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Naše čislo
8844852142

RF 5í 0499947 sK
Dátum podania'.25.03.2022

LOZORNO spol. s r. o.

Śportové námestie 657 l24
900 55 Lozomo

Vybavuje/kontakt

e_mail: uhrady.zam@rfus.sk Pri emailovej komunikácii v Predmete pouŽite VS 8844852142

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

Rozhlas a televizia Slovenska v zmysle zákona ć' 340t2012 Z.z. o Úhrade za sluŽby verejnosti poskýované Rozhlasom a televiziou Slovenska (ďalej zákon)

e' p nedoplatok.

i V zmysle $ 9 ods. 4zäkonavyberateľ úhrady zĺskal evidenciu o poöte zamestnancov v súčinnosti so Sociálnou poistbvňou, a upravil rĺýšku predpisov od .

Nedoplatok ku dňu 31 .1.2022:224,51 ę,

Týmto vás Wťwame, aby ste nedoplatok224,51 € (vrátane poštových sadzieb 'l,5Ę uhradili v lehote najneskôr do 30 dni od doručenia te1to vizvy bankovým

prevodom alebo platobnou kańou na stránke www.uhrady.rtvs.sk.

V pripade, že uvedený nedoplatok nezaplatĺte v plnej výške do 30 dni od dolučenia tejto výzvy, odboľ právny v zmysle $ 10 ods. 5 zákona uplatnĺ

prostrednictvom súdu náľok na zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou a súdnym poplatkom vo výške podl'a zákona č}.7'll1992Zb.Zákon o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

448521421 LOZORNO spol. s r. o.

Športové námestie 657/24, Lozorno

rocna

222,96€

10-49

sK86 8180 0000 0070 0033 3333

18,58 €

88ffi52142
224,51ę

IBAN RTVS:

Počet zamestnancov:

ýška poplatku:

Nedoplatok:

lCo / Platiteľ:

Adresa:

Periodicita platieb:

Výška platby za zvolené obdobie:

Variabilný syľnboi:

Upozornenie:

V pripade emailovej komunikácie Žiadame, aby ste poŽiadaukuzakaŽdÚ spoločnost'riešili v samostatnom emaile s pouŽitim Variabilného symbolu do Predmetu

emailu (88+lQo). Z dôvodu hospodárnosti a efektivnosti vybavenia Žiadosti si Vám dovoÍujeme nawhnúť emailovú komunikáciu, ktorou ýchlejšie a efektĺvnejšie

vybavite vaše poŽiadavky.

Rozhlas a teleľízĺa $ovenslĺa
odbor výbaru úhnd

MlynsH dolim
B45 45 Bntislała lng. Ľuboš Bohucký' MBA

vedÚci odboru výóeru úhrad

Úhradaza sluŽby verejnosti poskýované Rozh|asom a televĺziou Slovenska je Vašim daňovým ýdavkom na zäkladezákona ć.595/2003 Z'z. o dani z prĺjmov

podľa $ 19 ods.2 písm. a).

Viac informácii na www. uhrady.rtvs.sUtĺyzva.zam
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Rozhlas a televĺzia Slovenska
odbor výberu úhrad
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

emailovej komunikácii v Predmete po

onlĺne kontaKný formulár:
www.u hrady. rtvs.sukontakt.zam

Web:

.rtvs.sk

www.uhradv.rtvs.sk

www.u

e-mail. uhrady. zam@rtvs.sk


