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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY zmluve os poskytovaní služieb medzi 

subjektmi povinnými platiť mýto a účastníkom na vyberaní mýta 

s účinkom od: 1. septembra 2019 

Názov firmy: Beta Blue Korlátolt Felelősségű Társaság 

Sídlo: 1103 Budapest, Gergely utca 112/C. 

Číslo zápisu v obch. registri: 13-09-137287 

1. Súvislosti 

1.1. Zákon č. LXVII z roku 2013 o poplatku platenom za používanie diaľnic, 

motorových ciest a hlavných ciest úmernom prejazdenej ceste (zákon o mýte) 

pre vyznačené časti maďarskej cestnej siete zaviedol elektronický systém 

vyberania poplatku úmerného s prejazdenou cestou pre nákladné vozidlá s 

najväčšou povolenou celkovou hmotnosťou  nad 3,5 tony. 

1.2. Objednávateľ je hospodárska spoločnosť, alebo živnostník zaoberajúci sa 

prevádzkovaním motorových vozidiel podliehajúcich plateniu mýta, alebo, 

vzhľadom na to sú povinné platiť mýto stanovené v príslušných právnych 

predpisoch. 

1.3. Jedným spôsobom používania spoplatnených ciest a zaplatenia mýta je ak 

subjekt povinný platiť mýto- ak ešte nedisponuje takým to prostriedkom - 

vybaví motorové vozidlo podliehajúce plateniu mýta prostriedkom spôsobilým 

na podporu činnosti registrovania elektronického mýta (OBU, ďalej len palubný 

prístroj) alebo sledovacím GPS prístrojom na to tiež vhodným (palubný 

prístroj) a na zhromaždenie, zálohovanie, spracovanie a presúvanie údajov 

potrebných na vykonanie operácií vyberania mýta využije poskytovateľa 

služieb (účastník na vyberaní mýta). 

1.4. Poskytovateľ služieb disponuje všetkými podmienkami, ktorými je 

Objednávateľ schopný zabezpečiť svoju účasť na elektronickom mýtnom 

systéme pomocou palubnej jednotky alebo palubného prístroja. 

1.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že  v elektronickom mýtnom systéme podľa zákona 

vykonáva univerzálne úlohy poskytovateľa mýtneho systému Nemzeti 

Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (ďalej len NÚSZ), na základe zmlúv uzatvorených 

na jednej strane s Objednávateľom, ako Klientom, na druhej strane s 

Poskytovateľom služieb ako Účastníkom na vyberaní mýta. 

1.6. Cieľom týchto VZP je aby v záujme zabezpečenia účasti na elektronickom 

mýtnom systéme podrobne upravovali podmienky právneho vzťahu medzi  

Objednávateľom a Poskytovateľom služieb  

podrobne upravovali podmienky právneho vzťahu medzi  Objednávateľom a 

Poskytovateľom služieb, práva a povinnosti zmluvných strán. 

 
2. Stanovenie služby, vznik zmluvy 

2.1. Poskytovateľ služieb na základe elektronickej objednávky od Objednávateľa je 

povinný splniť povinnosť Objednávateľa poskytovať informácie potrebné k 
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plateniu mýta v mene Objednávateľa a ako jeho pomocník pri plnení voči 

NÚSZ. V rámci roho sa Poskytovateľa zaväzuje, že prostredníctvom rozhrania 

zabezpečenom NÚSZ bude priebežne informovať NÚSZ o tom, ak Objednávateľ  

požiada oprávnenie používať daný úsek spoplatnenej cesty pre motorové 

vozidlo určené palubnou jednotkou. 

2.2. NÚSZ na základe poskytovania údajov soleného Poskytovateľom služieb mýto 

vyberá bezprostredne od Objednávateľa. 

2.3. Medzi Objednávateľom a Poskytovateľom služieb sa uzavrie zmluva o 

poskytovaní služieb upravovaní týmito VZP vtedy, keď Objednávateľ objedná 

službu od Poskytovateľa služieb registráciou v systéme Webcontrol 

prevádzkovanom Poskytovateľom služieb. Podmienkou úspešnej registrácie je, 

aby Objednávateľ počas registrácie vyslovene súhlasil s obsahom týchto VZP, 

vzhľadom na to úspešná registrácia znamená aj to, že Objednávateľ súhlasil s 

ustanoveniami týchto VZP a tie uzná ako na seba povinné. 

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa služieb 

3.1. Poskytovateľ služieb - v záujme zabránenia pokút pre Objednávateľa - 

prevádzkuje účinný systém s cieľom, aby v prípade chybného alebo neúplného 

poskytovania údajov Objednávateľa informoval v čím kratšom čase o tom, že 

Poskytovateľ nie je schopný splniť svoje povinnosti poskytovania údajov, preto 

Objednávateľ musí splniť priznanie a zaplatenie mýta iným spôsobom. 

3.2. Ak medzi predposlednou a poslednou sledovanou polohou motorového vozidla 

Objednávateľa sa nachádza spoplatnený cestný úsek alebo úseky a pravidlo 

prispôsobenia trasy jazdy nie je možné uplatniť, tak Poskytovateľ je povinný 

nahlásiť skok v jazde smerom k NÚSZ. V tomto prípade Poskytovateľ po 

potvrdení od NÚSZ do piatich (5) minút podľa príslušných pravidiel informuje 

Objednávateľa o odoslaní hlásenia skoku v trase. Nie je potrebné odoslať 

oznámenia Objednávateľovi, ak „priemerná rýchlosť po vzdušnej čiare“ ako 

podiel vzdialenosti vzdušnou čiarou a času uplynulom medzi vznikom dvoch 

posledných údajov, je väčšia ako 130 km/h. 

