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1. Príhovor predsedu MAS Pod Vihorlatom 
 

Vážení členovia MAS Pod Vihorlatom, 

 

rok 2019 sa v podmienkach našej MAS niesol v znamení začatia procesu implementácie a 

vyhlasovania prvých výziev v rámci našej integrovanej stratégie územia MAS Pod Vihorlatom. 

 

Hoci sme si na konci predchádzajúceho roka všetci priali rýchle a efektívne 

naštartovanie implementačných procesov, realita bola pomerne iná. Plánované vyhlásenie 

výziev z oboch operačných programov (Program rozvoja vidieka SR a Integrovaný regionálny 

operačný program) sa nám napriek nášmu úsiliu nepodarilo a vyhlásené boli len výzvy v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR. 

 

Aj napriek tomu sme však zaznamenali veľmi veľkú účasť a záujem zo strany žiadateľov 

(najmä samospráv) o možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev 

PRV. Celkovo bolo prijatých 25 žiadostí v 4 vyhlásených výzvach. 

 

Veríme, že v tomto trende budeme pokračovať aj v roku 2020, kedy nás čaká 

vyhlasovanie prvých výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 

 

Dovoľte mi preto zaželať nám, všetkým členom MAS Pod Vihorlatom, ktorí sa usilujeme 

o rozvoj našich komunít a okolitého vidieka veľa úspešných projektov, ktoré pomôžu zlepšiť 

úroveň kvality života v našom regióne. 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom   
        
 
 

JUDr. Rastislav Zaremba 
          Predseda MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. 
Výročná správa o činnosti za rok 2019 

4 
 

 

2. O združení 
  
  

         Zakladajúci členovia občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, o.z. sa združujú s 

cieľom systematicky spolupracovať na rozvoji regiónu pod Vihorlatom tak, aby jeho výnimočné 

hodnoty zostali zachované, a zároveň prinášali trvalý úžitok miestnym obyvateľom smerom k 

zlepšeniu kvality ich života a to: rozvojom lokálnej infraštruktúry, podpory rozvoja služieb, 

zabezpečením konkurencieschopnosti územia s dôrazom na oblasť rozvoja cestovného ruchu a 

agroturistiky. 

  

(Preambula Stanov MAS Pod Vihorlatom) 

  

  

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. (Miestna akčná skupina) je verejno-

súkromné partnerstvo samospráv, neziskových subjektov a podnikateľov, sídliacich alebo 

pôsobiacich na území v podhorí Vihorlatských vrchov, ktorého cieľom je zabezpečenie trvalo 

udržateľného rastu mikroregiónu za účelom zvýšenia stupňa jeho rozvoja, pri zachovaní zásad 

efektívneho využívania prirodzených zdrojov územia a zásad environmentálnej politiky. Toto 

partnerstvo sa riadi zásadami prístupu LEADER/CLLD, ktorý je najefektívnejším prístupom pre 

aktivity podporujúce rozvoja vidieka a vidiecku ekonomiku v Európe. 

 

 

2.1. Súhrnný cieľ 

  

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ekonomický rast regiónu, ktorý sa dosiahne 

predovšetkým podporou rozvoja cestovného ruchu, pri efektívnom využívaní endogénnych 

zdrojov územia, za podpory environmentálne vhodných spôsobov a aktívneho zapájania sa 

obyvateľov do verejného diania. 

 

Vypracovať systém opatrení a nástrojov na riešenie problémov a požiadaviek 

obyvateľov regiónu. Využívaním podmienok, možností a daností na území MAS pomôcť 

zabezpečiť podmienky pre normálny život všetkých skupín obyvateľstva bez rozdielu pohlavia, 

veku či vierovyznania. 
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2.2. Územie MAS Pod Vihorlatom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Organizačná štruktúra MAS Pod Vihorlatom 

  

Štatistické údaje 

  

Názov:                      Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. 

Sídlo:                        Strojárska 4031, 069 01 Snina  

  

Registrovaný v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov dňa:         08.12.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-387 09 

IČO:                          42233925 

DIČ:                          2023468392 

  

Počet obyvateľov k 31.12.2019 43 289 

Rozloha 406,58 km² 

Hustota obyvateľstva na km² 107,57 

Počet obcí (z toho mestá) 32 (1) 

Počet členov MAS 75 
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Organizačnú štruktúru združenia tvoria v súlade so Stanovami združenia čl. V ods. 1 

Orgány združenia (menené uznesením č. 3/2018 schváleného Valným zhromaždením  dňa 

