenia 
poplatku RTVS: 

 Ak ste platiteľom úhrady a zároveň Vám je pridelené evidenčné 
číslo SIPO/variabilný symbol, pod ktorým uhrádzate poplatok RTVS 
, pričom Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku 
RTVS z dôvodu poberania dôchodku / z dôvodu poberania dávky v 
hmotnej núdzi, túto skutočnosť oznámte vyberateľovi úhrady 
vyplnením žiadosti o odhlásenie cez formulár :  

https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/odhlasenie/form  

 Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom 
mieste elektriny a máte v zmysle zákona nárok na oslobodenie od 
platenia úhrady z dôvodu poberania dôchodku /z dôvodu 
poberania dávky v hmotnej núdzi, máte povinnosť túto skutočnosť 
písomne oznámiť vyberateľovi úhrady. V písomnom oznámení je 
potrebné uviesť: 

 v prípade poberania dôchodku, údaje o fyzickej osobe, ktorá 
je poberateľom dôchodku v rozsahu meno, priezvisko a 
rodné číslo; zároveň je potrebné oznámiť vyberateľovi 
úhrady údaje aktuálneho odberateľa elektriny v rozsahu : 
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa 
odberného miesta a EIC kód odberného miesta.  

 v prípade poberania dávky v hmotnej núdzi, údaje o fyzickej 
osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou 
je platiteľ spoločne posudzovanou osobou, v rozsahu meno, 
priezvisko a rodné číslo; zároveň je potrebné oznámiť 
vyberateľovi úhrady údaje aktuálneho odberateľa elektriny v 
rozsahu : meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu, adresa odberného miesta a EIC kód odberného 
miesta. 

 Nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS na novom 
odbernom mieste vyberateľovi úhrady oznámte vyplnením 
žiadosti cez Kontaktný formulár.   

https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/viacnasobny-odber/form
  

 


