5. Záko
on o elekttronickom
m mýte
Primárnyy zdroj: Vládn
ny návrh záko
ona o elektro
onickom výbere mýta za užívanie vym
medzených ússekov
pozemnýých komunikácií a o zmen
ne a doplnen
ní zákona č. 1
135/1961 Zb. o pozemnýcch komunikácciách
(cestný zzákon) v znen
ní neskorších predpisov
http://www.nrsr.sk/aappbin/SSLP..ASP?WCI=SSSLP_NZWorkkitemHist&W
WCE=Master==2012
Navrhovaateľ: Ministeerstvo dopravvy, pôšt a telekomunikácií SR
Zámer op
patrenia: Zm
meniť systém spoplatneniaa užívateľov cestnej komu
unikácie, kto
orá je v súčassnosti
spoplatňovaná formo
ou zakúpeniaa nálepiek a n
neumožňuje spoplatnenie užívateľov na základe p
prejazdenej
nikácie.
dĺžky užívvanej komun
Obsah op
patrenia: Posslanci dňa 13
3.12.2006 sch
hválili zákon o elektronickkom výbere mýta.
m
Podľa novej
právnej ú
úpravy, budú
ú vozidlá s hm
motnosťou nad 3,5 tony p
prechádzajúcce diaľnice, rýýchlostné cesty a cesty
I. triedy sspoplatňovan
né elektroniccky. Povinnosťou platiteľaa mýta je um
miestnenie a aaktivovanie p
palubnej
jednotkyy k výpočtu výýšky mýta. Palubná jedno
otka na záklaade zistenia p
polohy vozidlla umožní určiť
prejazdenú vzdialeno
osť a po komunikácii s cen
ntrálou zaznaamená a odp
počíta z krediitu vypočítan
nú výšku
notlivé kateggórie vozidiell podľa ich ceelkovej
mýta. Sadzby mýta zaa 1 km cesty budú stanovvené pre jedn
dy vozidla. Zaa vozidlá do 3
3,5 t zostáva naďalej povinnosť
hmotnossti podľa počtu náprav a eemisnej tried
úhrady za užívanie vyymedzených úsekov diaľn
nic a ciest pree motorové vvozidlá formo
ou zakúpeniaa nálepky.
Od platenia budú oslobodené vozzidlá ministerstva vnútra,, rezortu obrany, ozbrojených síl, ozbrojené sily
ntegrovaného
o záchrannéh
ho systému a vozidlá na ú
údržbu vymeedzených úseekov ciest.
SR a NATTO, vozidlá in
Za neplattenie mýta alebo chýbajú
úcu palubnú jednotku hro
ozí pokuta 20
0 000 Sk a v b
blokovom ko
onaní vo
výške tro
ojnásobku vyypočítanej sumy mýta. V p
prípade manipulácie s palubnou jednotkou alebo zadávania
nesprávn
nych údajov to
t bude poku
uta 10 000 Skk a v blokovo
om konaní dvvojnásobok vypočítanej
v
sumy mýta.
Zavedenie mýtneho ssystému bude koordinovaať Ministersttvo dopravy; spôsob výpo
očtu mýtneho určí
vláda SR..
Zákon naadobudne úččinnosť 1. aprríla 2007.
Hlasy pro
oponentov: o
optimalizáciu
u prepravnýcch požiadavieek; zavádzaniie inteligentn
ných dopravn
ných
systémovv riadenia a rregulácie dop
pravy; elektrronickým výb
berom mýta ssa zabezpečí vytváranie rovnosti
r
príležitosstí;
Hlasy oponentov: vyssoké nákladyy na výstavbu
u systému; neejasný čas fin
nančnej návrratnosti systéému