3.3. Ak Poskytovateľ zistí, že kvôli chybe ním zabezpečeného palubného zariadenia 

poskytovanie údajov sa neodosiela, alebo sa odosiela chybne, do 10 minút je 

povinný informovať Objednávateľa emailom, smskou a telefonicky o čase 

zistenia chyby, o charaktere chyby a ŠPZ dotknutého motorového vozidla . Po 

oznámení, alebo ak inak sám zistí chybu Objednávateľ je povinný zakúpiť si    

oprávnenie na využívanie spoplatnených cestných úsekov. Objednávateľ môže 

písomne požiadať Poskytovateľa , by v dôsledku poruchy palubného zariadenia 

splnil oznamovaciu povinnosť bez využívania telefónu a sms. Objednávateľ berie 

na vedomie, že za všetky škody, náklady a pokuty vyplývajúcich zo zrieknutia sa 

týchto spôsobov oznamovania nesie zodpovednosť Objednávateľ a za tieto 

Poskytovateľ nezodpovedá. 

3.4. A Poskytovateľ zistí, že v dôsledku poruchy spracovávacieho systému 

poskytovanie údajov hromadne neprichádza, ale túto chybu je pravdepodobne 

možné napraviť bez straty údajov, od 19. hodiny po 23. hodinu po výskyte poruchy 
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je povinný informovať Objednávateľa e-mailom, smskou a telefonicky o čase 

výskytu chyby o charaktere chyby, resp. o ŠPZ dotknutých motorových vozidiel a 

o tom, že Objednávateľ presne od ktorého času po 34. hodine a pre motorové 

vozidlá s ktorými ŚPZ je povinný zakúpiť si oprávnenie na využívanie 

spoplatnených cestných úsekov, pretože opomenutie tohto môže mať za následok 

uloženie pokuty. Ak po oznámení Poskytovateľ odstránil chybu, o tejto skutočnosti 

je povinný podobným spôsobom informovať Objednávateľa. V prípade takéhoto 

odstavenia okrem vyššie uvedeného oznámenia je Poskytovateľ povinný 

informovať Objednávateľa o tom, že dobíjanie a monitorovanie kreditov počas 

chyby je jeho úlohou. Toto oznámenie musí obsahovať čas zistenia problému, jeho 

krátky popis a ŚPZ dotknutého alebo dotknutých vozidiel. Objednávateľ berie na 

vedomie, že chyba neoslobodzuje od pokuty za vynulovanie kreditu. 

3.5. V prípade vážnej prevádzkovej poruchy (poskytovanie údajov hromadne 

neprichádza a nie je možné ani neskoršie obnovenie údajov) na základe 

oznámenia Poskytovateľa NÚSZ na dobu 5 hodín poskytne dočasné oslobodenie 

od povinnosti platiť mýto. V tomto prípade Poskytovateľ je povinný do 4 hodín 

emailom, v sms a telefonicky informovať Objednávateľa o čase výskytu chyby, 

čase výskytu chyby o charaktere chyby, resp. o ŠPZ dotknutých motorových 

vozidiel a o tom, že Objednávateľ po uplynutí 5 hodinovej doby oslobodenia presne 

od kedy a pre ktoré motorové vozidlá je povinný si zakúpiť oprávnenie na 

využívanie spoplatnených cestných úsekov, pretože opomenutie tejto povinnosti 

môže mať za následok uloženie pokuty. 

3.6. Poskytovateľ informuje Objednávateľa, že v určitých prípadoch je Poskytovateľ 

povinný podľa zákona a zmluvy uzavretej s NÚSZ vyplatiť pre NÚSZ ušlý zisk z 

nezaplateného mýta. Pre tento prípad sa zmluvné strany pri zohľadnení zásady 

zákazu obohacovania sa zo škody a povinnosti zmiernenia škody sa dohodli na 

tom, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi sumu vo výške mýta, 

predpokladaného počas doby oslobodenia od mýta, ale nezaplateného.   

3.7. Ak Poskytovateľ zruší zmluvu o poskytovaní služieb, alebo preruší poskytovanie 

služieb, o tejto skutočnosti je povinný informovať Objednávateľa emailom, sms 

alebo telefonicky aspoň 3 pracovné dni vopred o príčine zániku alebo čase a 

skutočnosti prerušenia poskytovania služieb, ďalej o tom, že Objednávateľ od kedy 

a pre ktoré motorové vozidlá je povinný si zakúpiť oprávnenie na využívanie 

spoplatnených cestných úsekov. Upozornenie obsahujem že opomenutie 

zakúpenia si  

oprávnenia na využívanie spoplatnených cestných úsekov, môže mať za 

následok uloženie pokuty,, ktorú je povinný znášať objednávateľ. 

