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RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2
Bratislava 841 04
Čisioútlu:'- ,- --"000333-333'/-8180
IČO: 36 857 432
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka čisto 51359/8
www.rtvs.sk
02 / 606 J 4444
02/606\ 4447

Internet:
Telefón:
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Obec Petrovce
PETROVCE 89
094 31 Petrovce

Fax:

Vážený zamestnávatel',

od l. 4. 2008 nadobudol platnosť zákon Č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované STV a SRo.
V zmysle uvedeného zákona je platiteľom úhrady zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Povinnosť úhrady už nevyplýva z počtu rozhlasových alebo televíznych
prijímačov, ale z počtu zamestnancov v pracovnom pomere. Vyberateľcm :íhrudy je spoločnosť RTVS, s.r.o., ktoré bola zo
zákona zriadená Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.

V prílohe Vám zasielame tlačivo .Evidencia platiteľa úhrady - zamestnávateľ", v ktorom doplňte počet
zamestnancov a periodicitu úhrady. Vyplnené tlačivo zašlite najneskôr do 30. 4. 2008 na adresu RTVS.

Sadzba úhrady za kalendárny mesiac je:
a) 140 Sk od 3 do 9 zamestnancov,
b) 560 Sk od 10 do 49 zamestnancov,
c) 2 400 Sk od 50 do 249 zamestnancov,
d) 6 000 Sk od 250 do 999 zamestnancov,
e) 14000 Sk nad 1 000 zamestnancov.

Platby uhrádzajte na účet RTVS, s.r.o.:
Čislo účtu: 7000 333 333 / 8180
Variabilný symbol: 8800332674
Konštantný symbol: 0558

Úhrady môžete realizovať ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.
Splatnosť ročných úhrad je do 31. l.; v roku 2008 pri vol'be ročnej periodicity zaplatíte za 9 mesiacov.
Splatnosť polročných úhrad je do 31. l., 3/. 7.; v roku 2008 pri voľbe polročnej periodicity zaplatite 3 mesiace za prvý
polrok a 6 mesiacov za druhý polrok.
Splatnosť štvrťročných úhrad je do 31. 1.,30.4.,31. 7. a 31. 10.
Splatnosť mesačných úhrad je vždy do konca mesiaca.
Splatnost' prvej úhrady v roku 2008 je do 30. 4. 2008 ...-.

výška sadzby sa určí podľa počtu zamestnancov v prvý deň obdobia, za ktoré sa úhrada platí, Napr. pri štvrťročnej
<:» periodicite sa sadzba urč: podľa počtu zamestnancov ~~l. l., l. t!.~!. 1. a l. !O.

Platiteľ je povinný pisomne oznámiť novému vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti
platiť úhradu. Zmeny počtu zamestnancov oznamujte len v prípade, že má vplyv na zmenu výšky sadzby.

Všetky potrebné formuláre, informácie a údaje o Vašich platbách sú k dispozícii aj na stránke www.rtvs.sk, kde
môžete robiť online zmeny prostredníctvom webového účtu.

Váš aktivačný kód pre zriadenie webového účtuje MLDACUHE (8 písmen).

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby musíte uhrádzať bez našej výzvy a bez očakávania
účtovného dokladu - faktúry. Pri nezaplatení úhrady je vyberateľ povinný uplatniť nárok na zaplatenie pokuty až do výšky
5.000,-Sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom formulára "Napíšte nám" na webovej
stránke www.rtvs.skalebo na tel.č.: 02/6061 4444.

S pozdravom RTVS, s. r.o.
Staré Grunty 2

841 04 Bratislava
IČO: 36857432
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Pred vyplnením si prečítajte poučenie na 2. strane tlačiva.

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

IČO

Obchodné meno

Sídlo (PO) / miesto podnikania (SZČO)

Ulica Číslo

Obec PSČ

1. ČASŤ - A / IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.

1. ČASŤ - B / IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE (vyplňte podľa OR alebo ŽR).

Ulica

Obec PSČ

Číslo

1. ČASŤ - C / TRVALÝ POBYT (platí len pre SZČO). Ak je totožný s adresou podľa ŽR, nevyplňujte.

Obchodné meno

Ulica

Obec PSČ

Číslo

Telefón

E-mail Kontaktná osoba

Fax

1. ČASŤ - E / NEPOVINNÉ ÚDAJE.

Počet zamestnancov Cyklus úhrady: mesačne štvrťročne polročne ročne

Sadzba A

Sadzba B

Sadzba C

Sadzba D

Sadzba E

Počet zamestnancov od 3      do 9

Počet zamestnancov od 50    do 249

Počet zamestnancov od 250  do 999

Počet zamestnancov viac ako 1000

Úhrady realizované prevodom z účtu - /

2. ČASŤ - ÚHRADA.

Počet zamestnancov menej ako 3 Oslobodený od povinnosti platiť úhradu (viď poučenie)

3. ČASŤ - ODHLÁSENIE.

4. ČASŤ - VYHLÁSENIE.

1. ČASŤ - D / ADRESA NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ. Ak je totožná s adresou podľa ŽR, nevyplňujte.

