Výber mýta mierne rástol aj napriek kratšiemu februáru
Bratislava, 14. marca 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila
vo februári pre Národnú diaľničnú spoločnosť 11,49 mil. eur. Oproti januáru je vybraná suma
vyššia o 109,73 tis. eur. Výber mýta vzrástol o 21,25 tis. eur aj v porovnaní s minuloročným,
o deň dlhším februárom.

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa vo februári vybralo
na mýte 7,74 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy to bolo za rovnaké obdobie
3,73 mil. eur. V rámci tranzitného ticketingu sa vo februári 2013 vybralo 311,9 tis. eur. Z celkovej sumy
vybraného mýta 45,4 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom
v rámci mesiaca bol, rovnako ako minulý rok, 27. február, kedy sa na mýte pre štát vybralo 551 891
eur. Vo februári užívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 25 863 vozidiel nad 3,5 t.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 28. februáru 2013 evidovaných 211 769 aktívnych palubných
jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet znížil o 964 kusov. Vozidlá zo zahraničia
užívali vo februári 70 % aktívnych palubných jednotiek.
Mobilné jednotky vynucovania vo februári skontrolovali na spoplatnených úsekoch 121 tis. vozidiel.
Hliadky mýtnej polície riešili za toto obdobie 464 prípadov porušenia zákona o elektronickom mýte.
Oproti januáru je to o 15 priestupkov viac, napriek o 5 % nižšiemu počtu skontrolovaných vozidiel. Od
kontrolovaných vodičov mobilné jednotky vynucovania vybrali mýto vo výške 14 074 eur.
V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo vo februári od zákazníkov prijatých celkovo 335
podaní, z ktorých 54 % boli žiadosti. Z celkového počtu prijatých podaní bolo 7 opodstatnených.
Všetky opodstatnené februárové podania boli reklamácie. V porovnaní s januárom sa počet podaní,
rovnako ako počet opodstatnených podaní, znížil o 5. 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 vo februári 3,8 tis. hovorov. Mýtny
internetový portál zaznamenal v tom istom mesiaci takmer 44,8 tis. návštev.
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