Za osem mesiacov sa vybralo o milión eur viac oproti roku 2012

Bratislava, 16. septembra 2013 – V auguste zabezpečila komplexná služba elektronického výberu
mýta pre NDS 13,19 mil. eur. Od začiatku roku sa na mýte vybralo 103,73 mil. eur. Oproti roku
2012 bol výber mýta za 8 mesiacov tohto roku vyšší o 1,0 mil. eur, teda o 1,00 %.

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v auguste na mýte
vybralo 8,5 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy to bolo za rovnaké obdobie 4,66 mil. eur.
V rámci tranzitného ticketingu sa v auguste 2013 vybralo 340,47 tis. eur. Z celkovej sumy vybraného
mýta 38,21 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom v rámci
mesiaca bol 28. august, kedy sa na mýte vybralo 642 155 eur. V auguste užívalo vymedzené úseky
ciest denne priemerne 27 813 vozidiel nad 3,5 t, čo je v porovnaní s júlom menej o 1 833 vozidiel
denne.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. augustu registrovaných 216 009 palubných jednotiek.
Oproti júlu sa ich počet zvýšil o 441 kusov. 70,4 % aktívnych palubných jednotiek užívali vozidlá zo
zahraničia.
Počas augusta mobilné jednotky vynucovania riešili na vymedzených úsekoch ciest 483 prípadov
porušenia zákona o elektronickom výbere mýta. Najčastejším porušením bola jazda s nedostatočným
kreditom v režime predplateného mýta (pre-pay), ktorého sa vodiči dopustili v 149 prípadoch. Mobilné
jednotky vynucovania vybrali od vodičov mýto vo výške 18 990 eur.
V auguste 2013 bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 26
opodstatnených podaní od zákazníkov. Z opodstatnených podaní bolo 25 reklamácií a 1 podnet.
Všetky prijaté 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 auguste 3,7 tis. hovorov. Mýtny
internetový portál zaznamenal za ten istý čas 53,8 tis. návštev.

Dňa 30. septembra 2013 stráca platnosť a účinnosť ustanovenie § 21 f Mýtneho poriadku, ktoré
vozidlám podliehajúcim mýtnej povinnosti umožňovalo využívať tranzitné úseky ciest bez palubnej
jednotky iba so zakúpeným „ticketom“. Pre využívanie tranzitných úsekov ciest odo dňa 1. októbra
2013 bude prevádzkovateľ vozidla povinný zaregistrovať sa do elektronického mýtneho systému
a nainštalovať si vo vozidle palubnú jednotku.
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