03.07.2018, uznesením č. 5/2018 schváleného Valným zhromaždením dňa 13.11.2018 

a uznesením č. 6/2018 schváleného Predstavenstvom dňa 14.11.2018): 

   

 

Valné zhromaždenie:         tvorené členskou základňou MAS Pod Vihorlatom 

  

Predstavenstvo:                  

 

JUDr. Rastislav Zaremba     komora neziskových subjektov/FO predseda Predstavenstva 

Ján Vajda                            komora obcí    podpredseda Predstavenstva 

Ľubomír Flašík               komora komerčných subjektov podpredseda Predstavenstva 

 

Andrea Raková                    komora obcí 

Ing. Lucia Sukeľová  komora obcí 

Ing. Jozef Baláž                    komora obcí  

Miroslav Hriseňko               komora komerčných subjektov 

Ing. Zdenko Čopák  komora komerčných subjektov 

Ing. arch. Jozef Bajus           komora neziskových subjektov/FO 

Jozef Oráč                           komora neziskových subjektov/FO 

Akad. mal. Andrej Smolák komora neziskových subjektov/FO 

                                                         

Dozorná rada:                  Ing. Jozef Hančár  komora obcí 

Vincent Škutka  komora komerčných subjektov 

                                            Ing. Alexander Daňo            komora neziskových subjektov/FO 

                                              

Manažér MAS:                    Ing. Lucia Mariničová 

  

Všetky funkcie v združení sú čestnými funkciami a ich členovia vykonávajú svoje 

právomoci a pôsobnosti v súlade so stanovami združenia. 

  

Funkčné obdobie Predstavenstva MAS Pod Vihorlatom je podľa Stanov MAS Pod 

Vihorlatom 3-ročné. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 3-ročné. 

  

Ostatné funkcie/orgány MAS Pod Vihorlatom, ktorých kreovanie predpokladajú 

Stanovy MAS Pod Vihorlatom (Výberová komisia a Monitorovací výbor a i.) budú vytvorené ad 

hoc v prípade ich potreby.  
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2.4. Členská základňa MAS Pod Vihorlatom 

  

1. Záujmová skupina verejného sektora (počet subjektov 32) 

  

Adidovce Belá nad Cirochou Dedačov 

Dlhé nad Cirochou Hankovce Hažín nad Cirochou 

Hrabovec nad Laborcom Chlmec Jabloň 

Jasenov Kamenica nad Cirochou Kamienka 

Kochanovce Koškovce Lackovce 

Ľubiša Maškovce Modrá nad Cirochou 

Nižné Ladičkovce Papín Porúbka 

Ptičie Rovné Slovenské Krivé 

Snina Udavské Veľopolie 

Vyšné Ladičkovce Vyšný Hrušov Zbudské Dlhé 

Zemplínske Hámre Zubné   

 

2. Záujmová skupina občianskeho sektora (počet subjektov 19) 

  

Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina Asociácia furmanov Slovenska Belá n./Cir. 

Bella vita, n.o. 
CZŠ s MŠ Sv. Petra a Pavla Belá nad 

Cirochou 

DO Fénix Snina    

  
Folklórna skupina Dupna Jasenov 

JUDr. Iveta Bžánová  Kynologický klub Dingo Belá n./Cir. 

Memoria, n.o. Nadácia ART.EAST 

OZ STEP - Spoločenstvo pre oblastný rozvoj OZ Cimbor, Belá nad Cirochou 

OZ My pod Sninským kameňom  Poďte s nami, o.z. 

RAJD Pod Vihorlatom Rovňan v akcii, o.z. 

OZ Ruka v ruke  
Základná organizácia združenia technických  

a športových regiónov, o.z. 

Združenie na záchranu Jasenovského hradu  
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3. Záujmová skupina podnikateľského sektora (počet subjektov 24) 

 

AGRIFOP Živa, s.r.o. 

Dušan Cicko - Hratega  EKO-MAJER Pod skalou, s.r.o. 

František Ontkoc František Suško-BESKYD 

Inštitút vzdelávania Mateja Korvína, s.r.o.  Ján Bončík - BOMES 

Ján Jankaj  Jaroslav Baloga 

Jasenovská, s.r.o. Kristián Marcinov, Ing. 

Ladislav Jurpak Onestyle, s.r.o. 

Mária Hriseňková – MH Bystrá Pálenica vo Vtáčom údolí, s.r.o. 

