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 Z á p i s n i c a 

z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. J. Hlava, Ing. L. Bartošová, PhD., A. Kabelíková 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Voľba komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Vstup do MAS Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a 

Mikroregiónu Bošáčka 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 

6. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 

7. Odkúpenie časti majetku ZZPO Hrad Beckov v likvidácii do majetku obce 

8. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Beckov – Doplnok č.1 

9. VZN o odpadoch – prejednanie  

10. Rôzne: 

- Návrh na odpis nevymožiteľných poplatkov za komunálny odpad za r. 2000 - 2019 

- Návrh na prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, prítomných 6 

poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Zároveň privítal hostí z MAS       

ZO BTMMB. Príloha – prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. L. Vaneka a Ing. J. Macejku, za overovateľov 

zápisnice určil pp. E. Benka a Ing. M. Jambora. Za zapisovateľku určil p. A. Benkovú. 

Predložil návrh programu podľa pozvánky, navrhol program doplniť v bode rôzne 

o schválenie investičného zámeru rekonštrukcie Hradu Beckov, Dedina roka – využitie 

dotácie, žiadosť o stretnutie Dolce Futurum, Double Agency – dodatok k zmluve. Starosta 

obce dal o návrhu programu s doplnkami hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia a  návrhovú komisiu. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení zo  zasadnutia konaného dňa 5.11.2021 

previedol zástupca starostu p. Ing. Jaroslav Martiš. Poslanci nemali k plneniu uznesení žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.11. 2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Vstup do MAS Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu 

Bošáčka – starosta obce informoval poslancov, že Obec Beckov je členom v MAS  Beckov – 

Tematín – Čachtice, táto skupina nevyvíja žiadnu činnosť, obec neplatila členský príspevok, 

takže nebola činná. V materiály, predloženom písomne, priložený k zápisnici, sú  uvedené 
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referencie k MAS-ke, do ktorej bolo obci navrhnuté vstúpiť, predložené možnosti 

projektových zámerov a boli zrekapitulované informácie zo stretnutia. Naša obec by rozšírila 

počet obcí MAS, scelilo by sa územie, ktoré členské obce pokrývajú. Starosta obce Nová 

Bošáca vysvetlil poslancom princípy fungovania miestnej akčnej skupiny a to, že sa čerpajú 

finančné prostriedky s fondov spolu s podnikateľskými subjektmi z daných obcí. V tejto MAS 

pôsobí projektová kancelária. Manažér projektovej kancelárie p. Bernátek objasnil stratégiu 

MAS, obce si povedali, aké projekty by chceli realizovať. Bude sa otvárať stratégia začiatkom 

roka 2022, v prípade vstupu do MAS-ky bude môcť obec čerpať finančné prostriedky. Keďže 

táto MAS – ka je aktívna, je predpoklad , že budú výhody.  

Ing. J. Macejka – členstvo v jednej MAS-ke vylučuje členstvo v druhej. Áno. Záleží na 

funkčnosti akčnej skupiny. 

E. Benko – je lepšie zapojiť sa do funkčného tímu. Ing. M. Jambor – bolo by lepšie vstúpiť do 

fungujúcej MAS, čo vyvíja činnosť, má perspektívu. 

Starosta obce – obec musí mať spoločnú katastrálnu hranicu z jednou z obcí akčnej skupiny, 

aj obce Kočovce a Kálnica budú mať záujem vstúpiť. Stratégia sa vytvára preto, aby sa 

peniaze mohli rozdeliť viacerým obciam. Nejedná sa o veľké projekty. Existuje vzorec, podľa 

ktorého PPA agentúra vypočíta, koľko financií MAS – ka dostane. Keď vieme, koľko na rok 

dostaneme financií, zvolá sa valné zhromaždenie, na ktorých sa schvália nových členov 

a dohodnú sa na projektoch. Pristupujúci členovia platia členský príspevok vo výške 1 € na 

občana, ale až po získaní financií na projekt. Poslanci nemali ďalšie otázky, starosta obce dal 

hlasovať za vstup do MAS. E. Benko – mali by hlasovať aj za zrušenie členstva 

v predchádzajúcej  akčnej skupine. Starosta dal hlasovať za naformulované uznesenie. 

Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

v Beckove prerokovalo návrh o vstup do MAS – Združenie obcí Bielokarpatsko-

trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vstup obce Beckov do MAS - Združenie obcí Bielokarpatsko 

– trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka (MAS ZO BTMMB). 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vystúpenie Obce Beckov z MAS Beckov – Čachtice – 

Tematín. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo starostovi obce zabezpečiť všetky potrebné administratívne 

úkony potrebné pre vstup obce do MAS ZO BTMMB. 

