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Vec: Legálny vstup do objektov občianskej vybavenosti a bytových domov.

Dolu podpísaný Rudolf
Halás, živnostník vykonávajúci odpočty elektromerov v objektoch
občianskej vybavenosti a bytových domoch , prosím vašu firmu o spoluprácu pri umožnení
legálneho vstupu do uvedených objektov za účelom kvalitného odpočtu elektromerov.
Čoraz častejšie sa mi stáva, že pri odpočte elektromerov sa veľmi ťažko dostanem do objektu
odčítať elektromery. Jedná sa najmä o objekty, ktorých vstupné brány sú vybavené elektronickým
zámkom, ktorý je ovládaný DEK kľúčom a nedá sa ovládať z bytu. Ľudia z objektu nie sú ochotní
merať cestu zo svojho bytu k bráne, aby umožnili vstup do svojho objektu. Preto musím čakať pred
bránou, pokým niekto náhodou nevychádza
von , alebo ide do vnútra, aby som sa dostal do
objektu. A čo je horšie, veľakrát zistím, že DEK kľúč je potrebný aj na ovládanie výťahu. V takýchto
objektoch sa nedá presúvať z poschodia na poschodie cez schodisko, lebo je uzamknuté a zvončeky
sú len zo vstupu od výťahu. Potom
Musím zohnať domového dôverníka, aby mi zapožičal svoj kľúč, lebo nikto iný z objektu mi ho
nepožičia – je to len v jeho kompetencií. Je to veľmi často náročné. Tak isto sa dostávam po
odpočte von z objektu - keď niekto ide von, alebo dovnútra tak idem s ním. Aj napriek tomu, že
ľuďom, ktorí ma vpúšťajú do objektu vysvetlím, kvôli čomu tam idem , často krát majú pochybnosti
o mojom legálnom konaní v ich prospech. Takéto čakania na vstup a výstup z objektu zbytočne
predlžuje čas na odpočet a trpí tým aj kvalita odpočtu, musím chodiť po večeroch a víkendoch, čo
tiež neprispieva ku kvalite odpočtu a trpí tiež vierohodnosť môjho konania a pohybu v objektu
mimo riadnej pracovnej doby. Ľudia moju žiadosť o vstup do objektu a činnosť odpočtu
elektromerov spájajú s hrubým narúšaním ich súkromia aj napriek tomu, že je vykonávaná pre
nich.
Na základe uvedeného by som chcel poprosiť vašu firmu o vydanie DEK kľúča. Ktorý by bol
naprogramovaný ( a vo vopred dohodnutých termínoch aktualizovaný ) pre vstupy do objektov
v druhom a piatom bratislavskom obvode. Kľúč bude slúžiť len mne a zaručujem sa že nebude
zneužitý na inú činnosť v objekte a nebude postúpený ďalšej osobe. Jedná sa o dvoj- rázový (
maximálne 2-3 x pri neúspešnom prístupe na poschodie ) vstup do objektu v priebehu
kalendárneho roka , nakoľko odpočty elektromerov sa vykonávajú len raz ročne pre obyvateľstvo
počas celého roka a koncom roka na prelome novembra a decembra pre podnikateľské subjekty
v objektoch. Verím, že na evidenciu pohybu ľudí po objekte a kvalitu vykonávaného odpočtu,
umožníte mne a mojím dvom kolegom oficiálny vstup do objektov vybavených uvedeným
bezpečnostným uzamykacím systémom . Overenie pravdivosti a opodstatnenosti mojej žiadosti si
môžete overiť u môjho zadávateľa prác na odpočtoch elektromerov, ktorým je firma Enermont
s.r.o. sídliaca na Hraničnej 14 v Bratislave, telefón 5061 3158, vedúca p. Danihelíková

S pozdravom
Rudolf Halás

