Presne po roku sa prepisuje hodnota rekordného výberu mýta
Bratislava, 14. novembra 2013 – Október 2013 sa stal mesiacom s najvyšším výberom mýta
vôbec. Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila pre Národnú diaľničnú
spoločnosť 15,56 mil. eur a doterajší rekord z minuloročného októbra prekonala o 400 tis. eur.
Je to iba druhýkrát od spustenia výberu mýta na Slovensku v januári 2010, keď suma
mesačného výberu presiahla 15 miliónov eur. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa v októbri
vybralo na mýte viac o 1,15 mil. eur.
Za užívanie vymedzených úsekov rýchlostných ciest a diaľnic sa v októbri vybralo na mýte 10,13
mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy to bolo za rovnaké obdobie 5,41 mil. eur. Z celkovej
sumy vybraného mýta 42,6 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším
výberom bol 21. október, kedy sa na mýte vybralo 648 733 eur. V októbri užívalo vymedzené úseky
ciest denne v priemere 33 417 vozidiel nad 3,5 t.
V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2013 registrovaných 220 284 palubných
jednotiek. V porovnaní so septembrom vzrástol počet palubných jednotiek v systéme o 2 492 kusov.
Z celkového počtu bolo 71,1 % palubných jednotiek registrovaných na vozidlá zo zahraničia.
Mobilné jednotky vynucovania v októbri riešili 494 prípadov porušenia zákona o elektronickom výbere
mýta. Oproti septembru ich počet vzrástol o 28. Od kontrolovaných vodičov mobilné jednotky
vynucovania vybrali mýto vo výške 10 018 eur.
V októbri bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 32
opodstatnených podaní od zákazníkov. Z opodstatnených podaní bolo 25 reklamácií, 4 žiadosti a 3
podnety. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou
spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.
Zákaznícka linka prijala v októbri 5,6 tis. hovorov. Najčastejšie vodiči potrebovali informácie týkajúce
sa vrátenia palubnej jednotky, zaujímali sa všeobecne o elektronický výber mýta a na treťom mieste
čo do počtu boli informácie o nastavení palubnej jednotky. Mýtny internetový portál zaznamenal za
rovnaké obdobie 56,8 tis. návštev.
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