
 

Z á p i s 
z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa 02.11.2015  

 
Prítomní: MUDr. Štefan Krištofík, MPH, MUDr. Jana Fridrichová, Ing. Juraj Novota, Mgr.        
Veronika Virágová, MUDr. Martin Heriban, Doc. MUDr. Mario Bartkovjak, PhD., Doc. PhDr. 
Daniela Kállayová, PhD., MPH, Mudr. Branislav Kramár 
 
Ospravedlnený: Mgr. Michal Lipovský  
 
Hostia: Mgr. Ingrid Huňavá, JUDr. Vlastimil Očenáš 
 
Sekretár:  Ľubica Novanská 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Novelizácia VZN – detské jasle  
3. Rôzne, diskusia 
4. Záver 

K bodu 1: 
 
      Rokovanie viedol predseda komisie MUDr. Štefan Krištofík, MPH, ktorý privítal 
prítomných a otvoril rokovanie. Prítomní súhlasili s navrhnutým programom.   
     
K bodu 2: 
 
      Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej VZN) – detské jasle  
 
     Predseda komisie – MUDr. Krištofík, po otvorení rokovania odovzdal slovo JUDr. 
Očenášovi - riaditeľovi Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave, ktorý ako prekladateľ 
návrhu úpravy VZN, podrobne oboznámil prítomných  s  predloženým návrhom na zmenu 
VZN.  Informoval o tom, že v súčasnosti neexistuje žiadna právna norma, ktorá by riešila 
detské jasle, údajne je v štádiu prípravy. Ak by do budúcna vznikla takáto právna norma 
a schválené VZN by bolo v rozpore s ňou, tak sa aktuálne upraví VZN. JUDr. Očenáš ďalej 
konštatoval, že pribúdajú súkromné jasle, v ktorých sa však veľmi nekladie dôraz na to, aby 
zdravotnícky personál bol preškolený, nakoľko absentuje legislatíva, ktorá by tento stav 
riešila. MUDr.Heriban vyslovil názor, že mu pribúdajú detskí pacienti zo súkromného sektoru. 
Na predložený návrh úpravy VZN (doložený v prílohe) neboli zo strany verejnosti vznesené 
žiadne pripomienky. Prítomní členovia komisie taktiež nemali žiadne pripomienky, hlasovali 
nasledovne: 
      

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 

sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár         /           

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /   . 

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Mário Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH /    

Mgr. Michal Lipovský    ospravedlnený 



 

Uznesenie č. 1: 
 
     Komisia sociálna a zdravotná  odporučila  Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava 
schváliť návrh predkladaného VZN o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských 
jasliach a úhradách za služby poskytované v detských jasliach. 
  
 
K bodu 3: 
 
      Predseda komisie stručne informoval prítomných členov komisie o priebehu rokovania 
s verejnosťou k návrhu novely VZN o dotáciách. Taktiež bola podaná aj informácia 
o stanovisku Rady seniorov k návrhu novely VZN o stravovaní, ktorej členovia tiež súhlasili 
s návrhom variantu A, ktorý sa javí ako spravodlivejší,  za ktorý tiež  jednohlasne zahlasovali 
všetci členovia komisie v predchádzajúcom hlasovaní.   
      Mgr. Huňavá – vedúca odboru sociálneho, informovala prítomných o pripravovanom 
Komunálnom pláne sociálnych služieb (KPSS). Vybraná firma, ktorá bude tvorcom KPSS, 
musí tento vypracovať v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.    
 
 
K bodu 4: 
 
    Predsedajúci poďakoval  všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Ďalší termín 
rokovania komisie nebol stanovený, nakoľko rokovania komisie sú vždy stanovené aktuálne 
podľa potreby.  
 
 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík, MPH 

      predseda komisie, v. r. 

 
 
 
Zápis vyhotovila dňa 03.11.2015 
Ľubica Novanská, sekretár komisie 
                      



 

 

     
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA 

TRNAVA 

 

NÁVRH  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA 
   

o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských jasliach 
a úhradách za služby poskytované v detských jasliach 

 
 

Dátum vyvesenia návrhu VZN:     19.10.2015  
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:    29.10.2015 
 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti 

podľa čl. 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. l 
a ods. 3 písmeno a) a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov, vydáva VZN o rozsahu 

a podmienkach starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby 
poskytované v detských jasliach  

 
PRVÁ ČASŤ 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je :   
a) definovanie rozsahu a podmienok poskytovania starostlivosti 

v mestských detských jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trnava, ďalej len „detské jasle“, 

b) spôsob platenia a stanovenie výšky úhrady za služby poskytované 
v detských jasliach.  

