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Elektronické komunikačné služby podliehajú 20%-nej sadzbe dani z pridanej hodnoty (DPH).

1.

Definícia pojmov

1.1.

1.4.

Vedľajšiu telefónnu zásuvku (ďalej aj len „VTZ“) možno zriadiť ako vnútornú alebo vonkajšiu vzhľadom na telefónnu prípojku, na ktorú je pripojená. Vnútorná
vedľajšia telefónna zásuvka je v tej istej budove ako telefónna prípojka na ktorú je pripojená, alebo je umiestnená mimo tejto budovy, ale na pozemku toho
istého vlastníka, na ktorom je telefónna prípojka za predpokladu, že jej prípojné vedenie nevybočuje z hraníc toho istého pozemku, resp. pozemok je rozdelený
len komunikáciou. Každá iná vedľajšia telefónna zásuvka je vonkajšia vedľajšia zásuvka.
Vonkajšiu vedľajšiu telefónnu zásuvku zriadi spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ďalej len “Podnik“) len výnimočne, ak je to odôvodnené verejným záujmom
alebo závažnými dôvodmi Účastníka, a ak nemožno potrebe vyhovieť zriadením telefónnej prípojky.
Účastník, ktorý je zodpovedný za používanie vedľajšej telefónnej zásuvky, má povinnosť zaplatiť všetky úhrady, ktoré vzniknú z oprávneného ako aj
neoprávneného používania vedľajšej telefónnej zásuvky tretími osobami.
Vonkajšie prípojné vedenie je majetkom Podniku, aj keď Účastník zaplatil zriaďovacie náklady, vnútorné vedenie je majetkom Účastníka.

2.

Zriadenie, preloženie, premiestnenie vedľajšej telefónnej zásuvky

2.1.

Zriadenie vedľajšej telefónnej zásuvky

1.2.
1.3.

Cena v € s DPH
2.1.1
2.1.2

2.2.

vonkajšej
vnútornej

39,79
7,92

Preloženie vedľajšej telefónnej zásuvky
Cena v € s DPH
2.2.1
2.2.2

2.3.

Splatnosť ceny
jednorazovo
jednorazovo

vonkajšej
vnútornej

39,79
7,92

Splatnosť ceny
jednorazovo
jednorazovo

Premiestnenie vedľajšej telefónnej zásuvky
Cena v € s DPH
2.3.1
2.3.2

vonkajšej
vnútornej

19,92
7,92

Splatnosť ceny
jednorazovo
jednorazovo

2.4.

Tieto ceny zaplatí záujemca pred zriadením, preložením resp. premiestnením vedľajšej telefónnej zásuvky. Vnútorná vedľajšia telefónna zásuvka sa prekladá
iba súčasne s telefónnou prípojkou, ku ktorej je pripojená.

2.5.

Pokiaľ náklady na zriadenie, preloženie a premiestnenie vedľajšej telefónnej zásuvky prekročia cenu uvedenú v položkách 2.1 až 2.3 zaplatí záujemca cenu
dohodnutú.

3.

Používanie vedľajších telefónnych zásuviek

3.1.

Používanie vonkajšej vedľajšej telefónnej zásuvky v tej istej primárnej oblasti, ak vzdušná vzdialenosť medzi vonkajšou vedľajšou telefónnou zásuvkou a
prípojnou telefónnou prípojkou je:
Cena v € s DPH
Splatnosť ceny
3.1.1
v intervale do 2000 m
za mesiac/vopred
9,97
3.1.2
väčšia ako 2000 m
za mesiac/vopred
32,35
Používanie vnútornej VTZ je poskytované v rámci používania telefónnej prípojky a nespoplatňuje sa osobitne.
Pre stanovenie mesačnej ceny za používanie vonkajšej vedľajšej telefónnej zásuvky je rozhodujúca vzdušná vzdialenosť medzi vonkajšou vedľajšou telefónnou
zásuvkou a koncovým bodom telefónnej prípojky, ku ktorej je pripojená. Pokiaľ sú umiestnené dve automatické miestne ústredne v tej istej budove, považujú
sa pre stanovenie ceny za jednu ústredňu.
Vypojenie vedľajšej telefónnej zásuvky z prevádzky
▪
na žiadosť užívateľa sa nespoplatňuje osobitne
▪
z prevádzkovo-technických dôvodov Podniku sa nespoplatňuje osobitne
Zrušenie vonkajšej, vnútornej vedľajšej telefónnej zásuvky sa nespoplatňuje osobitne.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
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3.6.
3.7.
3.8.

