Rovnako ako minulý rok bol október mesiacom s rekordným výberom

Bratislava, 15. novembra 2011 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila
v októbri pre Slovenskú republiku viac ako 14 mil. eur. Aj keď október roku 2010 stále zostáva
mesiacom s doteraz najvyšším výberom mýta, tohtoročný október zaostal iba o 0,5 %. Oproti
septembru štát na mýte získal o takmer 424 tis. eur viac, čo je 3,1 % nárast.

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v októbri vybralo
na mýte takmer 9 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy to bolo za rovnaké obdobie viac
ako 5 mil. eur. V rámci tranzitného ticketingu sa v októbri 2011 vybralo vyše 528,6 tis. eur. Z celkovej
sumy vybraného mýta vyše 43 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším
výberom bol 3. október, kedy sa na mýte pre štát vybralo 629 281 eur. V októbri užívalo vymedzené
úseky ciest denne v priemere 29 963 vozidiel nad 3,5 t. „Výška vybraného mýta v októbri zatiaľ
nesvedčí o tom, že by sa ohlasovaná kríza z iných odvetví preniesla už aj do nákladnej cestnej
dopravy,“ skonštatoval Matej Okáli, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SkyToll.
„Je ťažké predpovedať budúci vývoj, ale ak sa neudeje nič dramatické, Slovenská republika získa
tento rok z mýta vyše 150 mil. eur, “ dodal Matej Okáli.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2011 registrovaných 199 175 aktívnych
palubných jednotiek. V medzimesačnom porovnaní ich počet vzrástol o 1 194 kusov. Viac ako 67 %
palubných jednotiek bolo v októbri registrovaných na vozidlá zo zahraničia.
Mobilné jednotky vynucovania v októbri na spoplatnených úsekoch ciest skontrolovali takmer 178 tis.
vozidiel. Hliadky mýtnej polície vyriešili 577 prípadov porušenia zákona o elektronickom mýte, ktorých
sa asi v 20 % dopustili slovenskí vodiči. Najviac Slovákov, asi 45 %, jazdilo s mínusovým
kreditom, vyše 16 % malo na palubnej jednotke nesprávne nastavený počet náprav a takmer 12 %
jazdilo na spoplatnených úsekoch ciest bez palubnej jednotky. Na doplatkoch mýta pre štát vybrali
hliadky mýtnej polície v októbri celkovo 17 690 eur.

V októbri zaznamenal SkyToll v rámci prevádzky elektronického výberu mýta celkovo 233 podaní
od zákazníkov, z toho len 19 podaní bolo opodstatnených. Oproti septembru klesol počet podaní
o 24 %. Z celkového počtu opodstatnených reklamácií sa 4 týkali platieb a rovnaký počet kvality
služieb na predajných miestach. V 3 prípadoch išlo o prehodnotenie výšky úhrady mýta. Všetky prijaté
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 októbri vyše 4,5 tis. hovorov.
Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaký mesiac viac ako 55,2 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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