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Zápisnica  zo VII. zasadnutia OZ  obce Nižná Olšava, konaného dňa 4. augusta 2019 

 

   

 

 Zápisnica  
 zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava,  

 konaného dňa 4. augusta 2019 o 9.15  hodine v zasadacej miestnosti OcÚ    
 ______________________________________________________________________ 

 

 

 Prítomní:   

 -   Starosta obce  Ing. Igor Madzin 

 -   Poslanci OcZ – Vladimír Kosturský, PaedDr. Ľudmila Ivančová, Ing. Jozef Giba, Michal Potoma, 
Radoslav Jakub 

  

 Neprítomní poslanci OZ:     0 

 Ďalší prítomní:                       0  

 
4. augusta 2019 /nedeľa/,  o 9.15 hod. v zasadacej  miestnosti  obecného úradu. 
 
 
 Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
2. Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Schválenie programu 7.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomných bytov 
7. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
8. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
9. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na 2. polrok 2019  
10. Vyhodnotenie akcie „Festival ľudovej kultúry 2019“ 
11. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace august až október 2019  
12. Rôzne 
13. Záver 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                                                                        ––––––––––––––––––––––                                                                                                 
         Ing. Igor Madzin  

starosta obce  
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K bodu č.1 -  Otvorenie zasadnutia určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie 
návrhovej komisie  

 
Rokovanie OZ  otvoril Ing. Igor Madzin, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a 

informoval o doručenom programe rokovania.  
Starosta obce  konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 5  a OZ je uznášania schopné. 
Starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani  poslankyňu  OcZ  p.  Ivančovú a  za overovateľov 
zápisnice pána poslanca OcZ p. Kosturský a p. Jakub.     Zároveň navrhol do návrhovej komisie 
poslancov OcZ pána Gibu – predseda návrhovej komisie a pán  – Potoma - člen návrhovej komisie. 
Starosta dal hlasovať o  zložení návrhovej komisie. 

 
 

Uznesenie č. VII/2019/01 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 

A. Berie na vedomie:  

1. Doručený program VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Nižná Olšava, konaného 
dňa    4. augusta 2019,  

2.  že starosta obce  určil za zapisovateľa zápisnice pani poslankyňu OcZ p.  Ivančovú a za 
overovateľov zápisnice pána poslanca OcZ Kosturského a pána poslanca OcZ Jakuba.  

  
B. Volí: 

 
Návrhovú komisiu v zložení  p. Giba  - predseda návrhovej komisie  

     a  p. Potoma – člen návrhovej komisie. 
   
 

C. Konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sú prítomní 
všetci  piati poslanci  OcZ. 

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu č.2  Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia OcZ 
 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov OcZ na prípadné zmeny programu.  

Uznesenie č. VII/2019/02 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní  

 
A. Berie na vedomie : 
 
1. Doručený program  VII. zasadnutia OcZ bez zmien. 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub   
      

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
K bodu č.3  Schválenie  programu zasadnutia OcZ 
 
Starosta obce dal hlasovať o programe VII. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava. 

Uznesenie č. VII/2019/03 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 
 

A. Schvaľuje:  

1. program VII. Zasadnutia  OcZ nasledovne:  

 
 Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
2. Schválenie zmien doručeného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Schválenie programu 7.zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
4. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ a kontrola úloh 
5. Podania občanov, fyzických a právnických osôb  
6. Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a prerokovanie žiadostí o pridelenie nájomných bytov 
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7. Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia OZ 
8. Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ 
9. Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na 2. polrok 2019  
10. Vyhodnotenie akcie „Festival ľudovej kultúry 2019“ 
11. Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace august až október 2019  
12. Rôzne 
13. Záver 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                                                                        ––––––––––––––––––––––                                                                                                 
         Ing. Igor Madzin  

starosta obce  
 
 
 

 
 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

         starosta obce 

 

 K bodu  č.4 – Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ a kontrola úloh 

 
Starosta informoval o plnení prijatých uznesení z predchádzajúcich  zasadnutí OcZ a úloh 

vyplývajúcich z prijatého uznesenia č. VI/2019/14.  