3.8. Ak Poskytovateľ zruší zmluvu o poskytovaní služieb, alebo právny vzťah medzi 

Poskytovateľom a NÚSZ zanikne Poskytovateľ je povinný informovať 

Objednávateľa emailom, sms alebo telefonicky aspoň 3 pracovné dni vopred o 

príčine zániku alebo čase a skutočnosti prerušenia poskytovania služieb, ďalej o 

tom, že Objednávateľ od kedy a pre motorové vozidlá s akou ŠPZ je povinný si 

zakúpiť oprávnenie na využívanie spoplatnených cestných úsekov. Upozornenie 

obsahuje, že nezakúpenie si oprávnenia na využívanie spoplatnených cestných 

úsekov môže mať za následok uloženie pokuty, ktorú je povinný znášať 

Objednávateľ. 
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3.9. Poskytovateľ v prípade zrušenia zmluvy po uplynutí vyššie uvedených dôb je 

oprávnený odstaviť Službu. 

3.10. Ak Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu chce znovu spustiť službu, je povinný 

o skutočnosti, čase a SˇPZ dotknutých vozidiel informovať Objednávateľa 

emailom, smskou a telefonicky aspoň 5 hodín pred časom opakovaného spustenia. 

Zároveň Poskytovateľ je povinný oznámením príslušných údajov pre NÚSZ splniť 

svoju povinnosť poskytovania údajov. V čase opakovaného spustenia stanoveného 

v oznámení je Poskytovateľ povinný spustiť poskytovanie údajov. 

3.11. V tom prípade, ak NÚSZ preruší svoju činnosť poskytovania údajov, 

Poskytovateľ je povinný aspoň 2 pracovné dni pre účinnosťou prerušenia 

informovať Objednávateľa v záujme toho, aby mohol zvoliť iný spôsob priznania 

mýta, napríklad , ale nie výlučne zakúpili si oprávnenie na využívanie 

spoplatnených cestných úsekov. 

3.12. V tom prípade, ak na základe rozhodnutia NÚSZ pred termínom prerušenia 

opakovane spustí prerušené príjem údajov, s označením dňa nadobudnutia 

účinnosti je Poskytovateľ aspoň 1 deň pred nadobudnutia účinnosti opakovaného 

spustenia informovať Objednávateľa v záujme toho, aby sa predišlo prípadným 

mylným viacnásobným platbám mýta. Spôsob oznámenia je email, sms a telefón. 

Poskytovateľ je povinný od termínu nadobudnutia účinnosti znovu spustiť 

poskytovanie údajov. 

3.13. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť osobitnú zmluvu uzavretú s 

Objednávateľom riadnou výpoveďou jednostranne, bez zdôvodnenia prerušiť na 

15 dní. 

3.14. Poskytovateľ je oprávnený mimoriadnou výpoveďou ukončiť zmluvu, ak 

Poskytovateľ Objednávateľ používa palubné prístroje zabezpečené 

Poskytovateľom neúčelovým spôsobom. 

3.15. Za  neúčelové používanie sa považuje najmä, ak  

3.15.1. Objednávateľ nevyužíva  a nevykonáva údržbu predpísanú 

Poskytovateľom a kvôli tomu zo strany Poskytovateľa nie je možné zabezpečiť 

účelovú prevádzku prístroja; 

3.15.2. ak Objednávateľ narúša prevádzku palubného zariadenia takým 

spôsobom, že prechodne alebo trvale sa stane nevhodným na to, aby jeho 

používaním sa splnilo náležité poskytovanie údajov; 

3.15.3. ak Objednávateľ zámerne poškodí prístroj, nezávisle od toho, že jeho 

parametre súvisiace s plnením priznania zodpovedajúceho skutočnému 

používaniu ciest nie je ovplyvnené poškodením; 

3.15.4. ak Objednávateľ poruší svoje povinnosti, ktoré mu na základe bodu 

4 týchto VZP prepísal Poskytovateľ 

3.16. Poskytovateľ môže poskytovanie údajov pre daný palubný prístroj zrušiť 

výpoveďou, ak 15 dní pred termínom výpovede informuje Objednávateľa a NÚSZ 
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o termíne výpovede. Oznámenie musí obsahovať ŚPZ motorového vozidla, OBUID, 

dátum začiatku vypovedania, príčinu výpovede, ďalej fakt, že od dátumu výpovede 

je Objednávateľ povinný zabezpečiť obstaranie oprávnenia na používania 

spoplatnených cestných úsekov. 

3.17. V prípade riadnej výpovede je Poskytovateľ odoslať poskytovanie údajov o 

používaní ciest pred termínom vypovedania, nezávisle od skutočnosti výpovede. 

Povinnosť poskytovania údajov platí pre všetky používania ciest pred termínom 

ukončenia zmluvy. 

3.18. Poskytovateľ môže poskytovanie údajov pre daný palubný prístroj zrušiť 

výpoveďou, ak 1 dní pred termínom výpovede informuje Objednávateľa a NÚSZ o 

termíne výpovede. Oznámenie musí obsahovať ŚPZ motorového vozidla, OBUID, 

dátum začiatku vypovedania, príčinu výpovede, ďalej fakt, že od dátumu výpovede 

je Objednávateľ povinný zabezpečiť obstaranie oprávnenia na používania 

spoplatnených cestných úsekov. 

3.19. V prípade mimoriadnej výpovede je Poskytovateľ povinný odoslať 

poskytovanie údajov o používaní ciest pred termínom vypovedania, nezávisle od 

skutočnosti výpovede. Povinnosť poskytovania údajov platí pre všetky používania 

ciest pred termínom ukončenia zmluvy. 

3.20. Poskytovateľ je oprávnený o volaniach prichádzajúcich prostredníctvom ním 

zverejnených telefónnych liniek zhotoviť zvukový záznam, a tento záznam 

zálohovať počas doby určenej zákonom s predbežným informovaním volajúcej 

strany. Ak volajúci neposkytne k tomu potrebný súhlas, Poskytovateľ nie je 

povinný poskytnúť pomoc telefonicky, v tomto prípade Objednávateľ môže konať 

len osobne, alebo písomne. 

