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RTVS. S.r.O. Staré Grunty 2, 841 04 Brati s lava 

m .0L20 II . 8 H420590 ~5 

Obvodn)' úrad v Námestove 
Miestneho priemyslu 571 
029 O l Námestovo 

V Bratislave. 07 .02.20 II Vybavuje tcl: 02/6061 4506,4505 Naša značka: 8842059925 

Ve.c: Výzva na zaplatenie nedoplatku 'úhrady za služóy verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slove.nska 

Vál..ený zal1leSllliiva(~ľ, 
prcverením Účcovll}'eh záznamov bolo zistené. že nezaplatením úhrady za služ.by verejnosti poskytované Rozhlasom il lele víz iou 
Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS, S.r.o. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov. ktoré evidujeme v 
systé me vyberate.ľa úhrady - spoločnosti RTVS. s.r.o. 

IČO: 42059925 

Platiteľ: 

Adresa: 

Počet zamestnancov: 

MesačnlÍ výška poplatku: 

Period ieita platieb: 

Obvodný úrad v N~ímestove 

Miestneho priemyslu 571 , Námestovo 

IO - 49 
18,58 f 

ročne 

Dll.ná čiastk a ku dňu 31./.20 II pozostáva z týchlO položiťk : 
- "t./; ! . l?:2 .f.041 

nedoplatok k úhrade: 222.96 € 'Y . 

poštovné: I .00 € 

nedoplatok k úhrade sp()lu: 223,96 € 

Týmto Vá$ vyzývame. aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradif vyššie uveden\Í dlžnú čiastku splni li v lehote najne,kôr do 
30 dní od doručenia tejto výzvy a to na: 

číslo účtu RTVS, s.r.o.: 
variabiIn)' symbol: 
konštanmý symboi: 

7000333333/8]80 
8842059925 
0558 

V prípade, že U\'cdcllIl dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy. uplatníme si" zmysle § II ods. 
(5) zák. Č. 68/2008 Z.z. nárok na zaplatenie spolu s pokutou a pošto\'ými sadzb:lmi proSlredníctvom príslušného súdu. 

Upozorňujeme Vás na skutočnosť. 'Le úhradu za služby ven.:jnosti poskytOv::lJ\é Rozhlasom II televíziou Slovenska na základe. 
zákona Č. 6812008 Z.z. musíte ultrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším 
daliovýrn výdavkom na základe zákona Č. 59512003 Z.z, o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. <1) . 

RTVS, s.r.o 
Staré Grunty 2 

841 04 Bratislava 
léo : 3(j 857 432 

fng. Vladim(r Šujan 
riaditeľ spoločnosti 
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