 

K bodu 5.: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022 – predložila hlavná 

kontrolórka obce Ing. A. Trstenská, písomne, priložené k zápisnici, poslanci obdržali e-

mailom. Plán bol zverejnený 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke obce. Kontrolórka informovala, že neobdržala žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na  I. 

polrok 2022 uvedený v tabuľkovej časti návrhu plánu kontrol. 

  Obecné zastupiteľstvo oprávňuje  hlavnú kontrolórku obce vykonávať finančnú kontrolu v 

súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov: 

- na obecnom úrade, 

- v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,  

- u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iných osôb, ktoré nakladajú 

s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 

dotýkajúcom sa tohto majetku, 
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- a kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu obce v rozsahu 

nakladania s určenými finančnými prostriedkami podľa schváleného plánu kontrol.  

 

K bodu 6.: 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 – starosta obce predložil termíny 

písomne, priložené k zápisnici, poslanci nemali k predloženému návrhu termínov 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 

2022 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Odkúpenie časti majetku ZZPO Hrad Beckov v likvidácii do majetku obce – starosta obce 

informoval poslancov o predloženej zmluve, ktorej predmetom je kúpa dubových dverí na 

kaplnke na Hrade Beckov. Zmluva písomne, priložená k zápisnici. Po vysporiadaní všetkých 

podlžností skončí Združenie právnických osôb Hradu Beckov svoju činnosť, za ktorú je 

momentálne zodpovedný likvidátor. Nezisková organizácia Hrad Beckov požiada o štatút 

múzea. K zmluve neboli podané žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 

6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu 

zmluvu  so Združením právnických osôb Hrad Beckov „ v likvidácii“ na predmet kúpy – 

vstupné dubové dvere do kaplnky Hradu Beckov, pozemok parc.č.384 v k. ú. obce Beckov 

bez pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Beckov – Doplnok č.1 – 

predložil starosta obce, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva z 5.11.2021, ktoré pri 

schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2022 uložilo obecnému úradu spracovať dodatok VZN 

o príspevkoch spoločenským organizáciám s posunom podania žiadosti najneskôr do termínu 

31.3.2022, bol doplnok spracovaný a predkladá sa na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

Poslanci nemali k predloženému návrhu doplnku žiadne pripomienky. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Beckov č.1/2018 

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Beckov bez pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 

písomne, priložené k zápisnici, návrh nariadenia bol 15 dní vyvesený na informačnej tabuli. 

Starosta obce informoval, že k návrhu boli zaslané pripomienky, ktoré boli zapracované. Ing. 

J. Macejka navrhol vymazať cenu za žetón, v článku 6 - Sadzby poplatku, bod 4, druhá veta 

text v zátvorke. Poslanci pristúpili k prejednaniu jednotlivých článkov a odsekov. Navrhli 

vypustiť v článku 6 bod 3, poslednú vetu odseku ponechať. V článku 6, bod 4., druhý 

odstavec: Obec Beckov k 31.1. rozdistribuuje poplatníkom prvú časť žetónov tvoriacu do 

50% predpokladaného celkového počtu, podľa predchádzajúceho roku, zaokrúhlene smerom 

nadol a zbytok sa vydá po uhradení poplatku poplatníkom. V treťom odstavci v druhej vete ... 

ďalšie žetóny za odplatu 2 € za kus, chatári ďalší žetón 5€ za kus. V článku 10 v bode 1, písm. 

a) pri splnení lehoty 90 dní..., písm. b) – ak má občan viac ako 65 rokov... V článku 11 – 

Záverečné ustanovenia, druhá veta : VZN nadobúda platnosť po 15. dni od vyvesenia na 

úradnej tabuli. Starosta obce dal o upravenom nariadení hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 

za, é proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo  schválilo Všeobecne záväzné 
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nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 10.: - rôzne - 

Návrh na odpis nevymožiteľných poplatkov za komunálny odpad za roky 2000 – 2019 – 

starosta obce predložil návrh  na odpis nevymožiteľných nedoplatkov, písomne, priložené 

k zápisnici. Návrh je odôvodnený tým, že nedoplatky sú nevymožiteľné, premlčané alebo 

náklady na ich vymáhanie prevyšujú sumu nedoplatku. Poslanci nemali k návrhu 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na odpis nevymožiteľných poplatkov za 

komunálny odpad za roky 2000 – 2019 bez pripomienok. 

