Výmena školských okien stála vyše milióna eur

Samospráva Bratislavy-Starého Mesta vlani vymenila okná v dvoch
materských a piatich základných školách. V rozpočte na rok 2009 na to
vyčlenila 1,345 mil. EUR (40,52 mil. Sk).
Firma, ktorá práce vykonala, však fakturovala nižšiu sumu, pričom je v nej
zahrnutá aj výmena okien v Staromestskej knižnici na Blumentálskej ulici. Staré
Mesto jej zaplatí spolu necelých 1,254 mil. EUR (37,8 mil. Sk), čo je o 90 000 EUR
(vyše 2,711 mil. Sk) menej ako sa predpokladalo.
V posledných decembrových dňoch sa ukončila aj výmena okien v Klube
dôchodcov a pobočke Staromestskej knižnice na Karadžičovej 1 a v roku 2010 by sa
malo v týchto prácach pokračovať. Na rad prídu ďalšie tri objekty - Materská škola na
Kuzmányho ulici a základné školy na Jesenského a Hlbokej ulici. Pamiatkari však
nesúhlasili s náhradou drevených okien za plastové, preto bude treba repasovať
terajšie.
Cieľom výmeny desaťročia zanedbávaných a netesniacich okien je zvýšenie
tepelnej pohody v triedach a zníženie nákladov na vykurovanie školských priestorov.
Najmä sa však odstránila hrozba zranenia žiakov. Prehnité alebo presušené okná
totiž neraz vypadávali z rámov. Jediným východiskom ako tomu predísť, bolo ich
zaklincovanie.
Výmena okien je z hľadiska rozpočtových pravidiel považovaná za bežnú
údržbu. Mala by teda byť hradená z peňazí vyčlenených na bežnú prevádzku.
Vzhľadom na spomínané zanedbávanie údržby a opráv zo strany štátu, pod ktorý
školy a školské zariadenia donedávna patrili, sa potreba financií na sanáciu
vyšplhala do neúnosných výšok. Obce a mestá, a teda ja bratislavské mestské časti,
nie sú schopné dať školy a školské zariadenia do poriadku. Bežné prostriedky im
často v súčasnosti ledva stačia na povinnosti vyplývajúce im zo zákona. Viaceré si
preto na výmenu okien berú úvery, ktoré budú roky splácať.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa rozhodla financovať túto oblasť
z kapitálových prostriedkov. Umožňuje jej to proti krízové opatrenie vlády SR
vzťahujúce sa na roky 2009 a 2010.
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