
 

 

Zápisnica z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 30. 4. 2020.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 18,25 hodine. 

Prítomní poslanci: 9. 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, MsZ bolo   spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Zasadnutie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá. Primátorka mesta 

informovala prítomných, že z dnešného zastupiteľstva bude vyhotovený audiovizuálny 

záznam, ktorý bude umiestnený na webovom sídle mesta a zároveň upozornila, aby prítomní 

nepoužívali osobné údaje v diskusných príspevkoch pri jednotlivých bodoch rokovania.  

Štandardné zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení) je možné uskutočniť pri dodržaní hygienických opatrení aj počas krízovej situácie. 

Z uvedeného dôvodu budú prítomní účastníci rokovania povinní rešpektovať prijaté opatrenia  

(priestorové usporiadanie rokovacej miestnosti, uzatvorenie budovy po začatí rokovania, 

hygienické opatrenia – použitie rúšok, pri vstupe dezinfekcia rúk a pod.) a podpísať poučenie 

vo veci predchádzania šírenia ochorenia Covid – 19. 

Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 20. 4. 2020 je verejnosť vylúčená. 

Za overovateľov primátorka mesta určila: Ing. Pavla Bielika, Stanislava Majerčíka. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým opatrením. 

3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

4. Návrh na schválenie prijatia úveru od Slovenskej sporiteľne a.s.. 

5. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2019. 

6. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

7. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

8. Interpelácie poslancov. 

9. Diskusia.          

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

   

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

Kontrolu plnenia uznesení predniesla hlavná kontrolórka mesta Ing. Marta Hucíková, ktorá 

konštatovala, že všetky prijaté uznesenia na MsZ 13. 2. 2020  a taktiež predchádzajúce boli 

splnené. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 9/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 



 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

   

 

 

2.  Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým 

opatrením. 

Primátorka mesta informovala, že v zmysle § 14 Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov predkladáme Mestskému zastupiteľstvu zmenu rozpočtu 

a programového rozpočtu na rok 2020 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením  

č. 7/2020. Rozpočet Mesta Rajecké Teplice sa napĺňa priebežne počas roka. Niektoré položky 

neboli rozpočtované, z tohto dôvodu bolo nutné ich do rozpočtu doplniť. Pri niektorých 

položkách boli navýšené alebo znížené sumy. Aby nedošlo k prekročeniu plnenia nad 100 %, 

upravovali sme rozpočet podľa skutočnosti a očakávanej skutočnosti. Pri každej položke, 

v ktorej sa menil rozpočet je uvedené zdôvodnenie v priložených tabuľkách. 

 

 
Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady, čo 

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným 

návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 10/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2020 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 7/2020 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2020. 

   

3.  Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

Primátorka mesta informovala:  

A) K rozpočtovému opatreniu č. 23-27/2019.  Vo výdavkovej časti rozpočtu je presun 

finančných prostriedkov ZŠ z osobných nákladov na prevádzkové náklady z dôvodu kladného 

stanoviska v dohodovacom konaní.  

Tabuľková časť zmien rozpočtu výdavkovej časti č. 23-27/2019: 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 54/2015 zo dňa 24.9.2015, ktorým boli schválené Zásady o hospodárení 

s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké Teplice podľa § 22 ods. 1 mesto Rajecké Teplice 

predkladá mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie č. 27, ktoré sa týka presunu 

finančných prostriedkov medzi položkami, pričom sa nemenia celkové príjmy. Presun 

finančných prostriedkov je v podpoložkách, ktoré sú rozpísané v rozpočtovom opatrení č. 

27/2019 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu v príjmovej časti 27/2019 je 

prílohou tohto materiálu. 

 



 

 

K rozpočtovému opatreniu č. 28/2019 

1. Na základe Oznámenia o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 

2019 – verzia V_11  upravujeme výšku rozpočtu finančných prostriedkov ZŠ: 

-navýšenie o 2.430,00 EUR – zvýšenie stupníc platových taríf pedagogických a odborných 

zamestnancov škôl („začínajúcich učiteľov“) od 01.09.2019 

-navýšenie o 11.828,00 EUR – zmeny objemov po zbere dát v rezortnom informačnom 

systéme a na základe zmien vykonaných v sieti škôl a školských zariadení k 15.09.2019  

Na základe Oznámenia o úprave výšky príspevku na učebnice cudzieho jazyka na rok 2019 

upravujeme výšku rozpočtu finančných prostriedkov ZŠ: 