2. Detské jasle na území mesta Trnava spravuje a riadi Stredisko sociálnej 

starostlivosti, Vl. Clementisa 51, Trnava, príspevková organizácia Mesta 
Trnava (ďalej len „SSS“). 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, alebo 
elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to 
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa 

nemusí prihliadať. 

 

mailto:infoservis@trnava.sk


 

  

DRUHÁ ČASŤ 

Služby v detských jasliach a výška úhrady 

Čl. 2 

 

1. Detské jasle sú zariadenie, ktoré zabezpečuje starostlivosť pre deti 
vo veku od 1 roku do 3 rokov.  

2. Služby v detských jasliach sa prednostne poskytujú pre deti, ktoré majú 
spolu s aspoň jedným zákonným zástupcom trvalý pobyt v meste Trnava. 
Umiestnenie dieťaťa, ktorého zákonný zástupca nemá trvalý pobyt 

v Trnave, je možné len v prípade voľnej kapacity.  

3. Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu doručenej SSS, na základe čoho bude dieťa zaradené 
do evidencie. V prípade splnenia podmienok stanovených týmto VZN 

a voľnej kapacity, zákonný zástupca s prevádzkovateľom uzatvorí Dohodu 
o starostlivosti o dieťa v detských jasliach . 

4. Pri prijatí dieťaťa do detských jasieľ je zákonný zástupca povinný 
predložiť : 

a) evidenčný list dieťaťa,  
b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa so súhlasom 

jeho umiestnenia v detských jasliach. 
 

5. V prípade, ak dieťa nenastúpi na dohodnutý termín, alebo po písomnej 

výzve odmietne nástup v dohodnutom termíne, bude dieťa z evidencie 
vyradené. Počas 2 až 4 týždňov od nástupu do detských jasieľ sa dieťa 

adaptuje na prostredie. 

6. Detské jasle zabezpečujú starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku, 

maximálne však do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, v ktorom 
dieťa dovŕšilo 3 roky veku. 

7. Poskytovanie služby v detských jasliach je upravené dohodou, v ktorej sú 
stanovené práva a povinnosti účastníkov dohody pre poskytovanie služby, 
výška a spôsob platby úhrady i povinnosti SSS.  

 

Čl. 3 

Služby poskytované v  detských jasliach: 

1. Detské jasle poskytujú obslužné činnosti: stravovacie služby spojené 
s výrobou, podávaním stravy a zabezpečenie pitného režimu pre deti, 

upratovanie; 

2. Detské jasle poskytujú odborné činnosti:  

a) podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých   
oblastiach bežného života, sociálne návyky (včlenenie sa 
dieťaťa do kolektívu a spoločnosti),  

b) osvojenie hygienických návykov,  



 

c) stravovacie návyky, 

d) rozvoj myslenia, 

e) podpora fyzickej aktivity, rozvoj hrubej a jemnej motoriky 

f) rozvoj aktívnej reči. 

 

Čl. 4 

Výška úhrady za služby poskytované v detských jasliach a  spôsob 
platenia úhrady 

1. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v  detských jasliach: 

a) paušálny poplatok:  

- 230,00 eur/mesiac pre dieťa a aspoň jedného zákonného 
zástupcu dieťaťa s trvalým pobytom v meste Trnava, 

- 310,00 eur/mesiac pre dieťa s trvalým pobytom mimo 
mesta Trnava, 

b) stravná jednotka 1,20 eura/deň. 
2. Celková mesačná úhrada za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach 

sa určuje ako súčet násobku dennej sadzby odobratej stravnej jednotky 
za mesiac, a mesačného paušálneho poplatku. 

3. Paušálny poplatok sa hradí v plnej výške i v prípade, že dieťa 
z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi do detských jasieľ.  

4. V prípade, ak dieťa nenavštívi detské jasle 4 po sebe nasledujúce týždne, 

nasledujúci mesiac sa úhrada paušálneho poplatku nehradí. 
5. Úhrada za stravnú jednotku sa platí spolu s paušálnym poplatkom podľa 

skutočne odobratej stravy. Podmienky a spôsob odhlásenia odobratia 
stravných jednotiek upraví dohoda zákonného zástupcu a SSS. 

