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A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Poskytovateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
IČO: 36 199 22
IČ DPH: SK 2020052837
Poskytovateľ poskytuje
služby podľa zákona č.
všeobecného povolenia č.
09.12.2011 a rozhodnutia
20.9.2004.

elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, na základe
1/2011 Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa
Telekomunikačného úradu č. 11 170/2002/12/2004 zo dňa

2. Poskytovateľ, s.r.o. poskytuje služby uvedené v bode 1. prostredníctvom svojho odborného
útvaru Telekomunikácie.
3. Cenník je spracovaný a vydaný v súlade s § 42 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v aktuálnom znení.
4. Zúčtovacím obdobím opakovane poskytovaných služieb je kalendárny mesiac. V prípade,
že poskytovanie opakovane poskytovanej služby začína v priebehu kalendárneho mesiaca,
užívateľ je povinný zaplatiť pomernú časť ceny za čas poskytovania služby vo výške
jednej tridsatiny mesačnej ceny vynásobenej počtom kalendárnych dní poskytovania
služby. Rovnaký spôsob sa použije pre výpočet pomernej časti už zaplatenej mesačnej
ceny za pripojenie v prípade prerušenia poskytovania služby. Podrobnosti sú uvedené vo
Všeobecných podmienkach.
5. Prvým dňom opakovane poskytovanej služby je deň uvedený na Preberacom protokole
podpísanom užívateľom. Posledným dňom opakovane poskytovanej služby je deň uvedený
v žiadosti užívateľa na ukončenie poskytovania služby a ktorý je potvrdený
poskytovateľom. Podrobnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
6. Spôsob úhrady vyúčtovaných cien poskytnutých služieb je uvedený v Rámcovej zmluve.
7. Informácie o aktuálnych cenách Cenníka sú dostupné na Internetovej stránke USSK
(www.usske.sk v časti „Dokumentácia pre externé subjekty“)
Bližšie informácie sú poskytované na telefónnych číslach 055/673 4004 a 055/673 2060.
8. Ceny uvedené v tomto cenníku sú ceny bez DPH.
9. Dňom platnosti tohto cenníka sa ruší Cenník Verejných telekomunikačných služieb
U. S. Steel Košice, s.r.o. platný od 01.05.2011.
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B. TARIFA NA POSKYTOVANIE VEREJNEJ TELEFÓNNEJ
SLUŽBY
1. Zriadenie tel. pripojenia (KP.64.20.14)
1.1
1.2

1.3

EUR

Zriadenie telefónnej prípojky
Zriadenie telefónnej prípojky prostredníctvom prídavného
zariadenia, alebo prívodnej trate.
Poznámka: Ak zriadenie telefónnej prípojky je možné
realizovať
len
zabudovaním
ďalšieho
prídavného zariadenia alebo prívodnej trate,
slúžiacich len pre toho užívateľa za podmienky,
že užívateľ o zabudovanie zariadenia alebo
prívodnej trate písomne požiada, zaplatí cenu
vopred dohodnutú
Zriadenie paralelnej tel. zásuvky
Poznámka: Paralelná tel. zásuvka môže byť zriadená len
v objekte a v tom istom telefónnom rozvode,
kde sa nachádza telefónna prípojka, a len na
analógovej linke.

2. Preloženie tel. prípojky (KP.64.20.14)
2.1

2.2

Preloženie tel. prípojky
Poznámka: Preložením telefónnej prípojky sa rozumie jej
presun do inej budovy alebo iného telefónneho
rozvodu. Vždy však musí ísť o užívanie
telefónnej prípojky tým istým užívateľom.
Preloženie telefónnej prípojky je realizovateľné len
prostredníctvom prídavného zariadenia, alebo prívodnej
trate.
Poznámka: Ak preloženie telefónnej prípojky je možné
realizovať
len
zabudovaním
ďalšieho
prídavného zariadenia alebo prívodnej trate,
slúžiacich len pre toho užívateľa za podmienky,
že užívateľ o zabudovanie zariadenia alebo
prívodnej trate písomne požiada, zaplatí cenu
vopred dohodnutú.

