
 
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrát ane triedeného zberu  

v meste Krupina  
  
V zmysle §81 ods. 7, písm. h) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zverej ňuje 
Mesto Krupina podrobný všeobecne zrozumite ľný popis celého systému nakladania  
s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu. 
 
Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta Krupina pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností 
slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, 
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä 
z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj odpady 
vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom 
mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, 
ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických 
osôb (§ 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z.). 
 
Zmesový komunálny odpad 
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu (§ 80 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z.).  
Nakladanie s komunálnym odpadom, vrátane jeho vytriedených zložiek je zabezpečené na 
území celého mesta, vrátane lazov, na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb. 
Zber sa vykonáva do určených zberných nádob: 110l,120l, 240l a 1100l, z pozinkovaného 
plechu, resp. plastové nádoby / označené farebne, resp. symbolmi/ a do vriec. Zberné 
nádoby sú buď vo vlastníctve Mesta Krupina, právnickej osoby, s ktorou má Mesto Krupina 
uzatvorený zmluvný vzťah  na zber a prepravu  komunálneho odpadu,  vo vlastníctve 
pôvodcu alebo držiteľa odpadu, prípadne môžu byť zberné nádoby v prenájme.  
Zber komunálnych odpadov je uskutočňovaný podľa odsúhlaseného harmonogramu. Leták s 
harmonogramom zberu na aktuálny kalendárny rok je distribuovaný do všetkých domácností 
a tiež je prístupný na internetovej stránke Mesta Krupina / www.krupina.sk/. 
Pre územie mesta je určený interval vývozu zberných nádob nasledovne: 
 

a) V individuálnej bytovej výstavbe - IBV  (v rodinných domov v intraviláne a extraviláne 
mesta) sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov z 
domácností. Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 
(110 l, resp. 120l  nádoby) je umiestnený pri každom rodinnom dome, vývoz odpadov 
sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch v rámci 
harmonogramu, a to:  
• v letných mesiacoch (máj – september) - 1x 7 dní  
• v zimných mesiacoch (október – apríl) - 1x 14 dní  

 
b) V komplexnej bytovej výstavbe - KBV (v bytových domov v meste) sa uplatňuje 

donáškový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov z domácností. 
Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu /110l, 120l, 
resp. 1100 l nádoby / je umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového 
domu, vývoz odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch v rámci 
harmonogramu, a to: 1x7 dní  

 
c) Zber zmesového komunálneho odpadu v extraviláne mesta Krupina pre IBV sa 

zabezpečuje donáškou na zberné stanovištia s potrebným počtom a typom zberných 
nádob zodpovedajúcich systému zberu (1100 l nádoby), vývoz odpadov sa 



uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch a v lokalitách v rámci celoročného 
harmonogramu, a to: 1x14 dní 

 
d) U právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľoch sa uplatňuje odvozový 

intervalový zber zmesových komunálnych odpadov . Potrebný počet a typ zberných 
nádob zodpovedajúcich systému zberu / 110 l nádoby, resp. 1100 l nádoby / je 
umiestnený v areáloch, resp. v rámci vývozu  vykladajú  pred svoju nehnuteľnosť.  
Vývoz odpadov sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch  
v rámci harmonogramu, a to: 1x 14 dní  

 
Minimálny počet zberných nádob: 

 
a) v rodinných domoch na 1 bytovú  jednotku  minimálne 1 zberová nádoba 110 l  / resp. 

120 l na zber zmesových komunálnych odpadov s intervalom  v zmysle stanoveného 
harmonogramu  

 
b) v „malých“ bytových domoch  s počtom  6 až 8 bytov minimálne 3 zberné nádoby  

110 l / resp. 120 l pri zbere zmesových komunálnych odpadov s intervalom  v zmysle 
stanoveného harmonogramu 

 
c) v bytových domoch  na každých 20 bytových jednotiek minimálne 1 zberová nádoba 

1100 l resp. 10 kusov 110 l pri zbere zmesových komunálnych odpadov s intervalom  
v zmysle stanoveného harmonogramu 

 
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu, 
ktorí sú platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona o miestnych 
daniach majú náklady za  nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v 
danom poplatku. Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je na území obce 
zavedený množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Právnická osoba a 
fyzická osoba podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať obec o zabezpečenie 
odvozu zmesových komunálnych odpadov. 
 
