Žiadosť
o poskytnutie jednorazového nenávratného finančného príspevku na nákup zariadenia
pre príjem digitálnej televízie bez ohľadu na platformu príjmu na území Slovenska
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom, písacím strojom, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou (Á B Č D É F G H Í J K
L M N O P Q R S T Ú V W Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).
Žiadosť musí byť vyplnená úplne, riadne a čitateľne, inak sa bude považovať za neúplnú a nebude sa na ňu prihliadať.
priezvisko, meno, titul
rodné číslo
trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ, obec)
odberné miesto elektriny
(ulica, číslo, PSČ, obec)
kontaktná adresa na doručovanie
(ak je iná ako adresa trvalého pobytu)

Identifikácia žiadateľa z hľadiska vzniku oprávnenia žiadať príspevok
Oprávneným žiadateľom je poberateľ dávky v hmotnej núdzi, príspevku k dávke v hmotnej núdzi alebo spoločne
posudzovanou fyzickou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s poberateľom uvedenej dávky,
ktorá je zároveň platiteľom úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska podľa zákona
č. 68/2008 Z. z.
Potvrdenie príslušného
úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny
vyplní príslušný úrad

Číslo a dátum právoplatného rozhodnutia o vzniku nároku na dávku

Pečiatka, dátum potvrdenia žiadosti a podpis zodpovednej osoby príslušného úradu

Vyhlásenie žiadateľa, že je platiteľom úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
podľa zákona č. 68/2008 Z. z.:
žiadateľ je platiteľom úhrady za služby verejnosti s – variabilným symbolom
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– evidenčným číslom SIPO
žiadateľ je oslobodený od platenia úhrady za služby verejnosti, lebo žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím – žiadateľ je povinný priložiť
k žiadosti neoverenú fotokópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, inak bude
žiadosť neúplná
Žiadateľ príspevok použije na nákup zariadenia na príjem digitálnej televízie:
prostredníctvom TV antény

set-top-box alebo

TV prijímač so zabudovaným digitálnym tunerom

prostredníctvom káblovej televízie
prostredníctvom satelitnej antény
Žiadateľ svojím podpisom žiadosti čestne vyhlasuje, že:
1. k dátumu podania žiadosti spĺňa podmienky na vznik oprávnenia na príspevok na nákup zariadenia pre príjem
digitálnej televízie,
2. súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) ako prevádzkovateľom alebo poverenou osobou ako sprostredkovateľom
na účely poskytnutia príspevku a jeho kontroly, vrátane spracovania osobných údajov informačnými systémami,
3. súhlasí so zverejnením údajov o mene, priezvisku, PSČ a obci na internetovej stránke www.mindop.sk
a www.digimedia.sk v zozname osôb, ktorým príspevok bol poskytnutý alebo ktorým nebol príspevok poskytnutý,
4. súhlasí s použitím svojich osobných údajov v evidencii platiteľov úhrady za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska a tento súhlas udeľuje vyberateľovi úhrady na účely overenia splnenia
podmienok na poskytnutie príspevku,
5. je si vedomý, že prijatím príspevku uzatvára zmluvu o poskytnutí príspevku s ministerstvom dopravy,
6. k dátumu podania žiadosti má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
7. je si vedomý, že je povinný uchovávať doklady preukazujúce použitie príspevku v období 10 rokov od poskytnutia
príspevku,
8. je si vedomý, že je povinný na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa osobitných predpisov
preukázať účel použitia poskytnutého príspevku listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti
vzťahujúce sa na použitie príspevku, a to v období 10 rokov od poskytnutia príspevku,
9. všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.
Žiadateľ žiada o poskytnutie príspevku:
prevodom na bankový účet č.:

kód banky:

poštovou poukážkou
obráť na druhú stranu

Poučenie žiadateľa k žiadosti
o poskytnutie jednorazového nenávratného finančného príspevku na nákup
zariadenia pre príjem digitálnej televízie bez ohľadu na platformu príjmu na území Slovenska
Príspevok na nákup koncového zariadenia na príjem digitálneho televízneho vysielania poskytuje ministerstvo
dopravy v súlade s § 67 ods. 4 až 8 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 556/2010 Z. z. a schémy štátnej pomoci N 671/A/2009 Prechod na digitálne
televízne vysielanie v Slovenskej republike - Koncové zariadenie pre sociálne znevýhodnené osoby.
Oprávnenou osobou na predloženie žiadosti je fyzická osoba, ktorá je platiteľom úhrady za služby verejnosti
poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a ktorá je zároveň poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke v hmotnej núdzi alebo je spoločne posudzovanou fyzickou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne
posudzovaných osôb s poberateľom uvedenej dávky (ďalej len „žiadateľ“).
Žiadateľ musí spĺňať podmienky na vznik oprávnenia žiadať príspevok ku dňu podania žiadosti na ministerstvo
dopravy.
Výška jednorazového nenávratného finančného príspevku pre žiadateľa je 20 eur.
Ministerstvo dopravy poskytne príspevok žiadateľovi na základe písomnej žiadosti.
Žiadateľ musí splniť podmienku, že riadne uhrádza úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou
Slovenska. Ak sa na žiadateľa vzťahuje oslobodenie od povinnosti platiť túto úhradu podľa § 5 ods. 1 zákona
č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, prílohou k žiadosti musí byť aj neoverená fotokópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Žiadateľ musí splniť tiež podmienku, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi
alebo je spoločne posudzovanou fyzickou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s poberateľom
uvedenej dávky. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ktoré
vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nie staršie ako jeden mesiac.
Žiadateľ môže predložiť žiadosť na ministerstvo dopravy poštou na adresu: Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava alebo osobne
do podateľne na Námestí slobody č. 6, Bratislava v úradných hodinách v pracovných dňoch: 8:00 - 15:30 hod.
Žiadosť možno predložiť na ministerstvo dopravy odo dňa vydania výzvy v lehote do 31. augusta 2011. Na
žiadosti doručené po tejto lehote a na neúplné žiadosti sa prihliadať nebude. Žiadateľ v žiadosti uvedie typ
zariadenia, na ktorý použije poskytnutý príspevok. Zmena rozhodnutia o type nakupovaného zariadenia nemá vplyv
na oprávnenosť použitia príspevku.
Ministerstvo dopravy spracuje doručenú žiadosť v lehote troch mesiacov a po overení podmienok vzniku oprávnenia
na jednorazový nenávratný príspevok poskytne príspevok v hodnote 20 eur oprávnenej osobe spôsobom,
ako si určila v žiadosti najneskôr do 31.12.2011. Ministerstvo dopravy zverejní na internetových stránkach
www.mindop.sk a www.digimedia.sk zoznam oprávnených osôb, ktorým bol príspevok poskytnutý.
Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. Ak žiadateľ nesplnil podmienky poskytnutia príspevku alebo jeho
žiadosť nebola doručená ako úplná, žiadateľovi nebude príspevok poskytnutý, o čom bude informovaný
prostredníctvom zoznamu žiadateľov, ktorým príspevok nebol poskytnutý, ktorý ministerstvo dopravy zverejní na
internetovej stránke ministerstva www.mindop.sk a www.digimedia.sk.
Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný na žiadosť orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa
osobitných predpisov preukázať účel použitia poskytnutého príspevku listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje
skutočnosti vzťahujúce sa na použitie príspevku v období 10 rokov od poskytnutia príspevku. Žiadateľ je povinný
uchovávať doklady preukazujúce použitie príspevku v období 10 rokov od poskytnutia príspevku.
Viac informácií sa nachádza na www.mindop.sk, www.digimedia.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 168 500,
na ktorú možno volať v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 16:00 hod.

miesto, dátum
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