-navýšenie o 242,00 EUR – príspevok na učebnice na rok 2019 na nákup učebníc cudzieho 

jazyka pre rok 2019 

Na základe Oznámenia o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 

– verzia V_13 upravujeme výšku rozpočtu finančných prostriedkov ZŠ: 

-navýšenie o 30.000,00 EUR – dohodovacie konanie – osobné náklady roku 2019 

2. V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných prostriedkov o 589,00 EUR na základe 

Oznámenia výšky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku stavebného poriadku Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

3. V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných prostriedkov o 4.702,00 EUR – dotácia 

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekt Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti. 

 

Uvedené sumy sú navýšené v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

 

K rozpočtovému opatreniu č. 29-32/2019.  V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a s uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2015 zo dňa 24.9.2015, 

ktorým boli schválené zásady o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké 

Teplice podľa § 22 ods. 1 Mesto Rajecké Teplice predkladá mestskému zastupiteľstvu 

rozpočtové opatrenia č.29,30,31,32, ktoré sa týkajú presunu finančných prostriedkov medzi 

položkami, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

Presun finančných prostriedkov je v podpoložkách, ktoré sú rozpísané v rozpočtových 

opatreniach č. 29,30,31,32 /2019 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu v príjmovej 

a vo výdavkovej časti č. 29,30,31,32 /2019 je prílohou materiálu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady, čo 

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným 

návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 11/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 23/2019 vo výdavkovej     

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 24/2019 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 25/2019 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 26/2019 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 27/2019 v príjmovej a  

    vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 28/2019 v príjmovej a  

    vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 29/2019 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

h) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 30/2019 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

i) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 31/2019 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

j) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 32/2019 v príjmovej a  

   vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

   



 

 

B)  K rozpočtovému opatreniu č. 4/2020. Na základe rozpočtového opatrenia MV SR číslo 

62/2020 zo dňa 04.02.2020 a oznámenia MŠVVaŠ SR SR (list číslo 2020/8126:1-A1910 zo 

dňa 22.01.2020), ktoré určilo objem normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 

v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení 

neskorších predpisov upravujeme výšku normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 – 

verzia V_1 vo výške 572.366,00 EUR. 

Ďalej rozpočet upravujeme o príspevok na lyžiarsky kurz, školu v prírode, asistenta učiteľa, 

dopravné, vzdelávacie poukazy.  

Ďalej rozpočet upravujeme o dotáciu z MV SR na voľby do NR SR vo výške 3.113,00 EUR. 

 K rozpočtovému opatreniu č. 2,3,5,6/2020.  V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a s uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2015 zo dňa 

24.9.2015, ktorým boli schválené zásady o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta 

Rajecké Teplice podľa § 22 ods. 1 Mesto Rajecké Teplice predkladá mestskému 

zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia č.2,3,5,6/2020, ktoré sa týkajú presunu finančných 

prostriedkov medzi položkami, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

Presun finančných prostriedkov je v podpoložkách, ktoré sú rozpísané v rozpočtových 

opatreniach č. 2,3,5,6/2020 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo výdavkovej 

časti č. 2,3,5,6/2020 je prílohou materiálu. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady, čo 

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným 

návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 12/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2020 vo výdavkovej     

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2020 vo výdavkovej    



 

 

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2020 v príjmovej a vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 5/2020 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2020 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

   

 

4. Návrh na schválenie prijatia úveru od Slovenskej sporiteľne a.s.. 

Primátorka mesta informovala, že Mesto Rajecké Teplice vykonalo prieskum trhu v bankách, 

ktorý bol zameraný na najvýhodnejšie podmienky a výšku úrokovej sadzby. Najvýhodnejšiu 

ponuku zaslala Slovenská sporiteľňa a.s.. Po prehodnotení finančných možností z vlastného 

rozpočtu spolufinancovať schválené projekty 1. a 2. podporené NFP z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov navrhujeme prijatie úveru vo výške 500 000,-EUR od 

Slovenskej sporiteľne a.s.. Kapitálové investície 3., 4., budú realizované v prípade, že sa celá 

výška úveru nevyčerpá na projekty 1. a 2.. 

