Zápisnica z 18. plánovaného verejného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Veľké Uherce zo dňa 25. augusta 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov, neprítomní – ospravedlnení pán Michal
Foltán, pán Ján Kundlák, pán Štefan Vlčko (príloha č. 1)
1. Otvorenie zasadnutia.
Na úvod starostka privítala prítomných a poslancov. Skonštatovala, že OZ je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ing. Alena
Chalupová predložila návrh programu 18. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení zo 17. plánovaného zasadnutia.
4. Správa o plnení rozpočtu obce Veľké Uherce za 1. polrok 2017.
5. Správa hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za 1. polrok 2017.
6. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2016.
7. Informácia o stave zabezpečenia platenia dane z nehnuteľností za 1. polrok 2017.
8. Návrh VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.
9. Návrh VZN č. 3/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území Obce Veľké Uherce.
10. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.
11. Interpelácia poslancov OZ.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesení.
14. Záver.
Spýtala sa poslancov, či chce niekto z nich doplniť prednesený program. Nikto nechcel. Takže
dala hlasovať, aby OZ zasadalo podľa tohto programu. Všetci hlasovali za, nikto nebol proti
a nikto sa hlasovania nezdržal. Skonštatovala, že program rokovania bol schválený 6
poslancami.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
Potom starostka prešla na druhý bod zasadnutia – voľba zapisovateľa. Za zapisovateľa
navrhla Petra Totha. Za overovateľov zápisnice navrhla pána Júliusa Kmeťa a pána Antona
Plandoru. Spýtala sa poslancov, či má niekto z nich iný návrh. Nikto nemal iný návrh, tak dala
hlasovať. Všetci poslanci hlasovali za. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Skonštatovala, že zapisovateľom bude Peter Toth a overovatelia budú pán Július Kmeť a pán
Anton Plandora. Potom do návrhovej komisie navrhla za predsedu pána Ivana Tóha a za členov
pána Antona Laca a Antona Tomu. Spýtala sa poslancov, či má niekto iný návrh. Nikto nemal,
tak dala hlasovať o tomto návrhu. Všetci poslanci hlasovali za, nikto nebol proti a nikto sa
hlasovania nezdržal. Starostka skonštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení:
predseda pán Tóth a členovia p. Laco a p. Toma.
3. Kontrola plnenia schválených uznesení.
Tretím bodom zasadnutia bola správa o plnení uznesení zo 17. plánovaného zasadnutia OZ.
Starostka vyzvala Ing. Juríkovú, aby ju predniesla. Ing. Juríková predniesla správu o plnení
uznesenia. (príloha č. 2). Starostka poďakovala za predloženie správy, spýtala sa či má niekto
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pripomienky ku tejto správe. Nikto nemal. Skonštatovala, že táto správa pôjde do uznesenia
ako OZ berie na vedomie.
4. Správa o plnení rozpočtu obce Veľké Uherce za 1. polrok 2017 (príloha č. 3) a
5. Správa hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za 1. polrok 2017 (príloha č. 4).
Starostka poslancov oboznámila, že tento materiál obdŕžali domov a mohli si ho
preštudovať – správu a čerpanie rozpočtu. Skonštatovala, že čerpanie k polroku je slabšie,
väčšie výdavky prídu v druhom polroku. Teraz sa dokončuje rekonštrukcia kúrenia v školskej
družine, menia sa podlahy. Zostatok na všetkých účtoch k 30.06.2017 je 618 819,24 EUR,
v pokladni obecného úradu je zostatok 1226,94 EUR a je vedená pohľadávka vo výške
19 475,68 EUR, ktorá je stále v riešení. Vyzvala predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadril
k plneniu rozpočtu. Pán Tóth informoval, že členovia komisie materiál podrobne prešli.
