Výber mýta v júli vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5,91%

Bratislava, 15. augusta 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta vybrala v júli 2013
pre Národnú diaľničnú spoločnosť 14,25 mil. eur. Je to o 791,96 tis. eur viac, ako bol výber
v júli 2012. Oproti júnu sa v júli 2013 vybralo viac o 765,36 tis. eur. Celkový výber mýta za
sedem mesiacov tohto roku dosiahol 90,55 mil. eur.

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v júli na mýte vybralo
9,26 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy to bolo za rovnaké obdobie 4,97 mil. eur.
V rámci tranzitného ticketingu sa v júli 2013 vybralo 369 530 eur. Z celkovej sumy vybraného mýta
43,19 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom v rámci mesiaca
bol 8. júl, kedy sa na mýte pre štát vybralo 652 101 eur. V júli užívalo vymedzené úseky ciest denne
v priemere 29 646 vozidiel nad 3,5 t.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. júlu 2013 registrovaných 215 568 palubných jednotiek.
Oproti júnu ich počet vzrástol o 3 010 kusov. 71,20 % aktívnych palubných jednotiek užívali vozidlá zo
zahraničia.
Počas júla mobilné jednotky vynucovania riešili na vymedzených úsekoch ciest 535 prípadov
porušenia zákona o elektronickom výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 15 413 eur.
V júli 2013 bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 35
opodstatnených podaní od zákazníkov. 32 opodstatnených podaní boli reklamácie, 3 zvyšné boli
podnety. 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 júli 3,8 tis. hovorov, mýtny
internetový portál zaznamenal v tom istom období 61,3 tis. návštev.

Kontakt pre médiá:
Anton Bódis
Manažér pre komunikačnú stratégiu a PR
SkyToll, a.s.
email: anton.bodis@skytoll.sk
mobil: 0914 327 489