6. Stravná jednotka obsahuje podávanie jedla 4 x denne - raňajky, desiata, 

obed, olovrant. 
7. Spôsob platenia úhrady sa stanovuje nasledovne:  

 - bezhotovostne na účet, alebo 

 - poštovou poukážkou; 

Splatnosť úhrady za starostlivosť v detských jasliach je do 20. dňa 
v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

8. Počas adaptačného obdobia (2-4 týždne) sa platí 50 % úhrady 
za starostlivosť o dieťa v  detských jasliach. Úhradu je povinný zákonný 
zástupca uhradiť do 5. dní od nástupu dieťaťa do detských jasieľ. 

 

Čl 5 

Skončenie poskytovania starostlivosti v detských jasliach 
 

1. Starostlivosť o dieťa v  detských jasliach sa skončí dohodou ak, zákonný 
zástupca, resp. zákonní zástupcovia, písomne požiadajú o ukončenie 
starostlivosti o dieťa. 



 

2. Starostlivosť o dieťa v detských jasliach sa skončí na základe iných 

skutočností a to napr. :  
a) 31. augustom príslušného kalendárneho roku, v ktorom dieťa 

dovŕšilo 3 roky veku, alebo 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa si opakovane neplní svoje povinnosti 

a to najmä: 

- nezaplatí úhradu za starostlivosť o dieťa v detských jasliach za 

viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace, alebo 

- opakovane závažne porušuje Prevádzkový poriadok detských 

jasieľ,  

c) dieťa sa neadaptuje na prostredie detských jasieľ, alebo 

d) starostlivosť  v detských jasliach sa nemôže poskytovať dieťaťu 
zo zdravotných dôvodov. 

 

TRETIA ČASŤ 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

Čl. 6 

1. Výška úhrady za poskytovanie stravovania sa upraví, ak sa zvýšia 
priemerné ekonomické náklady pripadajúce na stravnú jednotku 

za predchádzajúci kalendárny rok. Zmenu úhrady za stravnú jednotku 
podľa priemerných ekonomických nákladov spojených s poskytovaním 

stravovania v detských jasliach stanoví riaditeľ Strediska sociálnej 
starostlivosti príkazom riaditeľa k 1. júlu kalendárneho roka. 

2. Pre deti prijaté do detských jasieľ pred účinnosťou tohto VZN platí právny 

režim pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN, najdlhšie však do 30. 
júna 2016. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Účinnosť 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016. 
 

 
 
 

 
JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

    primátor mesta Trnava 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa ................. 
 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 
Mesto Trnava prostredníctvom Strediska sociálnej starostlivosti, príspevkovej 

organizácie, (ďalej len „SSS“), zabezpečuje na území mesta Trnava starostlivosť o deti 
v Detských jasliach na Hodžovej ul. č. 38 v Trnave. V jediných mestských detských jasliach 
v Trnave s kapacitou 55 detí  SSS poskytuje starostlivosť pre deti od 1 roku veku do 3 rokov 
veku. 

V súčasnosti žiadny právny predpis platný v Slovenskej republike neupravuje detské 
jasle, ich vznik, zánik, či rámec ich činností. Ostatne (pred rokom 1989) boli detské jasle 
zaradené v rámci systému zdravotníckych zariadení a zároveň súčasťou siete predškolských 
zariadení upravené, napr. zákonom č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach. Zákon bol 
platný až do 25.11.1993, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 279/1993 Z. z. o školských 
zariadeniach, ktorý právny pojem jaslí už viac neupravoval. Podľa ostatnej právnej úpravy 
z roku 1978 boli jasle definované ako detské výchovné zariadenie s liečebno-preventívnou 
starostlivosťou; zabezpečujú starostlivosť o zdravý telesný a duševný vývoj a o harmonický 
rozvoj detí spravidla do troch rokov veku.  