Členovia komisie mali niektoré pripomienky – čerpanie dotácie MOTOCLUBU vo výške 2 000
EUR na celý rok. Bolo im vysvetlené, že každá organizácia čerpá schválené finančné
prostriedky tak, ako uzná za vhodné. Niektoré organizácie čerpajú dotáciu jednorázovo, iné
organizácie čerpajú dotáciu priebežne, prípadne podľa potreby. V MOTOCLUBE bude
prebiehať kontrola hlavnej kontrolórky, na čo boli poskytnuté finančné prostriedky použité.
Bola otázka na položku vo výške 21 000 EUR na kultúrny dom. Bolo im vysvetlené, že
v uvedenej položke sú zahrnuté náklady na vypracovanie energetického auditu, projektovej
dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a náklady na verejné
obstarávanie a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ešte bola otázka na
položku príspevok na regionálne organizácie ZMOS a podobne – tento rok začíname platiť za
používanie systému DCOM približne 2 000 EUR. Komisia doporučila čerpanie za 1. polrok
2017 schváliť. Starostka vyzvala hlavnú kontrolórku, aby predniesla svoje stanovisko
k čerpaniu rozpočtu za 1 . polrok 2017. Starostka vyzvala poslancov, či sa chce ešte niekto
niečo opýtať. Pán Kmeť sa opýtal na položku príjem od fyzickej osoby – zníženie energetickej
náročnosti kultúrneho domu, vo výške 9 500 EUR. Starostka vysvetlila, že prebiehalo verejné
obstarávanie a každý kto sa zúčastnil obstarávania, musel vložiť finančnú zábezpeku alebo
bankovú záruku. Uvedenú čiastku budeme musieť vrátiť po podpise zmluvy. Ozrejmila, že
verejné obstarávanie vyhrala firma Strojstav, avšak zmluva ešte nebola podpísaná. Pán Kmeť
sa ďalej opýtal na položku iné príjmové finančné operácie zábezpeka byty vo výške 9 162,12
EUR a na položku štúdie, posudky vo výške 3 229,65 EUR. Bolo mu vysvetlené, že položka
zábezpeka je zábezpeka za nájomné byty a položka štúdie, posudky sú výdavky na
vypracovanie energetických certifikátov pre obecné budovy, nakoľko pre každú budovu vo
vlastníctve obce, ktorú prenajímame, by sme mali mať vypracovaný energetický certifikát. Pán
Kmeť sa ešte opýtal na položku vodovod Fatineje elektrická energia, že je tam veľký odber a na
položku údržba cintorína, domu smútku- chodníky – starostka mu ozrejmila, že uvedenú čiastku
za spotrebu elektrickej energie nám v plnej výške refundujú. Položka údržba cintorína – to sú
výdavky na chodníky, nebolo to dočerpané z minulého roka.
6. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok
2016 (príloha č. 5)
Starostka prešla na ďalší bod programu. Vyzvala pána poslanca Tótha, aby informoval
o výsledku nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2016.
Pán Tóth prečítal správu nezávislého audítora. Starostka sa opýtala poslancov, či má niekto
niečo k tejto správe.
7. Informácia o stave zabezpečenia platenia dane z nehnuteľností za 1. polrok 2017
(príloha č. 6)
Starostka skonštatovala, že tento materiál taktiež poslanci obdŕžali domov a mohli si ho
preštudovať. Predniesla správu o plnení dane z nehnuteľnosti za 1. polrok 2017. Požiadala
poslancov, aby sa vyjadrili. Nikto k tomuto bodu rokovania nemal pripomineky.
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8. Návrh VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách ( príloha č. 7 a č. 8).
Starostka informovala poslancov, že sme dostali upozornenie prokurátora, že pôvodné
VZN je už staré a neaktuálne, že je potrebné prijať nové VZN. Bol vypracovaný návrh nového
VZN, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli na 15 dní pred zastupiteľstvom, návrh bol
predložený poslancom. Opýtala sa poslancov, či chce niekto niečo doplniť, zmeniť. K návrhu
neboli prednesené žiadne pripomienky.