3.21. Poskytovateľ je oprávnený Objednávateľovi  predpísať pravidelnú technickú 

kontrolu palubných prístrojov zo obdobie nie kratšie ako jeden rok, v tomto 

prípade Objednávateľ je povinný s dotknutými vozidlami  sa dostaviť na označenú 

prevádzku. Ak Objednávateľ nesplní túto svoju povinnosť, za neskoršiu pokutu 

uloženú za neoprávnené používanie z dôvodu nefunkčnosti palubného prístroja 

nesie zodpovednosť Objednávateľ.  

3.22. Ak Objednávateľ nepoužíva palubný prístroj pravidelne a Poskytovateľ 

neregistruje platené používanie počas ktoréhokoľvek aspoň 3 mesačného obdobia, 

Poskytovateľ je oprávnený deaktivovať SIM karty jednotky v prístroji, prerušiť 

alebo ukončiť zmluvu pre danú jednotku, o čom predbežne informuje 

Objednávateľa. Ak Objednávateľ chce používať prístroj, ten môže aktivovať na 

prevádzke Poskytovateľa za poplatok 3.000,- Ft+DPH, počas čoho umiestni do 

prístroja aktívnu SIM kartu a aktualizuje softvér prístroja. 

3.23. Pravidlá týkajúce sa vybavovania sťažností: 

3.23.1. Ak Objednávateľ v súvislosti so svojou činnosťou účastníka na 

priznaní mýta (najmä žiadaním o oprávnenie na používanie spoplatnených 

cestných úsekov a prevádzkou súvisiacej palubnej jednotky) podá sťažnosť u 

Poskytovateľa na formálne vyšetrenie sťažnosti je potrebná súčinnosť NÚSZ, 

Poskytovateľ je povinný toto oznámenie poslať ďalej na e-mailovú adresu 
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NÚSZ (bkcc@nemzetiutdij.hu) . NÚSZ pošle Poskytovateľovi výsledok 

vyšetrenia do 5 pracovných dní po doručení oznámenia. Poskytovateľ na 

základe vyšetrovania NÚSZ informuje Objednávateľa vo vlastnom mene, 

priamo, a písomne o formálnom výsledku vyšetrovania, ktorý je povinný 

zároveň písomne odoslať pre NÚSZ. 

3.23.2. Ak Objednávateľ v súvislosti so svojou činnosťou Poskytovateľa ako 

účastníka na priznaní mýta (najmä žiadaním o oprávanie na používanie 

spoplatnených cestných úsekov a prevádzkou súvisiacej palubnej jednotky) 

podá sťažnosť u Poskytovateľa a ak na formálne vyšetrenie sťažnosti nie je 

potrebná súčinnosť NÚSZ, Poskytovateľ je povinný na oznámenie o sťažnosti 

odpovedať najneskôr do 5 pracovných dní, nezávisle od toho, či Klient predložil 

svoju sťažnosť ústne alebo písomne. 

3.23.3. Ak Objednávateľ podá sťažnosť na NÚSZ a podľa posúdenia NÚSZ na 

formálne vyšetrenia sťažnosti je potrebné súčinnosť Poskytovateľa, NÚSZ o 

tom pošle oznámenie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný do 5 

pracovných dní od doručenia oznámenia od sťažnosti informovať NÚSZ o 

výsledku ním uskutočneného vyšetrovania a následne NÚSZ vo vlastnom 

mene  bude priamo informovať Objednávateľa o výsledku vyšetrovania, čo s 

týmto súčasne odošle aj Poskytovateľovi. 

3.23.4. Počas konaní podľa bodov 3.23.1. - 3.23.3. je Poskytovateľ povinný prijaté 

sťažnosti evidovať a v evidencii priebežne viesť hlavné údaje súvisiace so 

sťažnosťami (najmä ich stav a to, či sťažnosť už bola zodpovedaná, kedy a 

ako). 

3.24. Ak Poskytovateľom smerom k NÚSZ plní tak= poskytovanie údajov za 

ktorým okrem prispôsobenie trasy v prípade skoku nebolo skutočné používanie 

cesty alebo odošle hlásenie o viacnásobnom skoku (viacnásobné odoslanie tej istej 

pozície), po tom ako sa o tom NŠZ dozvedelo na účet Objednávateľa pripíše mýto 

zaplatené za cestné úseky, ktoré v skutočnosti neboli použité (ďalej: chybné 

viacnásobné poskytovanie údajov). Oznámenie je oprávnený uskutočniť výlučne 

Poskytovateľ do 60 dní od ITS času poskytovania údajov. Poskytovateľ musí 

uskutočniť oznámenie vo formáte a spôsobom predpísaným NÚSZ s pripojením 

náležitého odôvodnenia. NÚSZ hodnotí oznámenia v rámci vlastnej pôsobnosti a 

na základe toho vynesie svoje rozhodnutie o pripísaní kreditu. 

