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RTVS. s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 
Korešpondenčná adresa : Benediktiho 5, 811 05 

3417 05.04.2012 - 8837781171 

Podtatranské múzeum Poprad 
Vajanského 72/4 
058 01 Poprad 

V Bratislave 05.04.2012 Vybavuje tel: 02 / 3250 5205, 5206, 5208 Naša značka: 8837781171 

Vec: Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 

Vážený zamestnávateľ, 
preverením účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplatením úhrady za služby verejnosti poskytovane Rozhlasom a televíziou 
Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS, s.r.o. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov, ktoré evidujeme v 
systéme vyberateľa úhrady - spoločnosti RTVS, s.r.o. 

IČO: 
Platiteľ: 
Adresa: 
Počet zamestnancov: 
Mesačná výška poplatku: 
Periodicita platieb: 

37781171 
Podtatranské múzeum Poprad 
Vajanského 72/4, Poprad 
1 0 - 4 9 
18,58 € 
mesačne 

Dlžná čiastka ku dňu 30.04.2012 pozostáva z týchto položiek: 

nedoplatok k úhrade: 92,90 € 

poštovné: 1,00 € 

nedoplatok k úhrade spolu: 93,90 € 

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú Čiastku splnili v lehote najneskôr do 
30 dní od doručenia tejto výzvy a to na: 

číslo účtu RTVS, s.r.o.: 7000 333 333 / 8180 
variabilný symbol: 8837781171 
konštantný symbol: 0558 

V zmysle § 7ods. 3 zákona č. 68/2008 Z.z. sa úhrada stala splatnou v celom rozsahu dňa 31.01.2012. Žiadame Vás prelo vykonať 
úhradu bez zbytočného odkladu v príslušnej výške za rok 2012. 

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 11 ods. 
(5) zák. č. 68/2008 Z.z. nárok na zaplatenie spolu s pokutou a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu. 

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe 
zákona č. 68/2008 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším 
daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a). __ — 

R T V S , s . r . o . 
Staré Grunty 2 

841 04 Bratislava 
IČO- 36 857 4 3 2 

ing. Vladimír Sujan 
riaditeľ spoločnost i 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 51359/13. IČO 36 857 432, DIČ 2022 573344 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32. 810 05 Bratislava, č. účtu 7000 333 333/8180 

* toi n o m s n s?nn r fcmi 07m iSO 5222. e-mail: uhradv@rtvs.sk, internet www.uhrady.rtvs.sk 
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