V novembri sa na mýte vybralo takmer 13,6 mil. eur

Bratislava, 19. decembra 2011 – V novembri 2011 zabezpečila komplexná služba elektronického
výberu mýta pre Slovenskú republiku takmer 13,6 mil. eur. Od začiatku roka dosiahol výber
mýta takmer 142,8 mil. eur.

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v novembri vybralo
na mýte vyše 8,9 mil. eur. Od začiatku roka to bolo celkovo 91,4 mil. eur. Za používanie vymedzených
úsekov ciest I. triedy sa pre štát vybralo v novembri vyše 4,6 mil. eur., za jedenásť mesiacov tohto
roku to bolo 51,1 mil. eur. V rámci tranzitného tiketingu sa v novembri 2011 vydalo 33 155 tiketov, za
ktoré vodiči zaplatili vyše 503,4 tis. eur. Od začiatku tohto roku sa na vybraných hraničných
distribučných miestach vydalo takmer 337 tis. tiketov za 5,1 mil. eur.
Z celkovej sumy mýta vybraného v novembri vyše 43 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo
zahraničia. Dňom s najvyšším výberom bol 2. november, kedy sa na mýte vybralo 637 086 eur.
Vymedzené úseky ciest užívalo v novembri denne v priemere 29 322 vozidiel nad 3,5 t, čo je oproti
októbru menej o 641 vozidiel.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. novembru 2011 evidovaných 199 851 aktívnych
palubných jednotiek. Medzimesačne ich počet vzrástol o 676 kusov. Viac ako 67 % aktívnych
palubných jednotiek užívali v novembri vozidlá zo zahraničia.

Mobilné jednotky vynucovania v novembri na spoplatnených úsekoch ciest skontrolovali vyše 187 tis.
vozidiel. Hliadky mýtnej polície riešili 552 prípadov porušenia zákona o elektronickom mýte, na
doplatkoch mýta pre štát vybrali 17 769 eur. Od začiatku roku riešili hliadky mýtnej polície 5 611
prípadov a vybrali pre štát na doplatkoch skoro 173 tis. eur.
V novembri zaznamenal SkyToll v rámci prevádzky elektronického výberu mýta celkovo 245 podaní
od zákazníkov, z čoho bolo iba 14 opodstatnených. Oproti októbru počet opodstatnených
zákazníckych podaní klesol o 5. Z celkového počtu reklamácií v 1 prípade išlo o prehodnotenie výšky
úhrady mýta, 5 reklamácií sa týkalo platieb, 2 iných poplatkov a 1 podanie súviselo s reklamáciou
dobitia kreditu. 1 dopravca žiadal o prehodnotenie udelenia pokuty. Ani v novembri SkyToll
nezaznamenal žiadnu reklamáciu poškodenej palubnej jednotky. Všetky reklamácie 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 takmer 4,3 tis. hovorov.
Mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom mesiaci takmer 52,5 tis. návštev.

Od 1. januára 2010 prevádzkuje spoločnosť SkyToll, a.s. jeden z najmodernejších elektronických
mýtnych systémov, ktorý radí Slovensko medzi lídrov v oblasti elektronického výberu mýta
v celosvetovom meradle. Systém pokrýva takmer 2 400 kilometrov vymedzených úsekov diaľnic,
rýchlostných ciest a vybraných ciest I. triedy. Využívaná satelitná GPS-GSM technológia zabezpečuje
maximálnu flexibilitu systému pri zvládnutí budúceho nárastu objemu nákladnej dopravy i rozširovania
cestnej siete v Slovenskej republike.
Satelitný mýtny systém využívaný v Slovenskej republike je už dnes technologicky pripravený
na interoperabilitu s okolitými krajinami, plne v súlade s požiadavkami budúcej Európskej elektronickej
mýtnej služby. Vďaka použitej technológii dokáže rýchlo a flexibilne implementovať aj budúce zmeny
a nové pravidlá Európskej únie v oblasti celoeurópskej dopravnej politiky.
Viac informácií: http://www.skytoll.sk
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