Pri vypovedaní Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Zmluva“), tzn. zrušenie telefónnej prípojky, ku ktorej je VTZ pripojená, sa sadzba ceny za
používanie VTZ zastaví posledným dňom výpovednej lehoty, ktorá uplynie posledný deň fakturačného obdobia nasledujúceho po fakturačnom období, v
ktorom bola výpoveď doručená Podniku.
Ak užívateľ požiada o zrušenie VTZ (bez zrušenia telefónnej prípojky) na základe Dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Dodatok“),
sadzba ceny za používanie sa zastaví posledný deň fakturačného obdobia nasledujúceho po fakturačnom období, v ktorom bol uzavretý predmetný Dodatok.
Sadzba za používanie VTZ a prerušenie poskytovania služby:
a) na žiadosť užívateľa
aa) o dočasné prerušenie poskytovania verejnej telefónnej služby - sa za celé obdobie dočasného prerušenia, sadzba ceny za používanie VTZ
uplatňuje.
ab) o preloženie telefónnej prípojky, ak užívateľ súčasne požiada o dočasné prerušenie poskytovania služby na pôvodnom mieste, alebo požiada o
prerušenie poskytovania služby po oznámení výsledkov technického šetrenia (neuskutočniteľnosť preloženia) -sa sadzba ceny za používanie VTZ
uplatňuje len za fakturačné obdobie, v ktorom bola prevádzka prerušená
ac) pri vypovedaní Zmluvy - sa sadzba ceny za používanie VTZ zastaví posledným dňom výpovednej lehoty.
b) zo strany Podniku
ba) za čas neposkytovania služby, zavinenej zo strany Podniku (resp. porucha) - fyzické osoby pre osobnú potrebu a právnické osoby a podnikatelia
Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby. Pomerná časť ceny sa dobropisuje pri prerušení poskytovania verejnej
telefónnej služby trvajúcom nepretržite dlhšie ako 1 kalendárny deň, (pokiaľ Účastník za prerušenie nezodpovedá) tak, že sa zníži sadzba ceny za
používanie telefónnej prípojky za každý deň prerušenia o 1/30. Podmienkou je, že Účastník včas ohlási poruchu na príslušnej ohlasovni porúch alebo sa
Podnik o tom inak dozvie a že pri lokalizácii a odstraňovaní poruchy poskytne Podniku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Zníženie ceny sa realizuje odo
dňa, kedy bola porucha ohlásená a overená. O vrátenie pomernej časti ceny môže Účastník požiadať najneskôr do 3 mesiacov od posledného dňa
príslušného fakturačného obdobia najskôr v tom mesiaci, v ktorom mu bola porucha odstránená.
Ak sa trvanie poruchy predĺži do nasledujúceho fakturačného obdobia, potom užívateľ má nárok na vrátenie pomernej časti ceny za používanie TP za celý
čas trvania poruchy bez ohľadu na fakturačné obdobie v ktorom porucha vznikla. Pomerná časť ceny za používanie sa vyplatí až v tom fakturačnom
období, v ktorom bola porucha odstránená.
V prípade, ak bolo na jednej TP odstránených viacero porúch v tom istom fakturačnom období, môže užívateľ uplatňovať nárok na vrátenie
pomernej časti ceny za používanie telefónnej prípojky za každú poruchu, ktorá trvala nepretržite dlhšie ako 1 kalendárny deň.

V prípade, ak bolo užívateľovi prerušené poskytovanie verejnej telefónnej služby na viacerých telefónnych prípojkách súčasne, má právo na vrátenie
pomernej časti ceny mesačného poplatku za každú z nich. Do ceny, ktorá je predmetom vrátenia, sa zarátava aj cena za používanie čísiel prevoľby.
bb) prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby zo strany Podniku z dôvodu porušenia podmienok Zmluvy, zo strany Účastníka - sadzba ceny za
používanie VTZ sa uplatňuje aj počas doby prerušenia alebo obmedzenia prevádzky telefónnej prípojky.
bc) za čas neposkytovania služby, pri plánovanom prerušení poskytovania služby - platia podmienky podľa bodu ba).
3.9. Ak sa premenou telefónnej prípojky, resp. zmenou v osobe Účastníka zmení sadzba ceny za používanie vedľajšej telefónnej zásuvky, zmenená cena sa
uplatňuje od prvého dňa fakturačného obdobia nasledujúceho po fakturačnom období, kedy bola požiadavka na premenu (resp. zmenu v osobe Účastníka)
uplatnená.
3.10. Sadzba ceny za používanie VTZ sa zastaví dňom, na ktorom sa dohodlo pri zániku Zmluvy.

4.

Prenájom štandardného Koncového zariadenia (telefónny prístroj) k VTZ

4.1.

V prípade, ak Koncové zariadenie pripojené na telefónnu prípojku, alebo VTZ je v majetku Podniku, uplatňuje sa mesačne cena za jeho prenájom podľa 4.1.1.
Cena zahŕňa aj údržbu Koncového zariadenia.
Cena v € s DPH
Splatnosť ceny
4.1.1
Prenájom štandardného Koncového zariadenia (telefónneho prístroja) k vedľajšej telefónnej
0,59
mesačne
zásuvke

4.2.

