Októbrový výber mýta bol najvyšším od spustenia elektronického mýtneho
systému
Bratislava, 20. novembra 2014 – V októbri sa na mýte vybralo 16,82 mil. eur. Oproti tohoročnému
septembru bol výber vyšší o 1,11 mil. eur. Od začiatku roku 2014 získalo nárok na zľavu z ceny
mýta 29 440 vozidiel, z nich je 21 867 zo Slovenska.
Za užívanie vymedzených úsekov na diaľniciach a rýchlostných cestách bol októbrový výber mýta 10,48
mil. eur, čo je oproti septembru viac o 6,7 %. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v októbri vybralo
6,33 mil. eur. Medzimesačne ide o 7,6 % nárast . Súbežné cesty sa na celkovom októbrovom výbere
mýta na cestách I. triedy podieľali 0,79 mil. eur, teda 12 %. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia
zaplatili 42 % z vybraného mýta. Dňom s najvyšším výberom za celý mesiac bol 21. október, kedy sa
vybralo 703 679 eur. V októbri užívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 36 442 vozidiel nad
3,5 t. Oproti septembru ide o 4,1% nárast.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2014 zaregistrovaných 247 228 palubných
jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ich počet vzrástol o 2 540 kusov. Z celkového počtu
palubných jednotiek užívali 72 % vozidlá zo zahraničia. Na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné
jednotky vynucovania v októbri 652 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto
vo výške 8 344 eur.
V októbri bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 7 opodstatnených
podaní od zákazníkov. Z nich bolo 6 reklamácií a 1 podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené
v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.
V októbri prijali operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému 4,9 tis. hovorov, mýtny
internetový portál zaznamenal v tom istom období 53,5 tis. návštev.
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