11M

_.

_~

RTV S, S.r.o. Staré Gru nty 2, 841
04 Bratislava
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v Bratislave 16.02.2010

)

...,

Obvodný úrad v Námestove
Miestneho priemyslu 571
029 Ol Námestovo

Vyb avuj e tel.: 0216061 452 0,45 05,4
506 .450 8,45 19

Variabilný symbol: 8842059925

Vec : Ozn áme nie o spôs obe vyro
vna nia neza plat ene j úhr ady za služ
by vere jnos ti posk ytov ané Slov ensk
Slov ensk ým rozh laso m (ďalej len
ou televíziou a
"ST V a SRo ")

Vážený platiteľ úhrady,
zasielame Vám prehľad údajov, ktor
é evid ujem e v syst éme

ICO,
Platiteľ:

Adresa:
Evidovaný od:
Mesačná výška popl atku :
Periodicita platieb:

vyberateľa

úhra dy.

spoločnosti

RTV S, s.r.O.:

420 599 25
Obv odn ý úrad v Námestove
Mie stne ho priemyslu 571 , Nám esto
vo
01.0 4.20 08
18.58 €
~ne

Výška Vášho nedoplatku pred stav
uje neza plat enú úhradu k 3\.1 .201
0:
nedoplatok k úhrade:
222 .96 €

~

Tým to Vás žiadame, aby ste záko
nom stan oven ú povinnosť uhradiť
vyššie uved ený nedo plat ok splnili
do 30 dní od doručenia tohto ozná
v termíne najneskôr
men ia a to prev odo m na účet:
číslo účtu

RTV S. S.r.O .:

vari abil ný sym bol:
kon štan tný sym bol:

7000 333 333 /81 80
8842059925
055jť

V prípade. žt! máte voči evidovan
~mu nedo plat ku nám ietk y,
za.šlite nám ich do 14 dní od doru
RTVS, S.r.O., Staré Gru nty 2. 841
čenia tohto ozná men ia na
04 Bratislava, aleb o nás kontaktu
adresu:
jte na hore uved enýc h telefónny
prostredníctvom kontaktného fonn
ch číslach, prípadne
ulár a na strán kach www .rtvs .sk v
sekcii z.amestnávatelia • ntlpi"šte nám
.
Upozorňujeme Vás na skut
očnosť, že úhradu za služ
by
vere
jnos
ti
posk
ytov
ané STV a SRo na zákl ade záko
musíte uhrádzať prav idel ne podl'a
na č. 6snOO8 Z,z.
Vami zvolenej periodicity, bez naše
j výzvy a bez faktúry. Úhr ada je Vaš
na základe záko na Č. S9SnOO3 Z.z.
ím daiÍÓvým výda vkom
o dani z prijímov podľa § 19 ods.
2 písm. a).
Ďalšie informácie nájdete na strá nke
www.rtvs.sk.

RT V S , s. r.o .
Sta ré Grunty 2
841 04 Bra tisla va
IČO: 368 57 432

Ing. Vladimír Šujan
riaditeľ spoločnosti
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