Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom
konaného dňa 28.03.2019

Prítomní: poslanci - Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr.
Monika Korenčiová, Martin Kubica, Katarína Polakovičová, Iveta Šarmírová
Ospravedlnení: starosta - Rastislav Pero, Vojtech Horváth, Lukáš Poór
Neospravedlnení:
Hostia: viď priložená prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Pripomienky poslancov a občanov
3. Žiadosti fyzických a právnických osôb
3.1 Žiadosť školskej jedálne o priestory
3.2 Žiadosť o výrub stromu pani Krajčovičová
4. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Blatné, podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Blatné a náležitosti
prihlášky.
5. Rôzne
5.1 Otázky pani Ing. Masarykovej
5.2 Zápisnica z finančnej komisie
6. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostu obce pani
Iveta Šarmírová. Za zapisovateľku zasadnutia určila pani Stanislavu Kubicovú. Za
overovateľov zápisnice určila poslancov pána Martina Kubicu a pani Katarínu
Polakovičovú.

Uznesenie č. 41/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje program obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice pána
Martina Kubicu a pani Katarínu Polakovičovú.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Iveta Šarmírová

Doplnenie bodov do programu
Uznesenie č. 42/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje doplnenie bodov do programu:
5.3. Žiadosť pána Janského o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie,
ktorým bude záber chodníka alebo komunikácie pri konaní podujatia/akcie dňa
27.04.2019.
5.4. Žiadosť pána Janského o povolenie používania erbu obce Blatné pri konaní
podujatia/akcie dňa 27.04.2019.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Iveta Šarmírová
2. Pripomienky poslancov a občanov
- pani poslankyňa Magdaléna Dugovičová zablahoželala pani Anne Kubicovej k 70.
rokom, ďalej pripomienkovala zrušenie trvalého pobytu p. Granca, viac krát
komunikovala so synom p. Granca a prisľúbil, že otca odhlási, no nespravil tak. Nový
majiteľ nehnuteľnosti už zrušil trvalý pobyt p. Grancovi na ulici Bratislavská 32/39
a teraz je p. Granec prihlásený na obec Blatné.
- pani Mgr. Marta Gašajová reagovala, že p. Granca veľmi dobre pozná a je to
špekulant
- pani poslankyňa Katarína Polakovičová sa informovala, prečo nebola prizvaná na
finančnú komisiu, keď je jej členka
- pán poslanec Jozef Farkaš reagoval, že nemá kontakt na pani poslankyňu a že mu
nešiel internet
- pani poslankyňa Katarína Polakovičová sa pýtala na výberové konanie riaditeľa
Základnej školy Blatné, prečo bolo tak neskoro vyhlásené
- pani poslankyňa Iveta Šarmírová reagovala, že výberové konanie na riaditeľa
Základnej školy Blatné riešil pán starosta s pánom Kubliniakom, ktorý pracuje na
Okresnom úrade – útvar školstva a športu. V tom čase bol pán. Mgr. Kubliniak PN.
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa informovala, kde bolo zverejnené
výberové konanie na hlavnú kontrolórku.
- pani poslankyňa Iveta Šarmírová reagovala, že výberové konanie na hlavnú
kontrolórku bolo zverejnené na internetovej stránke www.blatne.sk, úradnej tabuly
a pán starosta tiež obvolal okolité obce a informoval o voľnej pozícii na hlavnú
kontrolórku
- poslanci navrhujú zverejniť výberové konanie hlavnej kontrolórky do novín Senecko,
Profesia
- pani Anna Kubicová informovala poslancov, že je povinnosťou obce zverejniť
výberové konanie hlavného kontrolóra na Úrade práce

- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa pýtala predsedu finančnej komisie
pána poslanca Jozefa Farkaša, prečo nebola prizvaná na finančnú komisie, keď je jej
členka
- pán poslanec Jozef Farkaš reagoval, že nemal dôvod jej to oznamovať, lebo na
predošlom zastupiteľstve bolo dohodnuté, že kedy bude zasadať finančná komisia
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová sa informovala v ako štádiu je poškodený
dom vedľa rodiny Bauerovej
- pán poslanec Martin Kubica reagoval, že rodinný dom p. Lysičana riešia právnici
a informoval poslancov, že súhlas musí dať aj sused, čiže vyjadrenie, ďalej
informoval, že zbúranie toho domu by stálo obec cca 8.000 Eur
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala, že p. Bauerová napísala 4 – 5
žiadosti (sťažnosti), aby sa niečo robilo s tým domom
pán poslanec Martin Kubica reagoval, že prečo s tým obec nič nerobila, keď boli
v minulosti podané žiadosti (sťažnosti) ešte za bývalej starostky
- pani Mgr. Katarína Polakovičová reagovala, že za jej pôsobenia, keď bola
starostka bol vydaný štátny dohľad tejto stavby, ale jeden vlastník žil v Kanade
a čakalo sa na doručenku
- pán poslanec Martin Kubica navrhol, aby prispel aj sused, lebo ohrozuje to hlavne
ich nehnuteľnosť
- pani Katarína Stopková sa informovala, či sa bude riešiť aj rodinný dom vedľa ich
nehnuteľnosti
pán poslanec Martin Kubica reagoval, že bude sa to riešiť naraz s domom pána
Lysičana
- pani Mgr. Marta Gašajová navrhuje, aby sa aj známi vlastníci nehnuteľnosti
zainteresovali k búraniu týchto nehnuteľnosti
- pani Anna Kubicová reagovala, že najväčší problém je, že sa musia zvolať aj
vlastníci
- pani poslankyňa Magda Dugovičová reagovala, že mali by si poslanci povedať, čo
je ich priorita, musia dokázať, že to ohrozuje občanov
- pán Ing. Jozef Olša navrhuje nezbúrať celé nehnuteľnosti, len ich zabezpečiť tak,
ako neohrozovali susedné nehnuteľnosti ako aj občanov
- pani Františka Lakyová sa informovala na chodníky – Šenkvická ulica
- pani poslankyňa Iveta Šarmírová reagovala, že sa to bude preberať pri
schvaľovaní rozpočtového opatrenia
- pani Helena Naďovičová sa informovala v akom štádiu je oprava ciest, či je už
výkaz výmer, kedy a ako sa začne s opravou postupovať
- pani Lenka Mišáková žiada OcZ vrátiť chodník pred Hasičskou zbrojnicou, pretože
sa zrušili chodníky, namaľovali sa tam značky a občania musia chodiť po ceste,
lebo sú tam odstavené osobné automobily – pred poštou, ohrozuje to život
občanov
- pani Lenka Mišáková sa pýtala, prečo cez obec jazdí toľko kamiónov – smer
Šenkvická ulica
- pán poslanec Martin Kubica reagoval, že teraz majú kamióny výnimku
z Ministerstva vnútra, pretože vozia trus
- pani Lenka Mišáková navrhuje zákaz parkovania na chodníkoch ulica Šarfická
a ulica Šenkvická

-

pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala na značky pred Hasičskou
zbrojnicou a poštou, že to tam len tak niekto namaľoval, navrhuje zrušenie týchto
značiek

3. Žiadosti fyzických a právnických osôb
3.1. Žiadosť Školskej jedálne pri MŠ, ul. Antona Vosátka 361/2, Blatné o vybudovanie
novej modernej kuchyne a jedálne.
Uznesenie č. 43/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) berie na vedomie žiadosť Školskej jedálne pri MŠ, ul. Antona Vosátka
361/2, Blatné o vybudovanie novej modernej kuchyne a jedálne s pripomienkou.
OcZ poveruje starostu obce, aby zriadil odbornú komisiu za účelom riešenia
žiadosti ŠJ do 14 dní od prijatia uznesenia.
Pán poslanec Jozef Farkaš navrhuje, aby starosta a predseda stavebnej komisie
našli vhodný priestor a riešenie.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Iveta Šarmírová
3.2. Žiadosť pani Márie Krajčovičovej, bytom Bratislavská 31/41, Blatné o vydanie
súhlasu na výrub drevín.
Uznesenie č. 44/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) neschvaľuje žiadosť pani Márie Krajčovičovej, bytom Bratislavská 31/41,
Blatné o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Iveta Šarmírová
4. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Blatné,
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Blatné
a náležitosti prihlášky.
Uznesenie č. 45/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje deň konania voľby

hlavného kontrolóra Obce Blatné na deň 10.05.2019 aj s náležitosťami a prílohami
s úväzkom 0,20.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Iveta Šarmírová
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Blatné
Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 45/2019-Z zo dňa 28.03.2019 schválilo
nové vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Blatné a ustanovenie
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Blatné a
náležitosti prihlášky.
1. V y h l a s u j e:
V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov 10.05.2019 za deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Blatné.
2. U R Č U J E:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Blatné
1. Vzdelanie:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Bezúhonnosť:
3. Pracovný úväzok: 0,20
Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Blatné:
1. Osobné údaje:
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
3. Prax
4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v
riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
5. Znalosť základných noriem samosprávy
6. V zmysle zákona Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných
údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách
Súčasťou prihlášky je:
- profesijný životopis
- overená fotokópia dokladu o vzdelaní
Spôsob voľby hlavného kontrolóra
1.Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do
01.04.2019 na úradnej tabuli obce Blatné a na internetovej stránke www.blatne.sk.
2.Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi
najneskôr 8 dní pred dňom konania voľby, t. j. 02.05.2019 do 10:00 hodiny v
zalepenej obálke na adresu: Obec Blatné, Šarfická 300/37, 90082 Blatné s
označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“