 

Návrh na prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom  - starosta obce informoval, 

že Okresný súd Nové Mesto nad Váhom zaslal žiadosť o zabezpečenie prísediaceho pre nové 

volebné obdobie. V písomnej žiadosti, priložená k zápisnici, sú uvedené predpoklady na 

zvolenie kandidáta. P. Benko prejavil záujem vykonávať funkciu prísediaceho. Ing. M. 

Jambor podal návrh na kandidáta p. Petra Benka, bytom Beckov č.197 na funkciu 

prísediaceho. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, prítomných 5 poslancov, 5 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo za kandidáta na voľbu prísediaceho 

Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom p. Petra Benka, bytom Beckov č.197. 

 

Schválenie investičného zámeru rekonštrukcie Hradu Beckov – starosta obce informoval 

o zámere podania  žiadosti o dotáciu na obnovu Hradu Beckov neziskovou organizáciou Hrad 

Beckov, n. o., na rok 2022 z programu MK SR Obnovme si svoj dom, podprogram 1.4. 

V prílohe, priloženej k zápisnici, sú konkrétne vymenované o aké aktivity sa jedná a to – 

obnova sakristie v hradnej kaplnke, obnova severného paláca v rozsahu odporučenom 

pamiatkovým úradom, statický posudok na obvodný múr dolného nádvoria, konzervácia múru 

pod terasou západného paláca, reštaurovanie sedílií a ďalšie práce v areáli hradu s účasťou 

nezamestnaných. Poslanci nemali k investičnému zámeru pripomienky. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 5 poslancov, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo podanie  žiadosti o dotáciu na obnovu Hradu Beckov neziskovou 

organizáciou Hrad Beckov, n. o., na rok 2022 z programu MK SR Obnovme si svoj dom, 

podprogram 1.4. Obecné zastupiteľstvo splnomocnilo Hrad Beckov, neziskovú organizáciu, 

na podanie žiadosti a investíciu do majetku obce Hradu Beckov v rozsahu prác predložených 

v žiadosti projektu. 

 

Double Agency – dodatok k zmluve o spolupráci na podujatie Beckovské slávnosti – starosta 

obce informoval, že sa jedná o predĺženie zmluvy, nakoľko majú zazmluvnených 

účinkujúcich aj partnerov podujatia, aby mohli, v prípade zlepšenia situácie s pandémiou, 

pokračovať s prípravami na ďalší ročník Beckovských slávností. P. Benko – dostali sme 

materiál k bodu rokovania v deň zasadnutia, mali by sme mať viac času na preštudovanie. 

Upozornil tiež na skutočnosť, že zmluva bola platná do 14.10., prečo až teraz požiadali 

o predĺženie zmluvy. Nie všetci s týmto podujatím súhlasia. Sú problémy s parkovaním. Ing. 

J. Macejka – nemá problém s Beckovskými slávnosťami, majú tradíciu a dobré ohlasy. E. 

Benko navrhol predĺžiť zmluvu na rok 2022 a na jar predloží agentúra novú požiadavku. 

Súčasťou dodatku k zmluve by mohli byť  požiadavky obce na technické zabezpečenie, 

parkovanie a pod. Pán Boris Klčovský, štatutár agentúry upozornil, že v iných regiónoch viac 

spolupracujú občania pri veľkých podujatiach, poskytnú svoje dvory na parkovanie. Starosta 

obce dal o predĺžení zmluvy na rok 2022 hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 5 za, 0 proti, 1 sa 
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zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie zmluvy o spolupráci 

s agentúrou Double Agency,, s.r.o., Beckov 405 na rok 2022. 

 

Dedina roka – využitie dotácie – starosta obce informoval poslancov, že za umiestnenie 

v súťaži Dedina roka nám bola udelená odmena 1100 €, zároveň môžeme žiadať o ďalších 

5000 € v Programe rozvoja vidieka. Starosta obce navrhol, aby sa financie naplánovali na 

novú zastávku autobusu pri zdravotnom stredisku, podobnú ako je pri lekárni. Tieto financie 

nebudú postačovať, ale nebola by to veľká čiastka na dofinancovanie. Poslanci vzali 

informáciu na vedomie. 