Uznesenie č. VII/2019/04 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
 
A: Berie na vedomie : 
1. Informácie starostu obce o plnení uznesenia zo VI. zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava.  
 
B: Konštatuje, :  
1. že prijaté uznesenia  zo VI.  zasadnutia OcZ obce Nižná Olšava  sú splnené.   
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

K bodu  č.5 - Podania  občanov, fyzických a právnických osôb  

  

 Starosta informoval, že od posledného zasadnutia OcZ boli doručené na obecný úrad tieto 
podania:  

- zmluva z CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na 
činnosť CVČ, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nižná Olšava.  

Z dôvodu, že obec má prijaté uznesenie, kde rodič po zaplatení krúžku a doložení rozhodnutia 
o prijatí žiaka na krúžok preplatí plnú výšku za krúžok, preto OcZ návrh zmluvy neprijíma.  

Uznesenie č. VII/2019/05 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
A. Berie na vedomie 
1. doručenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť CVČ pre CZŠ sv. 

Petra a Pavla v Stropkove.  
 
B. Neschvaľuje 
1. zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť CVČ pre CZŠ sv. Petra a Pavla 

v Stropkove.  
 

 
Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 
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         ............................     

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

K bodu  č.6 –  Informácia o stave obsadenosti 11 b.j. a prerokovanie žiadostí o pridelenie 
nájomných bytov 

 
Starosta informoval o stave obsadenosti 11 b. j. a o uvoľnení  dvoch trojizbových bytov 1/1 a 1/2.   
Na základe doručených žiadostí o pridelenie bytu poslanci OcZ schválili pridelenie bytu 1/1 
Matúšovi Pavelicovi, bytom Matiaška  10 a pridelenie bytu 1/2 Bohuslavovi Baloďanskému, 
bytom Vyšná Olšava 136.  Prvé nájomné zmluvy s novými nájomcami budú uzavreté na dobu 
určitú -  6 mesiacov a to po uhradení 6-násobku mesačného nájmu na účet obce Nižná Olšava.   
OcZ schválilo uhradenie nedoplatkov elektrickej energie a plynu za nájomcov Radoslav Maruščák 
(byt 1/1) a Jozef Stanovčák ( byt 1/2) z dôvodu potreby sprevádzkovania bytov pre ďalších 
nájomcov v priebehu mesiaca august 2019. Uhradené náklady budú od nich  vymáhané v prípade 
potreby aj  súdnou cestou.   

Uznesenie č. VII/2019/06   

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

A.  Berie na vedomie: 
 1.  informáciu o stave obsadenosti 11 b. j. a o uvoľnení dvoch trojizbových bytov  1/1  a 1/2 
od  1. 8. 2019. 
 

B.  Schvaľuje:  
1. uhradenie nedoplatkov elektrickej energie a plynu za nájomcov Radoslav Maruščák (byt 

1/1) a Jozef Stanovčák ( byt 1/2) z dôvodu potreby sprevádzkovania bytov pre ďalších nájomcov 
v priebehu mesiaca august 2019. 

2. pridelenie bytu 1/1 Matúšovi Pavelicovi, bytom Matiaška  10. 
3. pridelenie bytu 1/2 Bohuslavovi Baloďanskému, bytom Vyšná Olšava 136. 
 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  

Kosturský                  
       Ivančová 

Potoma 
Jakub 
Giba 

                    

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 
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K bodu  č.7 – Informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného zasadnutia 
OZ 

 
   Starosta informoval:  

-  o prijatí rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu za  účelom dotácie stavby „ Zvyšovanie energetickej účinnosti 
Budovy škôl a školských zariadení v Obci Nižná Olšava“ vo výške 80.000, 00 Eur.   