 
Detské jasle SSS prevádzkuje na základe Zriaďovacej listiny schválenej Mestským 

zastupiteľstvom mesta Trnava od svojho vzniku v roku 1991, kedy boli detské jasle 
delimitované zo štátnej správy na samosprávu. V súčasnosti sa úhrada stanovuje v závislosti 
od spoločného príjmu zákonných zástupcov, ktorý sa delí počtom členov v domácnosti. 
Pri spoločne posudzovanom mesačnom príjme do 82,98 eura je mesačná úhrada 16,59 
eura, pri príjme do 132,78 eura je mesačná úhrada 33,19 eura, do 232,36 eura je mesačná 
úhrada 66,38 eura a nad 232,39 eura je mesačná úhrada 185,91 eura. Vypočítaná mesačná 
úhrada za pobyt dieťaťa v jasliach je pevný paušálny poplatok, ktorý zahŕňa starostlivosť 
o dieťa počas pracovných dní v čase od 6.00 hod do 16.30 hod. a stravu pre dieťa, ktorá 
obsahuje raňajky, desiatu, obed a olovrant. 

 
 Uvedená právna úprava stanovenia úhrady za starostlivosť poskytovanú v detských 

jasliach, je vzhľadom na príjmové pomery zákonných zástupcov detí, v dnešnej dobe 
neaktuálna a veľká väčšina zákonných zástupcov platí plnú úhradu v sume 185,91 eura, 
resp. úhradu v sume 66,38 eura, lebo ich posudzovaný príjem prevyšuje v súčasnosti 
stanovené limity. 

 
 Prehľad výnosov, nákladov a výsledok hospodárenia Detských jasieľ na Ulici 

Hodžova č. 38 v Trnave, za prechádzajúce roky uvádzame v nasledovnej tabuľke: 

Rok Výnosy v 
eurách 

Ekonomické 
náklady v 

eurách 

Výsledok hospodárenia 
v eurách 

2012 90.426,00 198.599,00 - 108.173,00  

2013 66.812,00 200.836,81 - 134.024,81 

2014 82.050,00 193.077,00 - 111. 027,00 

 

 Schválením navrhovaného Všeobecne záväzného nariadenia, Mesto Trnava upraví 
rozsah a podmienky starostlivosti v detských jasliach i úhradu za poskytované služby 
v detských jasliach. VZN definuje detské jasle ako zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť 
o zdravý telesný, duševný vývoj a o harmonický rozvoj detí vo veku od 1 roku do 3 rokov 
veku dieťaťa. Detské jasle sú určené spravidla pre deti, ktoré spolu s aspoň jedným 
zákonným zástupcom majú trvalý pobyt v meste Trnava. V prípade voľnej kapacity môžu 
detské jasle prijať i dieťa aj s trvalým pobytom mimo mesta Trnava. Prijatie dieťaťa sa 
uskutoční na základe predloženia predpísaných dokumentov a to písomnej žiadosti, 
s evidenčným listom dieťaťa a lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. SSS so 



 

zákonným zástupcom následne uzatvorí písomnú dohodu o starostlivosti o dieťa v detských 
jasliach. 

 
Každé dieťa po nástupe absolvuje skúšobnú, tzv. adaptačnú dobu, ktorá trvá 2 až 4 

týždne. Adaptačná doba slúži na zoznámenie sa s prostredím, či je dieťa schopné zapojiť sa 
do aktivít kolektívu a režimu, ktorý je v detských jasliach stanovený.  

 
V detských jasliach bude poskytovaná starostlivosť v oblasti podpory a rozvoja 

samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života, sociálne návyky, v oblasti 
osvojenia si hygienických návykov, stravovacích návykov, rozvoja myslenia, podpora fyzickej 
aktivity, rozvoja hrubej a jemnej motoriky i rozvoja aktívnej reči. Súčasťou poskytovaných 
služieb bude aj stravovanie, upratovanie a zabezpečenie pitného režimu. 

 
Výšku úhrady v detských jasliach navrhujeme stanoviť ako súčet paušálneho 

mesačného poplatku a poplatku za stravu, podľa skutočne odobratých stravných 
jednotiek. Paušálny poplatok sa bude hradiť v plnej výške mesačne i v prípade, že dieťa 
z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi počas mesiaca do detských jasieľ (okrem obdobia 
prevádzkovej dovolenky a adaptačného obdobia). Dôvodom stanovenia úhrady paušálnym 
poplatkom je skutočnosť, že v prípade neprítomnosti dieťaťa, na predmetné miesto nie je 
možné prijať iné dieťa a SSS vznikajú náklady na prevádzku (mzdové náklady, náklady 
na energie a pod.) bez ohľadu na aktuálny počet detí v detských jasliach. 