9. Návrh VZN č. 3/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území Obce Veľké Uherce
(príloha č. 9 a č. 10).
Starostka taktiež informovala poslancov, že na základe kontroly okresnej prokuratúry
v Partizánskom, sme dostali upozornenie prokurátora aj na VZN 4/2008 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia. Bol chybný proces prijímania tohto VZN. Na základe tohto
upozornenia bol vypracovaný prednesený návrh VZN č. 3/2017, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli na dobu 15 dní pre rokovaním dnešného zastupiteľstva. Návrh VZN spolu
s upozornením prokurátora bol poslancom prednesený, opýtala sa poslancov či chce niekto
niečo zmeniť, doplniť. Nikto nechcel nič doplniť, tak starostka prešla na ďalší bod rokovania.
10. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov
Starostka poslancov oboznámila, že tieto materiály obdŕžali domov a mohli si ich
preštudovať.
Dostali sme list od pána Szilárda Ďurecha (príloha č. 11) vo veci uzatvorenia cesty pre
motorové vozidlá pozdĺž vodnej nádrže vo Veľkých Uherciach. Mohli ste si uvedený list
preštudovať. Tento istý list bol adresovaný aj lesom SR. Pán Ďurech požaduje osadenie
dopravnej značky alebo rampy, ktorá by zabránila vjazdu na túto cestu. Starostka uviedla, že
cesta nad vodnou nádržou je lesný pozemok vo vlastníctve lesov Slovenskej republiky, nie je
to obecná cesta a osadenie akejkoľvek značky alebo rampy je plne v kompetencií lesov SR.
Prebehlo aj rokovanie so zástupcami lesov, ktorí uvažujú s osadením dopravnej značky alebo
rampy. Od dediny zákaz vjazdu je, sú tam osadené aj betónové panely, ktoré sú v súčasnosti
z dôvodu prác na vodnej nádrži a ťažbe dreva odsunuté. Starostka uviedla, že súhlasí s tým aby
tam nechodili autá, je to cesta pre peších a cyklistov. Pán Ďurech ďalej v liste upozornil aj na
problém s odpadom – po napustení vodnej nádrže bude zvýšený počet turistov, rybárov. Treba
častejšie zvážať odpad. Starosta uviedla, že je za to, aby sa tam udržovala čistota, avšak je to
predovšetkým požiadavka na samotných rybárov (rybársky zväz) aby si tam udržovali čistotu
a správcu priehrady. Nebudeme predsa chodiť po nich a zbierať odpadky. Opýtala sa poslancov
či má niekto niečo k tomuto listu. P. Javůrková uviedla, že uzatvorenie cesty je dobrá
myšlienka, je to jediné bezpečné miesto, ktorým sa chodí okolo priehrady. Pán Kmeť uviedol,
že uzatvorenie tejto cesty sa riešilo už v roku 2011, stanovisko lesov bolo také, že uzatvorenie
tejto cesty si riešia oni. Nemusí tam byť ani zákaz, nakoľko je to lesný pozemok tak platí zákaz
vstupu na lesný pozemok, ktorý môže byť pokutovaný. Skonštatoval, že priehrada ako aj okolité
pozemky sú súkromné a o poriadok na nich nech sa starajú majitelia týchto pozemkov.
Nebudeme predsa chodiť a robiť poriadok v okolí celej priehrady. Keď si donesú odpad rybári,
tak nech si ho aj odvezú, aj oni robia neporiadok. Pán Laco uviedol, že veľa ľudí nevie, že tieto
pozemky nie sú vo vlastníctve obce a hovoria že je to vizitka obce. Je potrebné túto vec
konzultovať s lesmi.
