Anna Silvestrová
starostka obce
Odpoveď na interpeláciu V. Poláčka zo dňa 21.12.2020
V marci 2018 uzavrela obec zmluvu so spoločnosťou Lindström, na základe ktorej
vzala do prenájmu protišmykové vodeodolné rohože zachytávajúce nečistotu z obuvi
pri prenose z vonkajšieho prostredia vrátane pravidelného servisu. Na obecnom
úrade sú umiestnené tri a v budove školy a škôlky dve rôzne rohože vybrané z
katalógu spoločnosti podľa typu tkaniny a reálnych potrieb. Firma v rámci zmluvy
zabezpečuje ich pravidelné strojové čistenie a dezinfekciu.
Nakoľko je prevádzka a údržba obecných budov v plnej a priamej kompetencii
obecného úradu, rozhodla som o ich umiestnení. Tieto rohože zachytávajú najväčšie
nečistoty pri vstupe do objektov, čím uľahčujú ich údržbu, zvlášť v nepriaznivom
počasí počas dažďov alebo sneženia. Obecný úrad a školu so škôlkou denne
navštevujú desiatky ľudí, navyše nie všetci návštevníci majú zmysel pre čistotu a
poriadok – síce sme na dedine, ale viacerí celkom bežne vstupujú do objektov s
veľmi znečistenou obuvou, častokrát od hnoja, hliny, betónu a podobne. Kvôli tomu
som presvedčená o potrebe používania týchto rohoží, nie je to žiadny zbytočný
luxus, skôr nevyhnutnosť – majú svoj zmysel nielen z funkčného hľadiska,
prispievajú aj k zlepšeniu celkovej kvality a reprezentatívnosti prostredia v obidvoch
budovách. Obec k uzavretiu zmluvy pristúpila aj na základe pozitívnych referencií
od iných prevádzok, škôl a obecných úradov v okolí. Celkové náklady za 33
mesiacov trvania zmluvy sú 2 104,40 €, takže približne 63,77 € mesačne za obidve
budovy (priemerne 45,90 € mesačne pre budovu OÚ a 17,87 € mesačne pre budovu
ZŠ s MŠ). Rezervu na ich financovanie som našla v cestovných náhradách, ktoré
som znížila voči úrovni počas pôsobenia predchádzajúcich starostov, pretože skôr
tie mi prišli v čase elektronickej komunikácie zbytočné a neprimerane vysoké.
V najbližšej budúcnosti zvažujem zakúpenie týchto rohoží do všetkých obecných
budov, ktoré sú často navštevované, zároveň s primeraným strojovým vybavením na
ich údržbu. Po zrealizovaní tejto investície bude zmluva s firmou Lindström
samozrejme ukončená. Odporúčam pokojne aj neoficiálne požiadať o názor
pracovníčky, ktoré majú vo svojej pracovnej náplni udržiavanie čistoty a poriadku v
oboch budovách, určite veľmi rady vysvetlia prínos tejto služby.
V Sklabini dňa 13. januára 2021
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