 
Predkladáme dve alternatívy výšky paušálneho poplatku. Východiskom pre 

Alternatívu A i Alternatívu B sú predpokladané ekonomické náklady na prevádzku Detských 
jasieľ v meste Trnava vypočítané za rok ako priemer finančných nákladov za ostatné 3 
kalendárne roky, ktoré sú v sume 197.504,00 eur za kalendárny rok. Náklady na jedno dieťa 
v detských jasliach sú 310,00 eur mesačne. V ekonomických nákladoch sú zahrnuté náklady 
na energie, mzdové náklady, prevádzkové náklady i náklady na stravovanie. Na jedno dieťa 
je stanovená suma poplatku za stravu vo výške 1,20 eura denne. 

 
Stanovenie paušálnej úhrady zohľadňuje výšku príspevku na starostlivosť o dieťa 

podľa zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, ktorý je aktuálne 230,00 eur za mesiac a trvalé bydlisko 
dieťaťa, resp. zákonného zástupcu dieťaťa. Úhradu VZN stanoví ako súčet úhrady za 
stravné jednotky (mesačne cca 24,00 eur) a paušálneho poplatku v sume 
230 eur/mesačne – za dieťa s trvalým pobytom v meste Trnava spolu 254,00 eur 
a 310,00 eur/mesačne za dieťa mimo trvalého pobytu v Trnave - spolu 334,00 eur. 

Prijatím úhrady za detské jasle predpokladáme, že sa zníži hospodárska strata 
o približne 70.000,00 eur za rok, oproti priemernej strate za predchádzajúce 3 roky. 

 
 Úhradu za poskytovanú stravu navrhujeme stanoviť na 1,20 eura/deň/dieťa. Celkové 

náklady na prípravu stravy v detských jasliach na jeden obed sú 2,77 eura, v čom sú 
zahrnuté stravná jednotka (1,20 eura) a prevádzkové náklady (energie, mzdy kuchárok 
a pod.), ktoré sú súčasťou paušálneho poplatku. 

 
Navrhované VZN ďalej upravuje spôsob platby, jej splatnosť, i úhradu za starostlivosť 

v detských jasliach počas adaptačnej doby, teda doby slúžiacej na zoznámenie sa dieťaťa 
s prostredím detských jasieľ i kolektívom. Paušálny poplatok bude v čase adaptácie dieťaťa  
znížený o 50 % zo stanoveného paušálu. Za stravovanie sa počas adaptačnej doby neplatí. 
V prípade, ak by dieťa viac ako 4 týždne po sebe nenavštevovalo detské jasle, paušálnu 
úhradu na nasledujúci mesiac za dieťa nebude zákonný zástupca platiť. Prevádzkový 
poriadok detských jasieľ upraví podmienky pri odhlasovaní stravy, povinnosti SSS, i pravidlá 
pri starostlivosti v detských jasliach. 

 



 

V závere predkladaného VZN upravujeme skončenie poskytovania starostlivosti 
v detských jasliach a účinnosť VZN. VZN bude účinné dňom 1. januára 2016. Pre deti prijaté 
do detských jasieľ pred účinnosťou tohto VZN platí právny režim pred nadobudnutím 
účinnosti tohto VZN, najneskôr však do 30. júna 2016. Po 1. júli 2016 budú úhradu za 
starostlivosť v detských jasliach uskutočňovať podľa predloženého VZN. Predkladané VZN je 
v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
Návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Komisie sociálnej a zdravotnej MZ 

mesta Trnava dňa 02.11.2015, ktorá odporučila schváliť predložené znenie. Dňa 19. 
októbra 2015 bol návrh novely vyvesený na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejnený na 
internetovej stránke mesta. Lehota na pripomienkovanie verejnosťou uplynie dňom 
29.októbra 2015.  Pripomienky vznesené verejnosťou, ktoré budú v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne 
záväzných nariadení Mesta Trnava, v platnom znení, a príkazom prednostky mestského 
úradu č. 1/2006, budú zapracované v tabuľke spracovávanej k pripomienkovému konaniu, 
ktorá bude predložená na rokovanie mestskej rady dňa 3. novembra 2015. 

 
 
 
 
 
      JUDr. Vlastimil Očenáš 
        riaditeľ 

  



 

 