Pozemkové spoločenstvo Bukovo Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá n/C 

RJR, s.r.o.  
Stanislav Veľas 

 

APIMEDEX, s.r.o. Urbariát Pozemkové spoločenstvo Chlmec 

Vyšné pasienkové a pozemkové spol. Belá 

n/C 
Ing. Zdenko Čopák - RETURN 

 

2.5. Členstvo MAS v národných organizáciách 

 

MAS Pod Vihorlatom je členom týchto organizácií: 

  

Národná sieť rozvoja vidieka                                                         

(od februára 2012) 

  

  

          

Národná sieť Miestnych akčných skupín SR     

(od januára 2013) 

  

- Predseda MAS Pod Vihorlatom je členom  

Kontrolnej komisie NS MAS SR 

  

Tematická pracovná skupina pre LEADER/CLLD na úrovni PSK 

(od mája 2018) 

- Manažérka MAS je členom tejto pracovnej skupiny 
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3. Činnosť MAS v roku 2019 

 

Rok 2019 bol pre všetky MAS na Slovensku významný hlavne vďaka tomu, že MAS 

mohli konečne začať vyhlasovať výzvy pre opatrenia vo svojich stratégiách. MAS Pod 

Vihorlatom taktiež vyhlásila svoje prvé výzvy a všetky aktivity zamestnancov MAS smerovali 

k informovanosti členov o vyhlásených výzvach MAS či administrácia samotných vyhlásených 

výziev pre opatrenia z programu Program Rozvoja Vidieka (ďalej „PRV”).  

 

  

 

V priebehu roka sa zorganizovali 3 zasadnutia 

Predstavenstva a Dozornej rady MAS a Valné 

zhromaždenie MAS, ktoré sa konalo dňa 

16.05.2019 v Kamenici nad Cirochou.  

 

  

 

 

Dňa 28.05.2019 sa konalo zasadnutie Záujmovej skupiny verejného sektora s účelom 

predstavenia harmonogramu výziev určených pre obce a lepšie pochopenie oprávnených 

aktivít a možností zapojenia sa do výziev. 

 

 

 

Kancelária MAS taktiež zorganizovala veľké 

školenie k vyhláseným výzvam, ktoré sa 

konalo dňa 13.06.2019 v hoteli Alibaba 

v Humennom. 

 

 

 

 

V 9. ročníku súťaže „Najkrajšia fotografia 

z územia MAS“ získalo Občianske združenie 

MAS Pod Vihorlatom, o.z. v kategórii „Život v 

našej MAS“ druhé miesto fotografiou: 

Mrazivý východ slnka, ktorej autorom je pán 

Tomáš Sičák.   
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Kancelária koncom roka 2019 vypracovala Žiadosť o Nenávratný Finančný Príspevok 

potrebný pre refundáciu prevádzkových nákladov, keďže prvé rozpočtové obdobie bolo len od 

01.01.2018 do 30.10.2019. MAS sa zapojila do prvého predkladacieho kola, no schválenie 

žiadosti trvalo až takmer do leta 2020. 

 

Kanceláriu MAS pod Vihorlatom tvorí projektový manažér, menovaný 

Predstavenstvom MAS a volený Valným zhromaždením – Ing. Lucia Mariničová, odborný 

administratívny asistent - Patrik Kontuľ a ekonomický manažér MAS - Mgr. Michal Straniak. 

Kancelária sídli v Polyfunkčnej budove PSO, Strojárska 4031, Snina. 

 

3.1. Implementácia stratégie CLLD 
 

V stratégii MAS Pod Vihorlatom sa nachádza dovedna 9 opatrení, ktoré boli na základe 

potrieb územia MAS zvolené ako najvhodnejšie pre potrebný rozvoj územia. Konkrétne je to 

7 opatrení z Programu rozvoja vidieka a 2 opatrenia (v rámci nich 3 výzvy na 3 aktivity) pre 

opatrenia z Integrovaného regionálneho operačného rozvoja. Každý z týchto fondov má 

vlastné usmernenia, vlastné formy výziev a celkovo rozličnú časovú os a práve z tohto dôvodu 

bude implementácia každého fondu popísaná separátne.  

3.1.1. Implementácia opatrení PRV 
 

Prvý kvartál roku 2019 bol venovaný technickej príprave na vyhlasovanie výziev. Výzvy 

pre opatrenia PRV sú vyhlasované prostredníctvom informačného systému ITMS2014+. MAS 

majú prístup do jeho administrátorskej časti a teda prvé mesiace roku 2019 boli venované 

správnemu nahratiu údajov zo stratégie MAS a správnemu technickému nastaveniu.  