3.25. Ak Objednávateľ si zakúpi oprávnenie na využívanie spoplatnených cestných 

úsekov kvôli chybovému hláseniu palubného prístroja a neskôr v súvislosti so 

spoplatneným cestným úsekom alebo úsekmi po rovnakej trase Poskytovateľ 

na základe údajov získaných dodatočne z palubného prístroja poskytne údaje 

pre NÚSZ (ďalej len viacnásobné poskytnutie údajov kvôli poruche palubného 

prístroja), tak na žiadosť Objednávateľa NÚSZ pripíše na účet Objednávateľa 

mýto zaplatené na základe poskytnutých údajov, pripadajúce na spoločné 

úseky. Za spoločnú trasu je možné považovať trasu pozostávajúcu z cestných 

úsekov stanovených poskytnutými údajmi, ak v lehote platnosti oprávnenia na 

využívanie spoplatnených cestných úsekov aspoň pre 75% všetkých 

spoplatnených cestných úsekov dotknutých oprávnením na využívanie 

spoplatnených cestných úsekov boli prijaté údaje a na základe všetkých 

prijatých údajov alebo hlásení o skoku v trase nie je možné zistiť, že vozidlo 

prešlo viackrát po trase dotknutej oprávnením na využívanie spoplatnených 

mailto:bkcc@nemzetiutdij.hu
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cestných úsekov. V takom prípade môže zákazník uplatniť reklamáciu v lehote 

stanovenej v zmluve so spoločnosťou NÚSZ Zrt., poskytnutím údajov o vozidle 

a čísla spoplatnených úsekov. V prípade dodatočného hlásenia z dôvodu 

poruchy palubného zariadenia je poskytovateľ služieb v súlade s ustanoveniami 

NÚSZ Zrt. VOP (Všeobecné obchodné podmienky) budú vyplnené a odovzdané 

zákazníkovi formuláre na základe dodatku 10. NÚSZ ako subjekt pripísania má 

nárok na 10% kreditu opakovane pripísaného v súvislosti jedného oprávnenia 

na využívanie spoplatnených cestných úsekov, vo výške minimálne 3.000,- Ft, 

ktorý musí hradiť Poskytovateľ.  

3.26. Ak objednávateľ nepostupoval v súlade s príručkou a kvôli tomu došlo k 

chybnému viacnásobnému poskytovaniu údajov zo strany Poskytovateľa, za 

vydanie prílohy č. 10 uvedeného v bode 3.25. bude Poskytovateľ účtovať 

Objednávateľovi administračný poplatok, ktorého výška je 3.000,- Ft + DPH 

za deň a vozidlá, ktorých sa viacnásobné chybné poskytovanie údajov týka. 

4. Práva a povinnosti Objednávateľa 

4.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Objednávateľ nie je oprávnený platiť poplatok 

Poskytovateľovi za poskytovanie údajov na základe tejto zmluvy, vzhľadom na 

to, že Poskytovateľ, ako účastník na priznávaní mýta z mýt zaplatených 

Objednávateľom má zo zákona nárok na určitý podiel. Toto ustanovenie sa 

netýka tie platobné povinnosti Objednávateľa, ktoré má v súvislosti s inými 

službami poskytnutými Poskytovateľom. 

4.2. Objednávateľ je povinný postarať sa o tom, aby jeho vozidlá jazdili tak po 

spoplatnených aj nespoplatnených cestných úsekoch s funkčným Palubným 

prístrojom. 

4.3. Okrem toho Objednávateľ sa zaväzuje aj k tomu, že pred každou jazdou je 

povinný sa presvedčiť o funkčnosti  Palubného prístroja, nastavení správnej 

sadzby poplatkov a existencii potrebných finančných prostriedkov na úhradu 

mýta. Poskytovateľ neznáša žiadnu zodpovednosť za prípadné škody z 

opomenutia týchto povinností, tieto musí znášať Objednávateľ. 

4.4. Objednávateľ akceptuje, že ak sa vlastným zavinením nepostará ó funkčnosť 

Palubného prístroja alebo ho zámerne znefunkční a jazdí svojim motorovým 

vozidlom, tak sa jednak môže stať, že Poskytovateľ pošle do mýtneho systému 

hlásenie o skoku na trase, ak sú na to podmienky, jednak preukázanie toho, 

že Motorové vozidlo jazdilo po spoplatnenom cestnom úseku sa stane 

obťažným alebo nemožným.  

4.5. Objednávateľ berie na vedomie, že na základe hlásenia o skoku na trase mýtny 

systém v prípade existencie podmienok na cestnom úseku na ktorom sa 

predpokladalo prispôsobenie trasy v prípade skoku zistí používanie cesty alebo 

za určitých podmienok neuskutoční prispôsobenie trasy v prípade skoku a v 

dôsledku toho nepripraví priznanie o mýte a nezistí predpokladané používanie 

cesty. Aj v prípade zistenia predpokladaného používania cesty platia všeobecné 

pravidlá, čiže napr. v prípade zistenia predpokladaného používania cesty v 

dôsledky nedostatku kreditov nezískajú oprávnenie na využívanie 

spoplatnených cestných úsekov tí, ktorí nemajú nárok na dodatočnú platbu, 
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čiže predpokladané využívanie cesty automaticky neznamená získanie 

oprávnenia na používanie spoplatnených cestných úsekov.  

 

4.6. V prípade, že Motorové vozidlo jazdí po trase odlišnej od predpokladanej trasy 

zistenej prispôsobením trasy v prípade skoku, alebo sa neurčí predpokladaná 

trasa na základe prispôsobenia trasy v prípade skoku, tak v prípade kontroly 

bude uložené administratívna pokuta.   