Mesto obdržalo výsledky z kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorého boli projekty 

vysúťažené s nižšou hodnotou ako v žiadosti o NFP. Riadiaci orgán vypracuje nové dodatky k 

podpísaným zmluvám, ktoré presne určia výšku poskytnutia NFP. Z uvedeného dôvodu 

vyčísľujeme finančné prostriedky potrebné na projekty 1. a 2. z podkladov, ktorými 

disponujeme. Preto nami uvedené sumy nie sú presné, môžu sa zmeniť. Primátorka mesta 

uviedla, že na dofinancovanie projektu CIZS a ZPS Harmónia aj s 5 % spoluúčasťou mesta 

bude potrebných 372 627,40 EUR, preto navrhla zobratie úveru vo výške 500 000,00 EUR, z 

ktorého by sa mohli financie použiť na kapitálové výdavky buď v rámci projektov 1 a 2, alebo 

na vybudovanie chodníka oproti Záhradníctvu Kveta, čím by bol zabezpečený plynulý a 

bezpečný prechod z mesta do Konskej.   

Primátorka mesta vyzvala Ing. Gustáva Šimalčíka, ktorý je kontaktnou osobou Slovenskej 

sporiteľne, a.s., aby vysvetlil čerpanie úveru a zodpovedal otázky poslancom. Zároveň 

poslancom predložil indikatívnu ponuku, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Do diskusie sa prihlásili: Ing. Verešová, PharmDr. Mária Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Pavol Bielik, ktorí sa vyslovili proti navrhovanej výške a schváleniu úveru na tomto 

MsZ.  

 

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na   

uznesenie č. 13/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu úveru. 

II. schvaľuje 

a) prijatie úveru vo výške 500 000,-EUR od Slovenskej sporiteľne a.s., 

b) použitie úverových zdrojov na financovanie nasledovných kapitálových investícií: 
1. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice. 



 

 

2. Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice. 

3. Výstavba mosta pri kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach. 

4. Výstavba lávky a chodníka na Rajeckej ceste (oproti bývalému Mototranzu). 

 

Toto uznesenie nebolo prijaté: 

za: 0 proti: 9 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

 Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková, Prof. Mária 

Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  

 

5.  Správa o činnosti mestskej polície za rok 2019. 

Primátorka mesta informovala, že v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii,  

§ 26a ods.(1), predložil náčelník MsP správu o činnosti, ktorá bola zaslaná všetkým 

poslancom. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 13/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Hodnotiacu správa o činnosti Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2019. 
 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

   

 
 
6. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala o schválených projektoch v meste: Zníženie energetickej 

náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice, vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie, 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice, Zariadenie pre 

seniorov Harmónia Rajecké Teplice, Modernizácia ZŠ a podanom projekte Umelci v meste, 

ktorý podľa dostupných informácií od VÚC nebude podporený, nakoľko neposkytuje 

financie, v dôsledku Covid19.  

 

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 14/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

   



 

 

 

 

7. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

Primátorka mesta požiadala predsedov komisií, ktoré rokovali prostredníctvom mailov o 

stručnú informáciu z ich rokovaní. 

Ing. Verešová - predsedníčka finančnej komisie sa zaoberali bodmi dnes už prerokovanými. 

Ing. Hájnik - predseda komisie sociálnych  vecí, vzdelávania, športu a mládeže informoval, že  

komisia sa zaoberala žiadosťou o soc. výpomoc. 

 

8. Interpelácie poslancov. 

Primátorka  mesta  vyzvala  poslancov,  ktorí chcú vystúpiť v tomto bode. Nikto sa 

neprihlásil, preto ukončila tento bod. 

 

9. Diskusia.       

Do diskusie sa prihlásili: 

Poslanci: PharmDr. Masaryková, pán Šálek, Prof. Rostášová, Ing. Verešová. 

 

 

Obsah  diskusných  príspevkov  sa  priebežne  nezapisoval.  Z diskutujúcich nikto nepreložil 

diskusný príspevok  v písomnej forme. Obsah jednotlivých diskusných príspevkov ako aj 

zasadnutie MsZ je možné si pozrieť a vypočuť z audiovizuálneho záznamu, ktorý je 

zverejnená na webovom sídle mesta.  

Primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončila. 

 

 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

                            Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

    

 

Overovatelia:  pán poslanec Ing. Pavol Bielik   ........................................... 

   

                        pán poslanec Stanislav Majerčík  ...................................................   
 
 
 

 

 

 

Príloha zápisnice: 

Indikatívna ponuka Slovenskej sporiteľne, a.s. 