Starostka predniesla žiadosť pána Kulicha (príloha č. 12) vo veci odkúpenia časti
obecného pozemku na Poždole. Uviedla, že teraz nemôžme dať súhlas na odkúpenie, zoberieme
to iba na vedomie. Vyzvala Ing. Totha aby ozrejmil situáciu. Ten uviedol, že ide o pozemok na
ktorom je postavená ruina rekreačnej chaty, ktorá nie je vedená na liste vlastníctva. Ide o cudzí
majetok na obecnom pozemku. Nevieme či existujú majitelia, prípadne dedičia tejto chaty,
musíme zistiť vlastníkov. Nemôžeme to predať len tak, vec musíme riešiť tak, aby sme
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postupovali v zmysle zákona. Starostka uviedla, že sa musíme poradiť s právničkou ako
postupovať v tomto prípade. Pán Tóth uviedol, že táto vec sa riešila už aj v minulosti, avšak
neúspešne. Pán Laco sa opýtal v akom stave je uvedená chata a či môže dôjsť k nejakej škode.
Ing. Toth odpovedal, že pri silnejších vetroch nie je vylúčené, že sa tam môže niečo stať.
Starostka predniesla podnet (príloha č. 13) občanov vo veci premiestnenia stanovišťa
kontajnerov na odpad v chatovej oblasti Poždol. Uviedla, že je to nazvané ako petícia, ale
nespĺňa to všetky náležitosti petície. Okresný úrad Partizánske nám postúpil na riešenie tento
podnet. Starostka povedala, že kdekoľvek to dáme, tak tam bude problém. Keď to dáme na
voľné priestranstvo, tak to bude ešte horšie, ako to bolo aj minulosti. Kontajnery sú v súčasnosti
popri ceste vo vlastníctve obce a na pozemku vo vlastníctve pána Ing. Pecháča. Ten nám dal
súhlas na umiestnenie kontajnerov na jeho pozemku. Starostka plánuje premiestniť kontajnery
nižšie na pozemok pána Ing. Pecháča, vybudovať oplotenie. Chodí sa tam skoro každý deň
zbierať odpad. Pán Laco sa opýtal kam navrhujú premiestniť kontajnery. Starostka uviedla, že
navrhli obecné pozemky, ktoré sú blízko súčasného stanovišťa. Ak sa situácia nevyrieši,
budeme hľadať nové riešenie. P. Javůrková sa opýtala, či nemôžu mať chatári vlastné nádoby
na smeti. Bolo jej odpovedané, že nie do všetkých častí sa dostane zberové vozidlo. Neporiadok
nerobia iba chatári, ale aj cudzí. Opýtala sa poslancov, či má niekto iný návrh na riešenie. Pán
Laco odpovedal, že sa to vyskúša oplotiť, osadiť fotopascou a keď sa to neosvedčí, tak sa bude
hľadať iné riešenie.
11. Interpelácia poslancov OZ.
Pani Javůrková sa opýtala, či teraz, keď sa napúšťa priehrada, nie je možné požiadať
Slovenský vodohospodársky podnik, aby raz za čas nepustili trochu viac vody aj do potoka.
Starostka odpovedala, že písomne požiadame Slovenský vodohospodársky podnik
o vyjadrenie.
Pán Plandora sa opýtal, či sa bude opravovať cesta od kamenného mosta po školu.
Starostka uviedla, že sa to bude robiť v septembri a októbri. Od 01.07. je zvýšený limit na
zákazky s nízkou hodnotou, limit je teraz 150 000 eur.
Pán Laco sa opýtal na vodovod na Záhumní, na cintorín a dom smútku. Či sa tam niečo
plánuje. Starostka uviedla, že teraz je vyvesená verejná vyhláška na stavebné povolenie na
rekonštrukciu vodovodu a taktiež verejná vyhláška na rozšírenie vodojemu v Dráhach. Dúfa,
že budúci rok sa rekonštrukcia uskutoční. Uviedla, že na cintoríne sa to musí ešte povyrovnávať,
ale je málo ľudí na verejnoprospešných prácach. Na rekonštrukciu domu smútku máme
spravenú projektovú dokumentáciu s rozpočtom 30 000 Eur, vidí sa jej to strašne veľa peňazí.