- o cenových ponukách na kompletné betónové oplotenie  cintorína.  
- o pokrytí prístupovej cesty na cintoríne živičným kobercom. 
- o ponuke SZRB  banky o poskytnutí úveru 
- o priebehu stavebných prác na altánku 
- o krokoch príprav na rekonštrukciu poškodenej lávky pri ZŠ 
- o postupe prác na akciu „Vytvorenie kultúrno-športového centra“.  
- 31.8. 2019 končí terénna sociálna práca 
- pokračovanie projektov prostredníctvom ÚPSVaR Stropkov 

Uznesenie č. VII/2019/07 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
A.  Berie na vedomie 

        1. informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch a aktivitách obce od posledného 
zasadnutia OZ 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

                    

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
K bodu  č.8 – Informácia o stave  finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni OcÚ. 

 
  

Starosta informoval o stave finančných prostriedkoch na účtoch obce a v pokladni OcÚ.  
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Uznesenie č. VII/2019/08 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
A.  berie na vedomie : 
 

1.  informácie starostu o stave finančných prostriedkoch na účtoch obce a v pokladni OcÚ. 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 
 

          

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 

K bodu  č.9 – Realizácia investičných a neinvestičných aktivít obce na 2. polrok 2019  
 

 
       Poslanci  OcZ sa zaoberali realizáciou investičných a neinvestičných aktivít obce na 2. polrok 
2019. 

Poslanci prerokovali  investičný zámer stavby „Rekonštrukcia areálu cintorína“ pozostávajúcej 
z oplotenia cintorína a potiahnutia živičného koberca na prístupovej ceste na cintoríne. 

Poslanec OcZ p. Kosturský navrhol realizovať rekonštrukciu areálu cintorína, pozostávajúcu 
z oplotenia cintorína a potiahnutia živičného koberca na prístupovej ceste na cintoríne.  

Starosta obce informoval, že  bude potrebné prefinancovať stavbu „Rekonštrukcia areálu 
cintorína“ v prípade schválenia jej realizácie.  Je tu možnosť prijatia úveru zo  strany Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banky pričom by postačovalo vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad 
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,  vrátane možnosti vystavenia 
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru 
na dlhodobý termínovaný úver. 

Poslanci prerokovali  investičný zámer stavby „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl 
a školských zariadení v Obci Nižná Olšava“  po prijatí rozhodnutia ministra životného prostredia 
SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu za  účelom dotácie stavby   
„ Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení v Obci Nižná Olšava“. 
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Uznesenie č. VII/2019/09 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 
 
 
A. Schvaľuje: 

 
1. investičný zámer stavby „Rekonštrukcia areálu cintorína“ pozostávajúcej z oplotenia cintorína 

a potiahnutia živičného koberca na prístupovej ceste na cintoríne, 
2. investičný zámer stavby „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských 

zariadení v Obci Nižná Olšava“ , 
3. prijatie úveru  vo výške 40.000 Eur, poskytnutého zo strany Slovenskej záručnej a rozvojovej 

banky, a.s, so sídlom: Štefánikova 27, P.O.BOX 154,  814 99 Bratislava, Slovenská republika,  
(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na 
prefinancovanie investičného zámeru stavby „Rekonštrukcia areálu cintorína“ , 

4. vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky 
banky z prijatého úveru,  vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad 
banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru 
pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, 

5. dofinancovanie projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských 
zariadení v Obci Nižná Olšava“  z prostriedkov obce vo výške rozdielu medzi celkovou cenou 
projektu a poskytnutou dotáciou 80.000 Eur z Ministerstva životného prostredia SR, 
maximálne však vo výške 35.000,- Eur, 

6. pokračovanie projektov schválených prostredníctvom ÚPSVaR Stropkov. 
 