Za telefónny prístroj pripojený na telefónnu prípojku alebo VTZ, ktorý je v majetku Účastníka Podnik cenu neuplatňuje.

4.3.

Cena za prenájom Koncového zariadenia (telefónneho prístroja) a vypovedanie Zmluvy.
Pri vypovedaní Zmluvy sa sadzba ceny za prenájom Koncového zariadenia (telefónneho prístroja) zastaví posledným dňom pred začatím výpovednej lehoty.

4.3.1

4.4.

Cena za prenájom Koncového zariadenia (telefónneho prístroja) a prerušenie poskytovania verejnej telefónnej služby
a) na žiadosť Účastníka
aa) o dočasné prerušenie poskytovania služby - sa za celé obdobie dočasného prerušenia, sadzba ceny za prenájom telefónneho prístroja vyberá.
ab) o preloženie telefónnej prípojky, ak Účastník súčasne požiada o dočasné prerušenie poskytovania služby na pôvodnom mieste - sa za celé obdobie
dočasného prerušenia sadzba ceny za prenájom telefónneho prístroja vyberá.
ac) pri vypovedaní Zmluvy - sa sadzba ceny za prenájom telefónneho prístroja zastaví v posledný deň fakturačného obdobia prechádzajúceho
fakturačnému obdobiu, v ktorom začne plynúť výpovedná lehota.
b) z podnetu Podniku
ba) za čas neposkytovania služby, zavinenej zo strany Podniku (resp. porucha) - sa za celé obdobie dočasného prerušenia, sadzba ceny za prenájom
telefónneho prístroja vyberá.
bb) V prípade dočasného prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodu porušenia podmienok Zmluvy zo strany Účastníka - sa za celé
obdobie dočasného prerušenia, sadzba ceny za prenájom telefónneho prístroja vyberá.
bc) pre dočasné prerušenie poskytovania služby zo strany Podniku, pri preložení prípojky, ak si Účastník v žiadosti o preloženie nepožiadal o dočasné
prerušenie poskytovania služby - sa za celé obdobie dočasného prerušenia, sadzba ceny za prenájom telefónneho prístroja vyberá.
c) zo strany iného prevádzkovateľa (v prípade výberu iného prevádzkovateľa)
ca) za čas neposkytovania služby, zavinenej zo strany iného prevádzkovateľa - užívateľ je povinný si uplatniť vrátenie pomernej časti ceny za čas
neposkytovania služby u príslušného vybraného prevádzkovateľa. Spôsob určenia pomernej časti ceny určuje vybraný telekomunikačný
prevádzkovateľ.

5.

Ostatné ceny

5.1.

Nedodržanie doby splatnosti faktúry
5.1.1

5.2.

Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej na faktúre. (Ak je
vyúčtovaných viac služieb jednou faktúrou, zmluvná pokuta sa uplatňuje len
raz za každé nedodržanie doby splatnosti.)

Cena v € bez DPH
4,99

Cena v € s DPH
neuplatňuje sa

Splatnosť ceny
jednorazovo

Odpis faktúry za elektronické komunikačné služby
5.2.1

Za jednorazové vyhotovenie a zaslanie poštou:
▪
odpisu tlačenej faktúry, alebo
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Cena v € bez DPH
1,00

Cena v € s DPH
1,20

Splatnosť
jednorazovo za
jeden odpis
2

▪

odpisu Elektronickej faktúry PDF. (Odpisom Elektronickej faktúry
PDF sa rozumie vyhotovenie odpisu aktuálne vystavenej
Elektronickej faktúry PDF v tlačenej forme doručenej
prostredníctvom pošty)

Za jednorazové vyhotovenie odpisu faktúry a poskytnutie osobne:

5.2.2
5.2.3

6.

Spoplatňuje sa odpis starší ako jedno fakturačné obdobie.
Odpis sa vyhotovuje na základe žiadosti Účastníka.
Za vyhotovenie jednej kópie Zmluvy, vrátane príloh a dodatkov (na žiadosť
Účastníka).
Za pravidelné poskytovanie odpisu Elektronickej faktúry PDF v tlačenej
forme doručovanej poštou (na žiadosť Účastníka)

0,67

0,80

jednorazovo za
jeden odpis

1,00

1,20

0,60

0,72

jednorazovo za 1
kópiu
za každý odpis

Prechodné a záverečné ustanovenia

Týmto Cenníkom sa ruší a nahrádza doteraz platná Tarifa ST, a.s. pre vedľajšie telefónne zásuvky k telefónnej prípojke, vydaná Podnikom, a to s účinkami podľa časti
X. Všeobecných podmienok.
V Bratislave, dňa 27.6.2012
Slovak Telekom, a. s.
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