3. Premiestnenie tel. prípojky (KP.64.20.14)
Premiestnenie telefónnej prípojky, alebo vedľajšej
telefónnej stanice (paralelky)
Poznámka: Premiestnením telefónnej prípojky sa rozumie
jej presun v tej istej budove a v tom istom
telefónnom rozvode. Vždy však musí ísť o
užívanie telefónnej prípojky tým istým
užívateľom.
4. Premena telefónnej prípojky (KP.64.20.14)

30,00

Splatnosť
ceny
jednorazová

cena
dohodou

jednorazová

12,00

jednorazová

EUR

Splatnosť
ceny

25,00

jednorazová

Cena
dohodou

jednorazová

EUR

Splatnosť
ceny

12,00

jednorazová

EUR

Splatnosť

3.1
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4.1
4.2
4.3
4.4

Premena druhu linky (analógová, digitálna)
Zmena v osobe užívateľa (platcu)
Zmena v mene alebo názve užívateľa
Zmena oprávnenia linky (kategórie) užívateľa

5. Používanie telefónnej prípojky (KP.64.20.14)
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

Používanie analógovej alebo digitálnej telefónnej prípojky
(za jedno pridelené účastnícke číslo)
Používanie digitálnej telefónnej prípojky so zapožičaným
digitálnym telefónnym aparátom bez displaya
Používanie digitálnej telefónnej prípojky so zapožičaným
digitálnym telefónnym aparátom s displayom
Používanie zapožičaného prídavného panelu k digitálnemu
aparátu s displayom
Používanie vedľajšej telefónnej stanice (paralelky)

6. Automaticky uskutočnené volanie (KP.64.20.11)
6.1

6.2

Hovor v pevnej sieti USSK
Hovor do mobilnej VPN siete USSK
Hovor do Primárnej oblasti Košice (prefix 0 alebo 055)
Hovor v rámci Slovenska – pevná sieť (prefix 00)
Hovor do mobilných sieti Slovenska (prefix 00)
Hovor do zahraničia – 0. pásmo (prefix 000)
Hovor do zahraničia – 1. pásmo (prefix 000)
Hovor do zahraničia – 2. pásmo (prefix 000)
Hovor do zahraničia – 3. pásmo (prefix 000)
Hovor do zahraničia – 4. pásmo (prefix 000)
Poznámky:
Začlenenie krajín do tarifných pásiem je v zmysle
zatriedenia poskytovateľa T-Com
Na pobočkovej telefónnej ústredni je zavedená
sekundová tarifikácia od prvej sekundy.
Vypočítaná cena za hovor sa zaokrúhľuje na celé centy
Špeciálne tarifované čísla:
Volania na špeciálne tarifované čísla sú oceňované podľa
platného cenníka poskytovateľa predmetnej služby (Informácie,
Prístup na Internet, ...)
Bezplatné čísla v sieti USSK:
15
– Tiesňové číslo (Ohlasovňa požiarov aúrazov)
112 - Tiesňové číslo (Ohlasovňa požiarov a úrazov)
34400 – Ohlasovňa porúch (HelpDesk)
139 – Automatické poskytovanie informácií o účastníkovi
Bezplatné čísla mimo siete USSK:
0-112 – Tiesňové číslo
0-150 – Tiesňové číslo
0-155 – Tiesňové číslo
0-158 – Tiesňové číslo
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9,00
0
0
0

ceny
jednorazová

EUR

Splatnosť
ceny

8,50

mesačne

10,00

mesačne

14,00

mesačne

3,00

mesačne

0
EUR za
minútu
0,03
0,05
0,04
0,08
0,15
0,16
0,16
0,30
0,50
1,80

6.3

0-12129 – Poruchy v sieti ST
prefix 0-0800 (bezplatné čísla)
Blokované smery:

Na pobočkovej telefónnej ústredni sú blokované volania na
nasledujúce smery:
prefix 0-0602
– Hlasovanie cez Internet
prefix 0-097
– Audio textové služby
prefix 0-098
– Audio textové služby
prefix 0-0890
– Hlasovacia služba
prefix 0-0900
– Prémiové číslo
7. Zrušenie používania telefónnej prípojky (KP.64.20.11)
7.1
Zrušenie tel. prípojky
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EUR
0

C. TARIFA ZA POSKYTOVANIE SLUŽBY PRENÁJMU
OKRUHOV
1. Zriadenie okruhu (KP.64.20.14)
1.1
1.2

EUR

- Zriadenie pevného okruhu.
- Zriadenie pevného okruhu prostredníctvom prídavného
zariadenia alebo prívodnej trate.
Poznámka: Ak zriadenie jedného konca pevného okruhu
je možné realizovať len zabudovaním
ďalšieho prídavného zariadenia alebo
prívodnej trate, slúžiacich len pre toho
užívateľa za podmienky, že užívateľ
o zabudovanie zariadenia alebo prívodnej
trate písomne požiada, zaplatí cenu vopred
dohodnutú

2. Preloženie okruhu (KP.64.20.14)
2.1

2.2

- Preloženie jedného konca pevného okruhu.
Poznámka: Preložením konca pevného okruhu sa rozumie
jeho presun do inej budovy alebo iného
telefónneho rozvodu. Vždy však musí ísť o
užívanie pevného okruhu tým istým
užívateľom.
- Preloženie jedného konca pevného okruhu prostredníctvom
prídavného zariadenia alebo prívodnej trate.
Poznámka: Ak preloženie jedného konca pevného okruhu
je možné realizovať len zabudovaním
ďalšieho prídavného zariadenia alebo
prívodnej trate, slúžiacich len pre toho
užívateľa za podmienky, že užívateľ
o zabudovanie zariadenia alebo prívodnej
trate písomne požiada, zaplatí cenu vopred
dohodnutú

3. Premiestnenie okruhu (KP.64.20.14)
3.1

- Premiestnenie jedného konca pevného okruhu
Poznámka: Premiestnením konca pevného okruhu sa
rozumie jeho presun v tej istej budove a v tom
istom telefónnom rozvode. Vždy však musí ísť
o užívanie pevného okruhu tým istým
užívateľom.

4. Prenájom okruhov (KP.64.20.14)
4.1

4.2

4.3

okruh analógový dvojdrôtový s pásmom pre normálnu
kvalitu hlasu ( ITU – T M.1040)
okruh analógový dvojdrôtový so zvýšenou kvalitou pre
prenos dát ( ITU – T M.1025)
okruh analógový štvordrôtový s pásmom pre normálnu
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42,00

Splatnosť
ceny
jednorazová

cena
dohodou

jednorazová

EUR

Splatnosť
ceny
jednorazová

21,00

cena
dohodou

jednorazová

EUR

Splatnosť
ceny

11,00

jednorazová

EUR

Splatnosť
ceny

24,00

mesačne

32,00

mesačne

48,00

mesačne

kvalitu hlasu ( ITU – T M.1040)
okruh analógový štvordrôtový so zvýšenou kvalitou pre
prenos dát ( ITU – T M.1025)
4.5
okruh pre telefónnu prípojku iného poskytovateľa
v normálnej kvalite ( ITU – T M.1040)
4.6
okruh pre telefónnu prípojku iného poskytovateľa so
zvýšenou kvalitou ( pre ISDN linku, DSL službu a pod.
ITU – T M.1025)
5. Zrušenie okruhu (KP.64.20.14)
5.1
Zrušenie okruhu
4.4

8 /8

64,00

mesačne

24,00

mesačne

32,00

mesačne

EUR
0