Pán Laco sa opýtal čo je v tom zahrnuté. Ing. Toth odpovedal, že je navrhnuté také
architektonické riešenie, aby to bolo jednotné – rovná nosníková strecha – prestrešenie miesta
kde stávajú muzikanti, výmena hlavného vchodu a dlažba. Vnútorné vybavenie v tom nie je
zahrnuté, nakoľko sú to neoprávnené náklady. Starostka povedala, že sa bude hľadať iné
riešenie. Dotáciu vo výške 6 000 EUR musíme vyčerpať do polovice budúceho roka. Pán Laco
sa opýtal ešte na detské ihrisko. Starostka informovala, že bola podaná žiadosť o dotáciu, na
ktorú ešte neprišla odpoveď. Ak nám nebude pridelená dotácia, tak ho urobíme z vlastných
zdrojov. V rozpočte máme vyčlenených 20 000 Eur na toto ihrisko, ktoré bude umiestnené
v areáli materskej školy.
12. Diskusia.
Pani Kováčová sa opýtala, prečo sa na ich ulici prestalo pracovať. Pani Jančeková má
odhalené základy, dve tretiny cesty sú rozkopané, výkop je zakrytý iba železnými platňami.
Môže sa tam niečo stať. Informovala, že keď asfaltovali cestu, odpadové šachty sú utopené
v ceste a je to nebezpečné, že už tam padol jeden cyklista. Ing. Toth informoval, že zdvihnutie
týchto poklopov nebolo v dohodnutej cene. Vieme o tomto probléme a bude sa to riešiť. Práce
boli pozastavené z toho dôvodu, že zhotoviteľ stavby ČOV Sever hľadá dodávateľa na
realizáciu potrebných prác. Pani Kováčová sa ešte opýtala, či by sa nedala zaasfaltovať aj cesta
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od Larfu po križovatku pri vinárni. Túto cestu využíva veľa ľudí, všetci ktorí bývajú v dlhom
dvore si tam spravili výjazdy na túto cestu. Cesta je teraz v zlom stave, po daždi tam bývajú
veľké kaluže. Starostka uviedla, že ak poslanci nebudú proti, tak sa táto cesta urobí, ako aj cesta
pri bytovke pri družstve. Pán Bukovič podotkol, že prvý krát túto cestu rozkopali plynári a do
zásypu dávali pieskovú múčku. Potom na druhej strane ju rozkopali telekomunikácie, asfalt je
polámaný. Navrhol strhnúť asfalt, zabezpečiť krajnice, spevniť podklad. Starostka uviedla, že
sa nebude vyberať celá cesta, že sa spevnia iba prepadnuté plocha a natiahne sa nový asfalt.
Pani Kováčová upozornila na chodníky na cintoríne, ide sviatok všetkých svätých, aby
sa neopakovali problémy z minulého roka. Upozornila na stavebný odpad na cintoríne, treba
zistiť od koho je to odpad a nech si to odvezie. Starostka odpovedala že to je v ľuďoch. Pani
Korcová uviedla, že z desiatich prác, ktoré sa robia na cintoríne je ohlásená jedna. Problém je
v zamykaní a oplotení cintorína. Keď prídu po kľúč, tak vieme kto tam práce vykonáva.
Pán Bukovič sa opýtal, koľko ľudí býva v bytovkách nad horným domom. Od bytoviek
chodia ľudia do dediny tak chodia cez horný dvor, keď zaprší tak sú tam kaluže. Uviedol, že je
potrebné vybudovať chodník na ceste od spodnej Jednoty po bytovky popri štátnej ceste. Keď
ide nákladné auto a autobus tak tam majú problém sa vyhnúť. Je to tam veľmi úzke a pre
chodcov nebezpečné. Pani starostka mu poďakovala za podnet. Uviedla, že nad chodníkom do
budúcna možno uvažovať. Chodník smerom od bytoviek cez horný dom je v súkromnom
vlastníctve.