PRIHLÁŠKA OD ZMENA OD ODHLÁŠKA OD

Pri prihlásení vyplňte časti 1, 2, 4 Pri zmene vyplňte časti 1, 2, 4 Pri odhlásení vyplňte časti 1, 3, 4

Dátum
...................................................

Podpis a pečiatka platiteľa

Dátum
..................................................
Podpis a pečiatka vyberateľa

VS (vyplňte podľa návodu na 2. strane)

Meno Priezvisko

5576,52 €

2389,92 €

955,92 €

222,96 €

55,68 €

Počet zamestnancov od 10    do 49

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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464,71 €

199,16 €

79,66 €

18,58 €

4,64 €

1394,13 €

597,48 €

238,98 €

55,74 €

13,92 €

2788,26 €

1194,96 €

477,96 €

111,48 €

27,84 €

Evidencia platiteľa úhrady - zamestnávateľ



POUČENIE 
 

Označte písmenom ⌧ jednu z možností prihláška, zmena, odhláška a zároveň vyplňte dátum (napr. 01.01.2013).  
Platiteľ je povinný písomne oznámiť a preukázať vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu. 
 

PRIHLÁŠKA  Pri prihlásení vypl ňte:  

 
1. ČASŤ – A 

• Variabilný symbol (VS) vytvorte z čísla 88 + IČO vašej organizácie. Ak Vaše IČO je 12345678, potom váš 
VS je 8812345678. V prípade, že vaše IČO nemá 8 číslic, za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo 
vami vytvorenom VS bol 10 (napr. 88 + 00 + 123456). 

• Vyplňte Vaše IČO. 
1. ČASŤ – B Údaje uvedené v tejto časti sú povinné, vyplňte ich v súlade s OR alebo ŽR. 

1. ČASŤ – C 
Údaje uvedené v tejto časti vyplňte ak ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), a ak nie sú totožné s 
údajmi uvedenými v 1. ČASTI – B. 

1. ČASŤ – D Údaje uvedené v tejto časti vyplňte iba vtedy, ak nie sú totožné s údajmi uvedenými v 1. ČASTI – B. 
1. ČASŤ – E Údaje uvedené v tejto časti sú nepovinné, ale urýchľujú komunikáciu. 

2. ČASŤ 

• Vyplňte aktuálny počet zamestnancov. 
• Cyklus úhrady / označte písmenom ⌧, v akých cykloch budete platiť. Pri mesačnom cykle je povinnosťou 

platiteľa úhrady uhradiť poplatok do posledného dňa v danom mesiaci. Pri štvrťročnom, polročnom, ročnom 
cykle je povinnosťou platiteľa úhrady platiť vopred, a to: pri štvrťročnom cykle do 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10., 
pri polročnom cykle do 31.1. a 31.7., pri ročnom cykle do 31.1. 

• Sadzba / označte písmenom ⌧ jednu z možností A, B, C, D, E - podľa počtu zamestnancov. Pre určenie 
sadzby je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu v prvý 
deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Pri platbe vopred za štvrťrok, polrok alebo rok je 
rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada 
platí. 

• Uveďte číslo vášho účtu. Údaj je nepovinný, môže byť využitý pri identifikácii vašich úhrad a pri vrátení 
preplatku. Po prihlásení sa do evidencie vyberateľa odporúčame zriadiť si v banke trvalý príkaz na úhradu. 
Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu načas, je v omeškaní so zaplatením úhrady. Ak platiteľ nezaplatí úhradu a 
poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu vo 
výške stanovenej zákonom. Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní, pokuty a poštových 
sadzieb, je povinný vyberateľ úhrady uplatniť si na súde. 

4. ČASŤ Uveďte dátum vyplnenia formulára a podpíšte sa. 
 

ZMENA Pri zmene vypl ňte:  
1. ČASŤ – A Vyplňte váš VS a vaše IČO. 
1. ČASŤ – B 
1. ČASŤ – C 
1. ČASŤ – D 
1. ČASŤ – E 

2. ČASŤ 
4. ČASŤ 

Postupujte rovnako ako pri prihlásení. 

 

ODHLÁSENIE Pri odhlásení vypl ňte:  
1. ČASŤ – A Vyplňte váš VS a vaše IČO. 
1. ČASŤ – B 
1. ČASŤ – C 
1. ČASŤ – D 
1. ČASŤ – E 

Postupujte rovnako ako pri prihlásení. 

3. ČASŤ 

• Odhlásenie / označte písmenom ⌧ jednu z možností, podľa ktorej máte nárok na odhlásenie sa z evidencie 
vyberateľa.. 

• Oslobodení od povinnosti platiť úhradu sú: Rozhlas a televízia Slovenska, Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky, Rada pre vysielanie a retransmisiu, zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže, školy a školské 
zariadenia, nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych 
služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, osoby, ktoré nie sú občanmi 
Slovenskej republiky a ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je 
zaručená vzájomnosť. 

4. ČASŤ Uveďte dátum vyplnenia formulára a podpíšte sa. 
 
 
Vyplnené tlačivo zašlite na adresu:  RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
 


