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16..02.2010 - SU2OmlS 

Obvodný úrad v Námestove 
Miestneho priemyslu 571 
029 Ol Námestovo 

... , 

v Bratislave 16.02.2010 Vybavuje tel.: 0216061 4520,4505,4506.4508,4519 Variabilný symbol: 8842059925 

) Vec: Oznámenie o spôsobe vyrovnania nezaplatenej úhrady za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a 
Slovenským rozhlasom (ďalej len "STV a SRo") 

Vážený platiteľ úhrady, 
zasielame Vám prehľad údajov, ktoré evidujeme v systéme vyberateľa úhrady. spoločnosti RTVS, s.r.O.: ICO, 
Platiteľ: 

Adresa: 
Evidovaný od: 
Mesačná výška poplatku: 
Periodicita platieb: 

42059925 
Obvodný úrad v Námestove 
Miestneho priemyslu 571, Námestovo 
01.04.2008 
18.58 € 
~ne 

Výška Vášho nedoplatku predstavuje nezaplatenú úhradu k 3\.1.2010: 
nedoplatok k úhrade: 222.96 € 

~ Týmto Vás žiadame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedený nedoplatok splnili v termíne najneskôr 
do 30 dní od doručenia tohto oznámenia a to prevodom na účet: 

číslo účtu RTVS. S.r.O.: 7000 333 333/8180 variabilný symbol: 8842059925 
konštantný symbol: 055jť 

V prípade. žt! máte voči evidovan~mu nedoplatku námietky, za.šlite nám ich do 14 dní od doručenia tohto oznámenia na adresu: 
RTVS, S.r.O., Staré Grunty 2. 841 04 Bratislava, alebo nás kontaktujte na horeuvedených telefónnych číslach, prípadne 
prostredníctvom kontaktného fonnulára na stránkach www.rtvs.sk v sekcii z.amestnávatelia • ntlpi"šte nám. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované STV a SRo na základe zákona č. 6snOO8 Z,z. 
musíte uhrádzať pravidelne podl'a Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daiÍÓvým výdavkom 
na základe zákona Č. S9SnOO3 Z.z. o dani z prijímov podľa § 19 ods. 2 písm. a). Ďalšie informácie nájdete na stránke www.rtvs.sk. 

RTV S, s.r.o. 
Staré Grunty 2 

84104 Bratislava 
IČO: 36857 432 

Ing. Vladimír Šujan 
riaditeľ spoločnosti 
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