Za prvý rok prevádzky sa vybralo na mýte vyše 141 mil. eur

Bratislava, 14. januára 2011 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za
dvanásť mesiacov prevádzky pre Slovenskú republiku sumu vo výške takmer 141,6 mil. eur.
V mesiaci december sa pre štát na mýte vybralo viac ako 11,2 mil. eur.

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa od prvého dňa
prevádzky elektronického mýtneho systému vybralo na mýte viac ako 87,5 mil. eur. Na vymedzených
úsekoch ciest I. triedy to bolo 49,6 mil. eur. V rámci tranzitného ticketingu sa k 31. decembru 2010
vybralo 4,5 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta viac ako 42 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel
zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom v rámci mesiaca bol 8. december, kedy sa na mýte pre štát
vybralo 587 759 eur. V decembri užívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 22 896 vozidiel
nad 3,5 t.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru evidovaných viac ako 188 885 aktívnych
palubných jednotiek, z ktorých viac ako 66 % užívali vozidlá zo zahraničia.

Prevádzkovatelia vozidiel väčšinou uprednostňujú režim predplatného mýta (prepaid). Z celkového
počtu zaregistrovaných zahraničných vozidiel ho využilo až 88 %. Zo slovenských prevádzkovateľov
vozidiel si režim predplateného mýta zvolilo 66 %.

Spoločnosť SkyToll, a. s., podpísala v januári 2009 s Národnou diaľničnou spoločnosťou zmluvu, ktorá
ju zaväzuje vybudovať a prevádzkovať komplexnú službu elektronického výberu mýta v Slovenskej
republike. Založili ju členovia konzorcia Ibertax-Santoll, víťaza tendra na komplexnú službu
elektronického výberu mýta. Akcionármi SkyToll, a. s., sú spoločnosti SanToll, sesterská spoločnosť
Sanefu, a Ibertax. Sanef ročne vyberie vo svojich mýtnych sieťach poplatky v hodnote viac ako jednej
miliardy eur prostredníctvom hotovosti, kreditných kariet a elektronického mýta. Spoločnosť
prevádzkuje jednu z najdlhších spoplatnených mýtnych sietí v Európe (takmer 1800 km). Slovenský
projekt systému elektronického výberu mýta je vo svete unikátny tým, že pokrýva okrem diaľnic
a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest prvej triedy, a to najvyspelejšou technológiou satelitného
výberu mýta. Je založený na GPS – GSM technológii, ktorá má zabezpečiť maximálnu flexibilitu pri
zvládnutí nárastu objemu nákladnej dopravy a rozširovania cestnej siete v nasledujúcich rokoch.
Viac informácií: http://www.skytoll.sk
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