 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 

K bodu č. 10 – Vyhodnotenie akcie „Festival ľudovej kultúry 2019“ 
 

Poslanci OcZ  sa zaoberali „Festivalom ľudovej kultúry 2019“ a jeho vyhodnotením. Festival mal 
pomerne bohatú účasť.    
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Uznesenie č. VII/2019/10 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 
  

A.  Berie na vedomie:  
1. vyhodnotenie akcie „Festival ľudovej kultúry 2019“  . 
 
B: Konštatuje, že : 
1. Výdavky na akciu „Festival ľudovej kultúry 2019“ boli oprávnené a účelne využité.  

 
 
 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 

K bodu č. 11 – Kultúrne a spoločenské podujatia na  mesiace august až október 2019  
 

Poslanci navrhli deň konania športového dňa na 24.8.2019 a konanie „Dňa úcty k starším“ v 
mesiaci október.  

Uznesenie č. VII/2019/11   

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

A.  schvaľuje 

1. deň konania športového dňa obce na 24.8.2019,  

2. organizačno-technické zabezpečenie športového dňa obce, 

3. konanie „Dňa úcty k starším“ v mesiaci október, 

4. organizačno-technické zabezpečenie „Dňa úcty k starším“.  

 

Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
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Giba 
Potoma 
Jakub 

 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

                                                                       

K bodu č. 12  Rôzne  
  

- poslanec OcZ Potoma doporučil starostovi obce zadať aktivačným pracovníkom pri úprave 
a údržbe verejných priestranstiev a miestnych komunikácii nielen kosiť trávu, ale taktiež 
zbavovať sa náletových drevín a kríkov pri miestnych komunikáciách a na verejných 
priestranstvách. 

- všetci poslanci OcZ poukazovali na poškodený poklop na chodníku zamestnancami VVS 
Svidník a to pred domom č. 91, pri odstraňovaní poruchy na vodovodnom potrubí. Zároveň 
pán poslanec OcZ Jakub poukázal na vyčerpávanie a vypúšťanie vody pri 
odstraňovaní  porúch vody priamo na cestu III. triedy resp. na miestne komunikácie a to 
zamestnancami VVS Svidník, 

- poslanec Giba, žiadal o vyčistenie odtokového kanála pri trávnatom ihrisku. Starosta 
informoval, že kanál nie je majetkom obce a je umiestnený na parcelách patriacim 
súkromným osobám. 
 

 

Uznesenie č. VII/2019/12   

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava,  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

A. Berie na vedomie:  
 

1. Dotazy poslancov OcZ k údržbe a úprave  verejných priestranstiev a miestnych komunikácii. 
 

B. Doporučuje:  
 
1. Starostovi  obce, kontaktovať zodpovedných zamestnancov VVS Svidník ohľadom opravy 

poškodeného poklopu na chodníku pred domom č. 91, zamestnancami VVS Svidník a to 
pri odstraňovaní poruchy na vodovodnom potrubí, 

2. Starostovi obce podať informáciu zodpovedným zamestnancom VVS Svidník o vypúšťaní 
vody ich zamestnancami pri odstraňovaní  porúch vody priamo na cestu III. triedy resp. 
na miestne komunikácie. 
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Hlasovanie poslancov OcZ:  
neprítomní: [0]               hlasovali: [5]              za: [5]  proti:  [0] zdržal sa: [0]  
      Kosturský 

       Ivančová 
Giba 
Potoma 
Jakub 

 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 

 

K bodu č. 13  Záver  
   

Starosta obce poďakoval poslancom OcZ za ich účasť a ukončil rokovanie VII. zasadnutia OZ  
obce Nižná Olšava.   

Zasadnutie OcZ ukončené o 13.45  hod.  
 
 
 

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

          Ing. Igor Madzin                                                                              

          starosta obce 

 
 
 
 
Zapísala : PaedDr. Ľudmila Ivančová 
 
 
 
 
 
  Overovatelia :   
 

Vladimír Kosturský ...................................        
 
 
Radoslav Jakub    .................................. 

    
                          
                    
  
 

 

 


