
30,126

Sadzobník poplatkov platný a účinný od 1.1.2010

EUR SKK

5,000 € 150,630 SKK

5,000 € 150,630 SKK

do 30 listov 3,800 € 114,479 SKK

do 70 listov 7,100 € 213,895 SKK

nad 70 listov 15,900 € 479,003 SKK

tuz., do 30 listov 4,600 € 138,580 SKK

tuz., do 70 listov 7,700 € 231,970 SKK

tuz., nad 70 listov 17,200 € 518,167 SKK

zahr., do 30 listov 7,000 € 210,882 SKK

zahr., do 70 listov 10,200 € 307,285 SKK

zahr., nad 70 listov 34,800 € 1 048,385 SKK

2,400 € 72,302 SKK

2,700 € 81,340 SKK

tuz. 3,300 € 99,416 SKK

zahr. 3,600 € 108,454 SKK

2,200 €

66,277 SKK

do 30 listov 3,800 € 114,479 SKK

do 70 listov 7,100 € 213,895 SKK

nad 70 listov 15,900 € 479,003 SKK

tuz., do 30 listov 3,300 € 99,416 SKK

tuz., do 70 listov 6,400 € 192,806 SKK

tuz., nad 70 listov 15,900 € 479,003 SKK

zahr., do 30 listov 5,700 € 171,718 SKK

zahr., do 70 listov 8,900 € 268,121 SKK

zahr., nad 70 listov 33,500 € 1 009,221 SKK

5,000 € 150,630 SKK

5,000 € 150,630 SKK

12,000 € 361,512 SKK

9,000 € 271,134 SKK

2,900 € 87,365 SKK

EUR SKK

257,200 € 7 748,407 SKK

34,000 € 1 024,284 SKK

16,000 € 482,016 SKK

Zmluvná pokuta za zničenú, stratenú alebo ukradnutú Palubnú jednotku *

Zmluvná pokuta za poškodenie Palubnej jednotky **

Zmluvná pokuta za poškodenie príslušenstva k Palubnej jednotke ***

Zaslanie jednej Palubnej jednotky kuriérom

Druh poplatku

Výška poplatku  

(nie je predmetom DPH)

V Režime predplateného mýta sa účtujú poplatky za služby vopred, tzn. Prevádzkovateľovi vozidla budú služby poskytnuté až po uhradení príslušnej sumy za

daný poplatok.

* Zmluvná pokuta je vypočítavaná vo výške obstarávacej ceny Palubnej jednotky a jej príslušenstva, zníženej o prijatú Zábezpeku a jednorazovú Odplatu za

poskytnutie Palubnej jednotky, ak bola uhradená.

** Poškodením Palubnej jednotky sa rozumie tak poškodenie vnútorné, ako aj poškodenie vonkajšie; akékoľvek vnútorné poškodenie Palubnej jednotky, ktoré

je závažným poškodením Palubnej jednotky, je považované za zničenie Palubnej jednotky. Za vonkajšie poškodenie Palubnej jednotky sa považuje: poškodenie

krytu Palubnej jednotky (predovšetkým zámku pre uchytenie Palubnej jednotky do držiaku), poškodenie a/alebo absencia krytu batérie Palubnej jednotky,

poškodenie tlačidiel a optickej indikácie stavu Palubnej jednotky a akékoľvek poškodenie identifikačného označenia Palubnej jednotky, znemožňujúce jej

automatizovanú identifikáciu.

*** Právny nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto položky sadzobníka poplatkov vzniká osobe poverenej Správcom výberu mýta v prípade akéhokoľvek

poškodenia príslušenstva k Palubnej jednotke, ako aj v prípade nevrátenia akejkoľvek časti príslušenstva k Palubnej jednotke.

Sadzobník poplatkov

Vystavenie detailného výpisu mýtnych transakcií 

v papierovej forme - osobne

                                                                                             

                                                                                             

Zmena z Režimu predplateného mýta na Režim následného platenia mýta

Zmena z Režimu následného platenia mýta na Režim predplateného mýta

Zaslanie jednej Palubnej jednotky poštou

Konverzný kurz: 1 EUR= 30,126 SKK

Výška poplatku vrátane DPH
Druh poplatku

Odblokovanie Palubnej jednotky po 6 mesiacoch nečinnosti

Vystavenie detailného výpisu mýtnych transakcií 

v papierovej forme - poštou

Opakované vystavenie jednoduchej faktúry v papierovej forme - osobne

Opakované vystavenie detailného výpisu mýtnych transakcií 

v papierovej forme - poštou

Generovanie nového PIN-u (pre web transakcie)

Odblokovanie Palubnej jednotky

Opakované vystavenie jednoduchej faktúry v elektronickej forme - email

Opakované vystavenie jednoduchej faktúry 

v papierovej forme - poštou

Opakované vystavenie detailného výpisu mýtnych transakcií 

v elektronickej forme - email
Opakované vystavenie detailného výpisu mýtnych transakcií 

v papierovej forme - osobne
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