3.
Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná zapisovateľka
obecného zastupiteľstva v Blatnom spolu so zástupcom starostu. Vyhodnotia
splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov.
4.
Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 min.
prezentácia.
5.
Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Blatnom
6.
Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá
riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z
voľby
7.
Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia
odovzdá poslancom
8.
Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú
kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového
čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce
Blatné.
9.
Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého
hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave
vloží do volebnej schránky.
10.
Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
11.
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté,
alebo dopísané mená sa neprihliada.
12.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na
tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov
do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V
druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
13.
Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
•
počet prítomných poslancov,
•
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
•
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
•
počet platných hlasovacích lístkov,
•
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
•
výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
•
meno zvoleného kandidáta.
14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom
obce uzavrieť pracovnú zmluvu.
15. Pracovný úväzok: 0,20
16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne
11.05.2019
Postavenie hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce
nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť

členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku,
prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť.
Voľba hlavného kontrolóra obce Blatné sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 10.05.2019 Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s
predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 02.05.2019, do 10:00. hod. na
adresu:
Obecný úrad Blatné
Šarfická 300/37
900 82 Blatné
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto
konania voľby.
v. r.
Rastislav Pero
starosta obce
vyvesené: 01.04.2019

zvesené:

5. Rôzne
5.1. Otázky pani Ing. Masarykovej
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) berie na vedomie otázky, ktoré boli zodpovedané pani Ing. Masarykovej.

5.2. Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Blatné zo
dňa 06.03.2019.
Predseda finančnej komisie predniesol zápisnicu.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) berie na vedomie zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve Blatné zo dňa 06.03.2019.
Uznesenie č. 46/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 200 000 Eur
z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s opravou
ciest a chodníkov v havarijnom stave a zároveň vypracovanie rozpočtového
opatrenia.
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Mgr. Monika Korenčiová, Martin
Kubica, Katarína Polakovičová, Iveta Šarmírová

5.3. Žiadosť pána Tomáša Janského, bytom Alojza Végha 114/6, Blatné o povolenie
na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktorým bude záber chodníka alebo
komunikácie pri konaní podujatia/akcie dňa 27.04.2019.
Uznesenie č. 47/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) neschvaľuje žiadosť pána Tomáša Janského, bytom Alojza Végha 114/6,
Blatné o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktorým bude záber
chodníka alebo komunikácie pri konaní podujatia/akcie dňa 27.04.2019 na námestí
Andreja Hlinku.
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Katarína
Polakovičová, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
5.4. Žiadosť pána Tomáša Janského, bytom Alojza Végha 114/6, Blatné o povolenie
používania erbu obce Blatné pri konaní podujatia/akcie dňa 27.04.2019.
Uznesenie č. 48/2019-Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) neschvaľuje žiadosť pána Tomáša Janského, bytom Alojza Végha 114/6,
Blatné o povolenie používania erbu obce Blatné pri konaní podujatia/akcie dňa
27.04.2019.
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali za:
Kamil Budaj, Magdaléna Dugovičová, Jozef Farkaš, Martin Kubica, Katarína
Polakovičová, Iveta Šarmírová
Menný zoznam poslancov, ktorí sa zdržali:
Mgr. Monika Korenčiová
- pani Zuzana Mihalovičová sa informovala na reflexných panáčikov, ktorí majú byť
umiestnený pri Základnej škole a na Bratislavskej ulici pri prechode pre chodcov.
- pán poslanec Martin Kubica reagoval, že reflexných panáčikov dal vyrobiť
- pani Helena Naďovičová sa informovala, ako došla pani poslankyňa Mgr. Monika
Korenčiová na to, že Hasičská zbrojnica je predražená a tieto nepravdy zverejňuje na
Facebooku

- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala, že také podklady dostala
z Obecného úradu a podotkla, že to dá prešetriť na najvyšší kontrolný úrad SR.
- pani Helena Naďovičová vysvetlila, ako to bolo s financovaním Hasičskej zbrojnice,
že v rámci rekonštrukcie HZ sa zrekonštruovala aj pošta a rozpopčtovým opatrením
č.3/2018 obec vyčlenila na túto rekonštrukciu pošty finančné prostriedky.
- pán.Radomír Strihovský reagoval, že vyúčtovanie dotácie na hasičskú zbrojnicu
z MVSR bolo v poriadku
- pán poslanec Martin Kubica informoval poslancov a občanov ohľadne stĺpu pri
Hasičskej zbrojnici, že na to sa tam dal, aby ľudia nelepili plagáty na zástavky
- pán poslanec Martin Kubica sa pýtal kto vyčistí tie zástavky, ktoré špatia na
Bratislavskej ulici, ktoré vymaľovala pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová
s deťmi
- pani poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová reagovala, že na to je Obecný úrad, aby
vyčistili stĺp a zástavky
- pán poslanec Martin Kubica reagoval, že má ich vyčistiť pani poslankyňa, ktorá ich
vymaľovala
6. Záver
Zástupkyňa starostu obce Iveta Šarmírová poďakovala prítomným za účasť na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom a rokovanie ukončila.
Zástupkyňa starostu obce:
v. r.
Iveta Šarmírová

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

Zapísala :
v. r.
Stanislava Kubicová

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

Overovatelia :
v. r.
Martin Kubica

...............................
v. r.

Katarína Polakovičová

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