Drobné stavebné odpady / DSO/  
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady.Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť 
na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a 
tieto zhodnotiť opätovným použitím. Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný 
ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k 
poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu 
bezpečnosti a zdravia ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberný dvor. 
Zhromažďovať DSO na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom a za 
podmienok stanovených MsÚ v Krupine, oddelením výstavby, ŽP a RR. 
Dopravenie DSO na zberný dvor si zabezpečí pôvodca DSO. Iné nakladanie s DSO je 
zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO, alebo jeho 
uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu. Ak 
bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - 
podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorého 
pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. Mesto má právo skontrolovať 
pôvod DSO na tvare miesta, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom). 
 
Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsah om škodlivých látok 
Na území mesta sa pre držiteľov odpadu na zber objemného odpadu a odpadu z domácností 
s obsahom škodlivých látok uplatňuje systém kalendárového zberu 2 x za rok.  



Objemný odpad z domácností predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do 
bežne  používaných nádob na KO v meste. Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, 
nádoby, koberce, plechové rúry, opotrebované pneumatiky (ak sú súčasťou KO), objemný 
elektroodpad, a pod. Medzi objemný odpad nepatrí stavebný odpad, autobatérie a pod. 
Objemný odpad z domácností je možné odovzdať aj na zberný dvor – Krupinica 427, 
prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina  uzatvorený zmluvný vzťah. 

Odpady z domácností s obsahom škodlivín tvoria najm ä: 
• použité batérie a akumulátory  
• odpadové motorové a mazacie oleje, 
• farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady 

Patria sem rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické 
látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, 
detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry 
znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod. 

            Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené odpady na zberný dvor – 
Krupinica 427, prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina  uzatvorený 
zmluvný vzťah. 

 
Triedený zber komunálnych odpadov z elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek 
a svietidiel 
 
Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov 
odpadov. Je zakázané ukladať elektroodpad a elektroodpad z domácností do zberných 
nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo. Počas 
celého roka je možné odovzdať elektroodpad z domácností na zbernom dvore. Elektroodpad 
z domácností je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z 
domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe. Elektroodpad z domácností je 
ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi 
elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu. Zber 
elektroodpadov z domácností sa na území mesta zabezpečuje aj mobilným zberom, ktorý 
organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode s Mestom. 
Zbiera sa:  žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska 
a telekomunikačná technika, mobily, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, 
elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia ... 
Nezbiera sa : kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú 
samotné elektroodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ... 
 
Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpado v z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi  
 
OZV, s ktorou má Mesto Krupina  uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša 
náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo 
a kovy. Mesto Krupina je povinné umožniť takejto OZV na jej náklady zber vytriedených 
zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, kovy a sklo. 
Plasty 
Patria sem:  PE (polyetylén)  - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a 
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET 
(polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly 
od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový 
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): 
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a 
pod. 



Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, 
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami , potravinami ), podlahové krytiny, guma, molitan 
a pod. 
Pre územie mesta je určený interval vývozu zberných nádob na plasty nasledovne: 
 

a) V individuálnej bytovej zástavbe sa uplatňuje vrecový  zber. Pôvodca odpadu ukladá 
odpady z plastov  priamo v mieste vzniku do žltých plastových vriec. V zmysle   
harmonogramu  triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu 
zmesového odpadu. 

b) V komplexnej bytovej zástavbe sa uplatňuje donáškový zber do zberných nádob - 
1100 l kontajnery farebne  rozlíšiteľné /žlté/, resp. označené – plasty, ktoré sú 
umiestnené na stanovištiach. Zber sa uskutočňuje v zmysle harmonograme 
triedeného zberu odpadu . Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a 
uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej 
objemu nádoby. 

c) Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené odpady z plastov na zberný 
dvor – Krupinica 427, prevádzkovaný  oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom 
Krupina  uzatvorený zmluvný vzťah. 

 
Sklo 
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov , črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 
 
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z 
umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo 
(zeminou, farbami, potravinami) a pod. 
Pre územie mesta je určený  interval vývozu zberných nádob na sklo nasledovne: 
 

a) V individuálnej bytovej zástavbe a v komplexnej bytovej zástavbe sa uplatňuje 
donáškový zber do zberných nádob - 1100 l kontajnery, označené – sklo , ktoré sú 
umiestnené na stanovištiach. Zber sa uskutočňuje v zmysle harmonograme 
triedeného zberu  a prepravy odpadu. 

b) Mimo harmonogramu  je možné doniesť  vytriedené odpady  zo skla na zberný dvor – 
Krupinica 427,  prevádzkovaný  oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina  
uzatvorený zmluvný vzťah. 