4.7. Objednávateľ počas plnenia zmluvy je povinný na najvyššej možnej úrovni 

spolupracovať s Poskytovateľom, v tejto súvislosti je najmú povinný vytvoriť a 

prevádzkovať taký systém, ktorý náležité konania a opatrenia, ktoré budú 

potrebné na základe oznámení poskytnutých Poskytovateľom je v záujme 

predídenia škôd schopný realizovať v najkratšej možnej dobe. Objednávateľ je 

povinný svoj šesťmiestny PIN kód zadaný počas registrácie uvedenej v bode 

č.2 vyššie a priradený k menu užívateľa uchovať a udržať v tajnosti. 

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené tým, že PIN kód Objednávateľ 

získala tretia osoba. 

4.8. Objednávateľ berie na vedomie, že na účasť v elektronickom mýtnom systéme 

je povinný uzavrieť zmluvu s NÚSZ a tú udržiavať. Objednávateľ zodpovedá za 

udržiavanie, dodržanie a najmú ale nie výlučne za zabezpečenia kreditov a 

škody spôsobené opomenutím týchto povinností nie je oprávnený preniesť na 

Poskytovateľa. 

4.9. Ďalej Objednávateľ sa zaväzuje k tomu, že počas registrácie všetkých bežných 

účtov patriacich k osobitným zmluvám uzavretým s NÚSZ na webovej stránke 

www.hu-go.hu aktivuje funkciu upozornenia na pokutu, ďalej v súlade s 

aktuálnym postupom nabíjania kreditov a množstvom používania 

spoplatnených cestných úsekov , podľa počtu motorových vozidiel 

podliehajúcich plateniu mýta nastaví funkciu nízkej hranice sumy. (V prípade 

platby bankovou kartou suma mýta aspoň za jeden pracovný deň za každé 

vozidlo podliehajúce plateniu mýta). Objednávateľ nie je oprávnený prenášať 

na Poskytovateľa žiadne škody spôsobené opomenutím týchto povinností. 

4.10. Objednávateľ berie na vedomie, že platné VZP medzi NÚSZ a 

Poskytovateľom, týkajúce sa účastníkov na priznaní mýta obsahujú také 

významné ustanovenia týkajúce sa mýtneho systému, znalosť ktorých je nutná 

pre Objednávateľa. Preto objednávateľ v záujme úspešnej účasti v mýtnom 

systéme sa zaväzuje k tomu, že sa oboznámi s obsahom VZP medzi NÚSZ a 

Poskytovateľom zverejnených na webovej stránke www.hu-go.hu , tieto uzná 

ako pre seba záväzné a tieto ustanovenia, ktoré sa vzťahujú aj na 

Objednávateľa v plnom rozsahu dodrží. 

5. Zodpovednosť Poskytovateľa a Objednávateľa: 

5.1. V prípade pripínateľnosti Poskytovateľovi na základe Zákona o mýte a tejto 

zmluvy Poskytovateľ je povinný uhradiť škodu Objednávateľovi spôsobené 

nespôsobilosťou prevádzky ním zabezpečeného palubného zariadenia podľa 

predpisov a za  

škody spôsobené poskytovaním služieb. V rámci tohto Poskytovateľ je povinný 

znášať zodpovednosť za škody spôsobené chybným alebo neúplným poskytovaním 

http://www.hu-go.hu/
http://www.hu-go.hu/
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služieb, pokutou zaplatenou Objednávateľom a za škody z mýta zaplateného 

navyše. 

5.2. Poskytovateľ informuje Objednávateľa, že ako záruka povinnosti uhradiť škodu 

disponuje poistnou zmluvou zodpovedajúcou právnym predpisom a kritériám 

NÚSZ, ktorá poskytuje krytie na prípadné nároky Objednávateľa na uhradenie 

škody. 

5.3. Z hľadiska tejto zmluvy sa nepovažuje za škodu a preto Objednávateľ nemá nárok 

na uhradenie takej nevýhody, ktorá nastala preto, lebo 

5.3.1. z dôvodov nezávislých od Poskytovateľa nebolo možné splniť povinnosť 

poskytovania služieb (napríklad, ale nie nevýlučne nedostatočné pokrytie 

GSM, výpadok prúdu, vis major), 

5.3.2. Objednávateľ napriek oznámeniu Poskytovateľa o systémovej chybe, alebo 

prerušení alebo zrušení poskytovania údajov z akýchkoľvek dôvodov 

opomenul priznanie a zaplatenie mýta využitím iných prostriedkov (napr. 

oprávnenie na využívanie spoplatnených cestných úsekov),  

5.3.3. Objednávateľ nedodržuje návod na používanie, alebo palubový prístroj 

nepoužíva účelovo, 

5.3.4. v prípade odťahu, prepravy motorového vozidla nezabezpečil 

(prostredníctvom registrácie), aby palubový prístroj Poskytovateľovi 

neposielal údaje a nevysielal signál v čase prepravy. 