Pán Krištien poďakoval pani starostke a p. Tothovi za včasné vypílenie smrekov pri
potoku. Uviedol, že ak by tam tie smreky zostali, mohlo dôjsť počas silných vetrov ku kalamite.
K tej ceste okolo priehrady uviedol, že je to beh na dlhé trate. V minulosti sa robili rôzne
opatrenia, skončilo to však polovičato. Navrhol pozvať na rokovanie predsedu rybárskeho
zväzu, dohodnúť sa s ním na postupe a tvrdo ho dodržiavať. Poznamenal, že aj keď nie sme
majiteľmi pozemkov okolo priehrady, obec je povinná na svojom katastri udržiavať poriadok.
Starostka uviedla, že budeme rokovať aj s lesmi aj so zástupcami rybárov.
Pán Volárik upozornil na prerastené kríky na ceste smerom od pošty na záhumnie, ako
aj pri hlavnej ceste a taktiež na neudržiavané kríky v záhrade pána Hapujdu. Odporučil riešiť
tieto problémy. Podotkol, že vstup do obce smerom od železničnej stanice, ako aj chodník popri
kaštieli sú v žalostnom stave. Keď robili cestu, tak tam nechali asfalt. Chodí tadiaľ veľa žien
do kostola, keď poprší sú tam kaluže a ľudia chodia až po ceste. Pani Kováčová poznamenala,
že pred odbočkou do kostola bol popri hlavnej ceste zaasfaltovaný chodník, ktorý počas
výstavby kanalizácie porušili. Starostka uviedla, že práce ešte nie sú ukončené, budú asfaltovať
prípojky, poškodené chodníky. Chodník popri kaštieľnom múre je majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Starostka uviedla, že do budúcna plánuje aj s týmto chodníkom niečo
robiť.
Pán Kováč sa opýtal na to, koho sú lúky od priehrady až do Fatinov. Je to tam zarastené
a nikto sa o to nestará. Ide tadiaľ aj obecný vodovod. Bolo mu povedané, že sú majetkom
Slovenskej republiky.
Pani Jánošíková sa opýtala, ako je to s platením nájomného za chodníky
Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Či je to nejako časovo ohraničené. Starostka
odpovedala, že sa platí sa nájom za niektoré chodníky v obci a že budeme jednať
s Trenčianskym samosprávnym krajom o zníženie prípadne o zrušenie platenia nájomného za
tieto chodníky.
13. Schválenie uznesení
Starostka vyzvala pána Tótha , aby predniesol návrh jednotlivých uznesení (príloha č.
14). Pán Tóth prečítal jednotlivé uznesenia a starostka sa znovu pri každom spýtala, či chce
niekto niečo doplniť. Nikto žiadne uznesenie nechcel doplniť. Za každé uznesenie hlasovali
poslanci osobitne.
Uznesenie č. 47/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
Uznesenie č. 48/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov hlasovalo za.
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Uznesenie č. 49/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov
Uznesenie č. 50/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov
Uznesenie č. 51/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov
Uznesenie č. 52/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov
Uznesenie č. 53/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov
Uznesenie č. 54/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov
Uznesenie č. 55/2017 Starostka dala hlasovať. 6 poslancov

hlasovalo za.
hlasovalo za.
hlasovalo za.
hlasovalo za.
hlasovalo za.
hlasovalo za.
hlasovalo za.

14. Záver.
Na záver sa starostka všetkým poďakovala za účasť a popriala príjemný zvyšok
večera.
Ing. Alena Chalupová, starostka obce
Zapísal Ing. Peter Toth, vo Veľkých Uherciach 31. augusta 2017
Overovatelia zápisnice:
Július Kmeť
Anton Plandora

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

6

