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Obec Silická Brezová
Silická Brezová 70
049 11 Plešivec

Naše číslo

Vybavuje/kontakt

Bratislava

8800328791

02 / 3250 5225

09.02.2015

Vec: Výzva na zaplatenie

nedoplatku

úhrady za služby verejnosti

poskytované

Rozhlasom

a televíZiou Slovenska-

Vážený zamestnávate!',
Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatok na úhradách
Slovenska. V zmysle uvedeného Vám zasiela me prehl'ad údajov.

,

IČO:

00328791

za služby

verejnosti

poskytované

Rozhlasom

Platitel':

Obec Silická Brezová

Adresa:

Silická Brezová 70 , Plešivec

Periodicita platieb:

ročne

Počet zamestnancov:

3-9

Výška platby za zvolené obdobie:

55,68 €

Mesačná výška poplatku:

4,64€

V zmysle § 7 ods. (3) zák. Č. 340/2012 Z.z. je platiteľ povinný zaplatiť úhradu do posledného
obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

a televíziou

dňa prvého kalendárneho

mesiaca

Dlžná čiastka ku dňu 31.1.2015 pozostáva z týchto položiek:
nedoplatok

k úhrade:

nedoplatok

55,68 €
1,15 €

poštovné:
k úhrade spolu:

56,83 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povínnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do
30 dní od doručenia tejto výzvy bankovým prevodom alebo platobnou kartou na stránke www.uhrady.rtvs.sk
IBAN RTVS:
variabilný symbol:
konštantný symbol:

SK86 8180 0000 0070 0033 3333
8800328791
0558

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 10
ods. (5) zák. Č. 340/2012 Z.z. nárok na zaplateníe spolu s pokutou vo výške 33,00 € a poštovými sadzbami prostredníctvom
príslušného súdu.
Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe
zákona Č. 340/2012 Z:z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity (ročne), bez našej výzvy a bez faktúry vo
výške 55,68 €. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona Č. 59512003 Z.z, o daní z príjmov podľa § 19 ods .. 2
písm. a).

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad

Mlynská dolina
845 4S Bratislava

Rozhlas a televízia Slovenska
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Internet
www.uhrady.rtvs.sk
E-mail
uhrady.po@rtvs.sk

Ing. Ľuboš Bohucký
vedúci odboru výberu úhrad
IČO: 47232480
DIČ: 2023169973
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