Počet zliav z ceny mýta poskytnutých od začiatku roka prekročil 30 tisíc
Bratislava, 15. decembra 2014 – V novembri sa na mýte vybralo 14,87 mil. eur. V porovnaní
s historicky rekordným októbrovým výberom bol výber nižší o 1,94 mil. eur (11,6%). Od spustenia
elektronického mýtneho systému na Slovensku sa doteraz každý rok v novembri vybrala nižšia
suma ako v októbri. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku 2014 získalo 30 928 vozidiel,
z nich je 22 428 zo Slovenska.
Za užívanie vymedzených úsekov na diaľniciach a rýchlostných cestách bol novembrový výber mýta
9,4 mil. eur. Je to o 10,3 % menej, ako v októbri. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v novembri
vybralo 5,47 mil. eur, čo je oproti októbru menej o 13,6 %. Súbežné cesty sa na novembrovom výbere
mýta na cestách I. triedy podieľali 12,1 %, (0,66 mil. eur). Na celkovej sume vybraného mýta sa
prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia podieľali 43,2 %. Dňom s najvyšším výberom za november so
sumou 789 252 eur bol 18. november. V novembri užívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere
33 119 vozidiel nad 3,5 t.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. novembru 2014 zaregistrovaných 247 722 palubných
jednotiek. Oproti októbru sa ich počet zvýšil o 494 kusov. 72,1 % z celkového počtu palubných jednotiek
užívali vozidlá zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania v novembri riešili na vymedzených úsekoch
ciest 436 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a vybrali mýto vo výške 7 342 eur.
V novembri bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 7
opodstatnených podaní od zákazníkov, vo všetkých prípadoch išlo o rôzne typy reklamácií. Všetky
opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou
spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.
Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v novembri 4,3 tis. hovorov, mýtny
internetový portál zaznamenal v tom istom období 47,4 tis. návštev.
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