5.4. Poskytovateľ vybaví palubový prístroj takým elektronickým prístrojom, ktorý 

jednak neprerušeným svetelným signálom signalizuje, že palubový prístroj je v 

stave spôsobilom na poskytovanie údajov potrebných na priznanie mýta a na 

druhej strane na spoplatnených cestných úsekoch pre vodiča  motorového vozidla 

signalizuje znehodnotenie oprávnenia na využívanie spoplatnených cestných 

úsekov zvukovým a svetelným signálom a Objednávateľ (alebo vodič motorového 

vozidla v jeho pôsobnosti) napriek chybovému odkazu zariadenia nepretržite 

signalizujúceho svoj stav spôsobilý na prevádzku opomenul priznať a zaplatiť mýto 

využitím iných možností (napr. oprávnenie na využívanie spoplatnených cestných 

úsekov) a za súvisiace pokuty a škody znáša Objednávateľ. Signalizačný prístroj 

priebežne posiela informácie os svojom stave, o zmenách stavu, prípadných zmien 

počtu náprav, iniciácii zmeny počtu náprav do systému. Pomocou tohto 

prostredníctvom webcontrolu je možné skúmať, či vodič motorového vozidla 

postupoval podľa návodu na používanie. 

 

5.5. Na základe rozhodnutia Univerzálneho poskytovateľa mýtneho systému, alebo 

ustanovenia vykonávacieho nariadenia poskytovateľ mýtneho systému môže 

palubný prístroj z mýtneho systému vykázať (dať na čierny listinu, čiže zaradiť 

do evidencie zrušených palubných prístrojov). Všetky poskytovania údajov 

týkajúce sa palubných prístrojov na čiernej listine budú zamietnuté. O zaradení 

na čiernu listinu a vymazaní z nej bude poskytovateľ mýtneho systému (NÚSZ 

Zrt.)  informovať zmluvných platcov mýta elektronickou cestou.Počas doby 

zamietnutia alebo zaradenia na čiernu listinu kvôli nedoplatku na mýte 

Poskytovateľ (účastník na vyberaní mýta) nenesie zodpovednosť za žiadnu 
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škodu vzniknutú Objednávateľovi, počas tejto doby musí Objednávateľ 

(Zmluvný platca mýta, užívateľ ciest) zabezpečiť získanie oprávnenie na 

využívanie spoplatnených cestných úsekov (napr. zakúpením oprávnenia na 

využívanie spoplatnených cestných úsekov). 

 
5.6. Poskytovateľ znáša pokutu uloženú Objednávateľovi iba v tom prípade, ak 

Objednávateľ využil pre neho zabezpečená opravní prostriedky, tie v plnej 

miere vyčerpal a tie nepriniesli výsledok, alebo v danom prípade nebola 

možnosť opravného prostriedku. 

 

5.7. Objednávateľ berie na vedomie, že ak nesplní svoju povinnosť zaplatiť mýto, 

alebo iným spôsobom poruší zmluvu, či už smerom k NÚSZ alebo smerom k 

Poskytovateľovi, tak Poskytovateľ  je oprávnený na základe predpisov 

uvedených v bode č.3 prerušiť poskytovanie služby s prihliadnutím na tam 

stanovené lehoty oznámenia. 

6. Zánik a zrušenia Zmluvy 

6.1. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana jednostranným 

oznámením druhej strane, odoslaným e-mailom, alebo poštou s 15-dňovou 

výpovednou lehotou. 

6.2. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať jednotlivé službe poskytované pre 

jednotky určené v zmluve o poskytovaní služieb, za podmienok určených v 

tejto zmluve, ak je to zdôvodniteľné. 

6.3. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou 

prostredníctvom emailu, ak jeho zmluva uzavretá s NÚSZ z akéhokoľvek 

dôvodu zanikla, alebo NÚSZ z akéhokoľvek dôvodu odmietne alebo preruší 

prijímanie poskytovania údajov splnených Poskytovateľom.  V tomto prípade 

sa Poskytovateľ môže rozhodnúť aj tak, že zmluvu nevypovedá, ale, pri 

náležitom informovaní Objednávateľa, poskytovanie služby preruší na dobu 

prerušenia, ktoré uplatnilo NÚSZ. 

6.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy do 8 dní od pevnej registrácie uvedenej 

v bode č.2 prostredníctvom oznámenia odoslaného emailom bez uvedenia 

dôvodu. 

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ukončení zmluvy nebude mať vplyv na účinnosť 

sledovania prostredníctvom GPS , kontroly paliva, alebo iných služieb a 

účinnosť  zmlúv, ktoré Objednávateľ uzavrel za účelom obstarania palubného 

zariadenia, alebo využívania iných služieb prostredníctvom palubného 

zariadenia. Pri zohľadnení vyššie uvedených v prípade ukončenia zmluvy 

Objednávateľ nemá nárok na odškodnenie a na vrátenie kúpnej ceny 

palubného zariadenia. 

7. Zmena zmluvy 

7.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že poskytovateľ vykonáva úlohy účastníka na 

priznaní mýta na základe príslušných právnych predpisov a na základe zmluvy 
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uzavretej s NÚSZ. Poskytovateľ oznamuje Objednávateľovi, že NÚSZ v zmluve 

uzavretej s Poskytovateľom si vyhradil právo  jednostrannej zmeny zmluvy. 

7.2. S prihliadnutím na túto skutočnosť sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ 

je oprávnený ustanovenia týchto VZP pre tento účel kedykoľvek jednostranne 

zmeniť, aby tie zodpovedali predpisom platnej zmluvy uzavretej medzi 

Poskytovateľom a NÚSZ. 

7.3. Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o plánovanej zmene aspoň 

8 dní dopredu. Jednostranná zmena zmluvy Poskytovateľom sa uskutoční tak, 

že Poskytovateľ odošle emailom text zmeny Objednávateľovi, alebo ho zverejní 

na stránke WebControl. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenami, je oprávnený 

zmluvu vypovedať do 8 dní od doručenia oznámenia o zmene. 