  
Papier 
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, 
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou 
kartónovej časti) silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod. 
Pre územie mesta je určený  zber papiera nasledovne: 
 

Je možné odovzdávať do zberného dvora - Krupinica 427, prevádzkovaný oprávnenou 
osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah ,prostredníctvom 
školských zberov a mobilného výkupu papiera 

 
Kovy 
Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty 
a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové 
viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý 
kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, 
hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo 



plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred 
odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. 
Nepatria sem: 
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami 
 

Pre územie mesta je určený interval vývozu zberných nádob na kovy nasledovne: 
 

V komplexnej bytovej zástavbe, aj  v individuálnej bytovej zástavbe sa uplatňuje 
donáškový zber do zberných nádob - farebne rozlíšiteľné - červené a označené - kovy, 
ktoré sú umiestnené na stanovištiach. Zber sa uskutočňuje v zmysle stanoveného 
harmonogramu prepravy. 

 
Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov a a utomobilových batérií 
a akumulátorov 
 
Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov 
odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa 
zbierajú spolu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou 
elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Je zakázané ukladať 
použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo 
nádob na papier, plasty, kovy a sklo. Počas celého roka je možné bezplatne odovzdať 
použité prenosné batérie a akumulátory na zbernom dvore. Použité prenosné batérie a 
akumulátory je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z 
domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe. Použité prenosné batérie a 
akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu alebo 
prostredníctvom zberného miesta. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa na 
území mesta zabezpečuje aj mobilným zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo 
oprávnená osoba po dohode s Mestom Krupina. 
Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liek ov 
 
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a 
zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni. 
 
Šatstvo a textílie 
Na území mesta sú na zber šatstva a textílií umiestnené špeciálne zberné nádoby 
smotanovej farby  určené na textil a šatstvo. Do zbernej nádoby na zber šatstva a textílií 
patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky, príp. iné druhy 
textilu. Interval odvozu zberných nádob na šatstvo a textílie je 2 x mesačne. 
 
Biologicky rozložite ľný komunálny odpad 

 
Pod biologicky rozložiteľný komunálny odpad spadá: 

• biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. 
zelený biologický rozložiteľný odpad (ďalej len zelený odpad), 

• biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
• jedlé oleje a tuky. 

 
Každý pôvodca je povinný triediť  zelený odpad oddelene od ostatných druhov odpadov a 
zabezpečiť jeho skompostovanie alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných 
priestoroch a objektoch. Ak to nie je preukázateľne možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie 
prostredníctvom oprávnenej osoby donáškou do zberného dvora – Krupinica 427. 
Mesto nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu BRKO na svojom území pre 
obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje tento odpad z 
domácností a záhrad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá 



povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 
Zber BRKO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) 
zabezpečuje mesto. 
 
Je zakázané ukladať zelený odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 
objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než mestom určené miesta. 
Jedlé oleje a tuky môže pôvodca odpadu, fyzická osoba – nepodnikateľ odovzdať celoročne 
na zbernom dvore. 

 
 

Biologicky rozložite ľný kuchynský a reštaura čný odpad od prevádzkovate ľa kuchyne 
 
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne je 
povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. Náklady spojené 
s nakladaním, t.j. zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných 
kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly hradí 
prevádzkovateľ kuchyne, nakoľko nie sú súčasťou miestneho poplatku podľa zákona 
o miestnych daniach. Nakladanie biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným 
odpadom môže pre prevádzkovateľa kuchyne vykonávať iba osoba, ktorá má všetky 
potrebné súhlasy orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností. 
 
Prevádzkovateľ kuchyne nesmie 
- uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do 
nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu, 
- používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené 
na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej 
sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v 
zmluve o odvádzaní odpadových vôd a 
- zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 
 
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažďovanie biologicky 
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov do doby ich odovzdania oprávnenej 
osobe uvedenej v odseku 0 tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné 
živočíchy ani verejnosť. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa 
kuchyne, na jeho pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo. 
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu biologicky rozložiteľných 
kuchynských a reštauračných odpadov v súlade s hygienickými predpismi. 
 
Pneumatiky  
Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú sa len distribútorovi pneumatík - predajcovi 
pneumatík, či pneuservisu. 
 
 
Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného  nariadenia  č. 8/2015 o nakladaní 
s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ob jemným odpadom a o 
prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina . 
 
 


