Za prvý polrok sa vybralo na mýte o 400 tis. eur viac ako minulý rok
Bratislava, 15. júl 2013 – Komplexná služba elektronického výberu mýta v júni zabezpečila pre
Národnú diaľničnú spoločnosť 13,48 mil. eur. Nižší počet pracovných dní v júni 2013 oproti
júnu 2012 spôsobil, že v porovnaní mesiacov sa vybralo za tohtoročný jún menej o 83 tis. eur.
Celkovo sa za prvý polrok tohto roka vybralo na mýte 76,3 mil. eur. V porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2012 výber vzrástol o 426,19 tis. Výber za druhý štvrťrok vzrástol oproti
druhému štvrťroku minulého roka o 2,5 %.

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v júni vybralo
na mýte takmer 8,92 mil. eur, za celý prvý polrok 50,79 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I.
triedy to bolo za jún viac ako 4,54 mil. eur, za celý polrok 25,41 mil. eur. V rámci tranzitného ticketingu
sa v júni 2013 vybralo 393,86 tis. eur, za šesť mesiacov spolu 2,07 mil. eur. Z celkovej sumy
vybraného mýta v júni zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 43,8 %. Za prvý polrok pripadá
na zahraničných prevádzkovateľov 44,0 %. Dňom s najvyšším výberom v rámci mesiaca bol 17. jún,
kedy sa na mýte vybralo 614 890 eur. Za celý polrok mal najvyšší denný výber, rovnako ako v roku
2012, 9. máj so sumou 689 762 eur. V júni užívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 29 603
vozidiel.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. júnu 2013 evidovaných 212 558 aktívnych palubných
jednotiek. Oproti máju ich počet klesol o 1 640 kusov. 70 % aktívnych palubných jednotiek užívali
vozidlá zo zahraničia.
Mobilné jednotky vynucovania v júni skontrolovali na spoplatnených úsekoch 132 770 vozidiel. Za prvý
polrok 2013 to bolo celkom 821 067 vozidiel. Hliadky mýtnej polície riešili počas júna 436 prípadov
porušenia zákona o elektronickom mýte a od vodičov vybrali mýto vo výške 14 865 eur. Za prvých
šesť mesiacov roka hliadky riešili 2 922 prípadov a vybrali mýto 95 337 eur.
Za jún 2013 bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 43
opodstatnených podaní od zákazníkov. Všetky opodstatnené podania boli reklamácie. Za celý prvý
polrok prijal SkyToll spolu 87 opodstatnených podaní, čo je 56,5 % oproti rovnakému obdobiu roku
2012. 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 júni 5,2 tis. hovorov, za celý prvý
polrok 2013 ich bolo 26,8 tis. Mýtny internetový portál zaznamenal v júni 65 tis. a za prvý polrok 311,2
tis. návštev.
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