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Vážený zamestnávate l',

od 1. 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
pri] ímačov, ale z. počtu zamestnancov v pracovnom pomere. Vybcratcľcrn úhrcdy je spoločnost' RT'/S, S.ľ.O., ktorá bela Z0

zákona zriadená Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.
V prílohe Vám zasielame tlačivo "Evidencia platitel'a úhrady - zamestnávateľ", v ktorom doplňte počet

iu 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) 2400 Sk od 50 do 249 zamestnancov,
d) 6 000 Sk od 250 do 999 zamestnancov,
e) 14000 Sk nad 1 000 zamestnancov.

Platby uhrádzaj te na účet RTVS, S.r.o.:
Číslo účtu: 7000333333/8180
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., 31. 7.; v roku 2008 pri voľbe polročnej periodicity zaplatíte 3 mesiace za prvý
polrok a 6 mesiacov za druhý polrok.
Splatnosť štvrťročných úhrad je do 31. l., 30. 4., 31. 7. a 31. 10.
Splatnosť mesačných úhrad je vždy do konca mesiaca.
Splatnosť prvej úhrady v roku 2008 je do 30. 4. 2008.

Výška sadzby sa určí podľa počtu zamestnancov v prvý delí obdobia, za ktoré sa úhrada platí. Napr. pri štvrťročnej

Platiteľ je povinný písomne oznámiť novému vyberatel'ovi 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 aktívačný kód pre zriadenie webového účtu je 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.sk alebo na tel.č.: 02/6061 4444.

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

841 04 Bratislava
IČO: 3r:> 857432

JUDr. Mária Horváthová

konateľka 'POlOifr Ing. Daniela Vašinová
konateľka spoločnosti
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