 

Žiadosť o stretnutie Doce Futurum s poslancami – starosta obce informoval, že spoločnosť má 

záujem stretnúť sa v stredu 15.12.2021 o 17,00 hod. na OcÚ. E. Benko sa informoval, čo chcú 

prejednávať, či majú pripravené nejaké podklady. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

žiadosť spoločnosti Dolce Futurum o stretnutie. 

 

Starosta obce ďalej poslancov informoval, že bola zamietnutá žiadosť na energetickú úsporu 

na OcÚ. Nesplnili sme energetický audit. Pokúsime sa ešte raz o podanie žiadosti, pretože 

neuspelo viacero obcí s tým, že dáme vypracovať nový energetický audit. 

 

K bodu 11.: 

V diskusii vystúpil p. P. Benko – informoval, že ho oslovila firma, ktorá dodáva boxy na 

vyzdvihnutie objednaného tovaru. Ponúkajú obci túto službu pre občanov s tým, že obec 

poskytne miesto na umiestnenie boxov. Ing. J. Martiš – prečo by sa mal priestor prenajímať 

zadarmo? 

Ing. J. Macejka sa pýtal, či bol, podľa uznesenia obecného zastupiteľstva z ostatného 

zasadnutia,  vybraný pracovník na inžiniersku činnosť na zabezpečenie cyklotrasy. Starosta 

obce odpovedal, že na základe prieskumu trhu bol vybraný z troch ponúk. 

 

Návrh uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

10.12.2021: 

 

uz.č.297/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.11.2021 bez pripomienok. 

 

uz.č.298/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo v Beckove prerokovalo návrh o vstup do MAS - 

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo vstup obce Beckov do MAS – Združenie obcí 

Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka (MAS ZO BTMMB). 

 

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo vystúpenie Obce Beckov z MAS Beckov – Čachtice – 

Tematín. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo uložilo starostovi obce zabezpečiť všetky potrebné administratívne 

úkony potrebné pre vstup obce do MAS ZO BTMMB. 

 

uz.č.299/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo  schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na  I. polrok 2022 uvedený v tabuľkovej časti návrhu plánu kontrol. 
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b) Obecné zastupiteľstvo oprávňuje  hlavnú kontrolórku obce vykonávať finančnú kontrolu v 

súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov: 

- na obecnom úrade, 

- v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,  

- u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iných osôb, ktoré nakladajú 

s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 

dotýkajúcom sa tohto majetku, 

- a kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu obce v rozsahu 

nakladania s určenými finančnými prostriedkami podľa schváleného plánu kontrol.  

 

uz.č.300/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2022 bez pripomienok. 

 

uz.č.301/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu zmluvu  so Združením právnických 

osôb Hrad Beckov „ v likvidácii“ na predmet kúpy – vstupné dubové dvere do kaplnky Hradu 

Beckov, pozemok parc.č.384 v k. ú. obce Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.302/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Beckov č.1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 

Beckov bez pripomienok. 

 

uz.č.303/2021– Obecné zastupiteľstvo  schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami 

uvedenými v zápisnici. 

 

uz.č.304/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na odpis nevymožiteľných poplatkov 

za komunálny odpad za roky 2000 – 2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.305/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie  žiadosti o dotáciu na obnovu 

Hradu Beckov neziskovou organizáciou Hrad Beckov, n. o., na rok 2022 z programu MK SR 

Obnovme si svoj dom, podprogram 1.4. 

b) Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje Hrad Beckov, neziskovú organizáciu, na podanie 

žiadosti a investíciu do majetku obce Hradu Beckov v rozsahu prác predložených v žiadosti 

projektu. 

 

uz.č.306/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie žiadosť Okresného súdu 

v Novom Meste nad Váhom na zabezpečenie prísediaceho na ďalšie volebné obdobie. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo za kandidáta na voľbu prísediaceho Okresného súdu 

v Novom Meste nad Váhom p. Petra Benka, bytom Beckov č.197. 

 

uz.č.307/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o poskytnutí dotácie 

zo súťaže Dedina roka vo výške 1100 € a 5000 €. 

 

uz.č.308/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti Dolce Futurum 

o stretnutie. 
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uz.č.309/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti Double 

Agency s.r.o., Beckov 405, o predĺženie zmluvy o spolupráci na podujatie Beckovské 

slávnosti. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie zmluvy o spolupráci s agentúrou Double 

Agency, s.r.o., Beckov 405, na rok 2022. 

 

  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 15.12.2021 

Zapísala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

.......................................... 

Ernest Benko 

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

.......................................... 

Ing. Marek Jambor 

 

 

 

 

 

 

 

 