7.4. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva vyplývajúce zo zmluvy 

uzavretej Poskytovateľom na tretiu osobu iba na základe predbežného súhlasu 

zo strany Poskytovateľa a za škody spôsobené porušením tejto podmienky 

znáša zodpovednosť Objednávateľ. 

8. Účinnosť zmluvy 

8.1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dobu neurčitú. 

8.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že poskytovateľ vykonáva úlohy účastníka na 

priznaní mýta na základe príslušných právnych predpisov a na základe zmluvy 

uzavretej s NÚSZ. Podľa zmluvy uzavretej medzi NÚSZ a Poskytovateľom 

Poskytovateľ ako účastník na priznávaní mýta je oprávnený a povinný 

vykonávať úlohy účastníka na or priznaní mýta v elektronickom mýtnom 

systéme , že NÚSZ pre Poskytovateľa vydalo povolenie na prístup. 

8.3. V povolení na prístup je určený ten čas začatia, od kedy Poskytovateľ ako 

účastník na vyberaní mýta je oprávnený a povinný konať. 

8.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že na základe tejto zmluvy platí povinnosť 

poskytovania údajov na základe tejto zmluvy odo dňa určeného v povolení na 

prístup ako 

dátum začatia. O dátume začatia je Poskytovateľ vopred informovať 

Objednávateľa. 

8.5. Ak dátum začatia pripadá na neskoršie, ako spustenie riadnej prevádzky 

elektronického mýtneho systému, Objednávateľ je povinný splniť svoju 

povinnosť priznať a zaplatiť mýto inými zákonom stanovenými spôsobmi. Za 

škody z opomenutia tejto povinnosti Poskytovateľ nenesie žiadnu 

zodpovednosť za náhradu škody alebo inú zodpovednosť. 

9. Udržiavanie styku 

9.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že v záujme plnenia zmluvy, presnejšie v záujme 

bezproblémovej účasti Objednávateľa v elektronickom mýtnom systéme kvôli 

charakteru systému je potrebné okamžité a presné udržiavanie styku. 
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9.2. Preto pri objednaní služby je Objednávateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi 

tie kontakty (SMS, telefón, email), prostredníctvom ktorých oznámené údaje, 

informácie, oznámenia, upozornenia a akákoľvek iná komunikácie s druhou 

stranou sa môžu považovať za oznámené s okamžitou platnosťou. 

9.3. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené na webovej stránke www.utdij.info 

prevádzkovanej Poskytovateľom. Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi 

okamžite písomne oznámiť zmeny vo svojich údajoch, za škody spôsobené 

opomenutím tejto povinnosti Poskytovateľ nenesie zodpovednosť, tie znáša 

Objednávateľ. 

10. Správa a ochrana údajov 

10.1. Poskytovateľ je povinný a oprávnený údaje objednávateľa, ktoré boli 

počas plnenia zmluvy z palubného zariadenia prenesené do spracujúceho 

systému, uschovať počas 2 rokov od ich zaznamenania a na žiadosť ich 

poskytnúť Objednávateľovi a NÚSZ v prípade riešenia sťažností a spore o mýto. 

10.2. V iných záležitostiach Zmluvné strany všetky také obchodné informácie 

, alebo akékoľvek iné údaje, s ktorými prišli do styku počas plnenia zmluvy a 

nespadajú pod účinnosť povinného zákonom určeného poskytovania údajov 

alebo oznamovacej povinnosti, sú povinní spravovať dôverne ako obchodné 

tajomstvo a uskutočniť všetky všeobecne očakávané opatrenia v záujme toho, 

aby sa obchodné tajomstvo nedostalo k neoprávnenej tretej osobe. 

10.3. Poskytovateľ počas prístupu k akýmkoľvek osobným údajom postupu s 

najväčšou obozretnosťou a podľa príslušných právnych predpisov (vrátane 

najmä zákona č. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a 

slobode informácií (Infotv.) a všeobecného nariadenia 2016/679 Európskeho 

parlamentu a Rady o ochrane údajov (GDPR), ďalej podľa povinností určených 

príslušnými orgánmi podľa zákona. 

10.4. Poskytovateľ vykonáva svoju činnosť poskytovania údajov v súlade s vyššie 

uvedenými na základe Informácií o správe údajov dostupných na webovej 

stránke www.utdij.info. Objednávateľ sa oboznámil s obsahom informácií, tým 

porozumel, tie akceptuje a proti nim nemá námietky, Ďalej Objednávateľ 

vyhlasuje, že berie na vedomie, že ako správca údajov má za úlohu informovať 

dotyčné osoby o správe údajov v súvislosti s poskytovaním služieb, resp. sa 

zaväzuje, že poskytovanie informácií vykonáva v súlade s informáciami o 

Poskytovateľ o ochrane údajov. 

11. Iné ustanovenia 

11.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že v otázkach tu neupravovaných je potrebné 

uplatniť Občiansky zákonník, Zákon o mýte, ďalej jeho vykonávacie nariadenia. 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v  prípadné spory vyplývajúce z 

tejto zmluvy sa snažia usporiadať predovšetkým rokovaniami, a v prípade 

bezvýslednosti týchto rokovaní určia výlučnú jurisdikciu súdov Budapešti XVIII. 

és XIX. Kerületi Bíróság (Súd obvodov XVIII a XIX Budapešti) a Budapest 

Környéki Törvényszék (Všeobecný súd okolia Budapešti) 

http://www.utdij.info/
http://www.utdij.info/