V apríli 2019 všetky MAS absolvovali školenie k vyhláseniu výziev a prvé výzvy sa začali 

vyhlasovať od mája 2019. Naša MAS vyhlásila nasledovné výzvy: 

 

Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  

Dátum vyhlásenia: 5.6.2019 

Dátum uzavretia: 22.10.2019 

 

Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času 

a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

Dátum vyhlásenia: 8.7.2019 

Dátum uzavretia: 26.11.2019 
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Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. 

Dátum vyhlásenia: 22.7.2019 

Dátum uzavretia: 07.01.2020 

 

Podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností 

Dátum vyhlásenia: 07.10.2019 

Dátum uzavretia: 28.02.2020 

 

 

Počas trvania výziev bola kancelária MAS neustále k dispozícií pre konzultácie 

projektov. V rámci výziev, ktoré sa uzatvorili v roku 2019 MAS prijala 11 Žiadostí o Nenávratný 

Finančný Príspevok (ďalej „ŽoNFP“) pre Podopatrenie 7.2 a rovnako 11 ŽoNFP pre 

Podopatrenie 7.4 v celkovom objeme takmer 520 000 €. Posledné mesiace roku 2019 boli 

venované administratívnej kontroly prijatých ŽoNFP, ich príloh a ich verejných obstarávaní. 

 

 MAS taktiež vyhlásila aj výzvu na Odborných hodnotiteľov za účelom vytvorenia 

databázy odborných hodnotiteľov, ktorí aplikujú výberové a hodnotiace kritériá vo fáze 

odborného hodnotenia prijatých ŽoNFP. Výberová komisia MAS vybrala 11 odborných 

hodnotiteľov s ktorými MAS podľa ich vylosovania a priradenia hodnotených projektov 

podpíše Dohody o vykonaní práce.  

 

 

3.1.2. Implementácia opatrení IROP 
 

Začiatkom roka sa kancelária MAS venovala príprave ŽoNFP financovania stratégie, aby 

mohla vyhlásiť výzvy pre opatrenia z programu Integrovaný Regionálny Operačný Program 

(ďalej „IROP”). Pri PRV opatreniach je za zmluvy s prijímateľmi zodpovedným orgánom 

Pôdohospodárska Platobná Agentúra, pri IROP opatreniach je to práve MAS a preto bolo 

potrebné vypracovať ŽoNFP s detailným konceptom implementácie. ŽoNFP bola nakoniec 

koncom augusta 2019 schválená a zmluva bola účinná ku dňu 03.10.2019. 

 

V nadväznosti na platnú zmluvu musela MAS aktualizovať akčný plán v stratégii za časť 

IROP, čo bolo predmetom online hlasovania per rollam dňa 17.09.2019. Vzhľadom na následný 

proces kontroly aktualizácie zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP sa pristúpilo k vyhláseniu 

výziev až začiatkom roka 2020. 
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4. Prehľad hospodárenia MAS v roku 2019 

4.1.  Príjmy 
 

Za rok 2019 bolo pripísané na bankový účet MAS členské v sume 3 830,00€. 

 

V priebehu roka 2019 boli príjmom MAS pod Vihorlatom okrem členských poplatkov aj 

refundované výdavky v rámci žiadostí o platbu (ďalej „ŽoP“), ktoré boli podávané počas celého 

roka 2019. V týchto žiadostiach o platbu sa uvádzali výdavky, ktoré boli spojené s chodom MAS 

pod Vihorlatom, ako sú napríklad mzdové výdavky za zamestnancov MAS, nájomné za 

kancelárske priestory, v ktorých sídli MAS a i. Za rok 2019 bolo podaných 8 ŽoP v sume 54 

761,37 € a to do dátumu 31.10.2019, nakoľko do tohto dátumu sme mali nastavené výdavky 

pre rozpočtové obdobie 01/2018 – 10/2019. Do 31.12.2019 bolo preplatených 7 žiadosti o 

platbu v sume 44 261,37€.  

 

Súčasťou ŽoP je aj paušál, ktorý je vypočítavaný ako 15% z miezd zamestnancov 

podaných v ŽoP. Tento paušál slúži na pokrytie nepriamych výdavkov MAS (poštovné, 

overovanie listín, poplatky na bankových účtoch MAS, úrok na kontokorentnom bankovom 

účte MAS, stravné lístky pre zamestnancov MAS, kredit do služobných telefónov 

zamestnancov MAS).  

 

Za účelom vykrytia nákladov na chod kancelárie MAS Pod Vihorlatom z dôvodu 

neskorého preplácania podaných ŽoP, bola medzi MAS Pod Vihorlatom a členom MAS - 

Občianske združenie STEP - Spoločenstvo pre oblastný rozvoj, uzatvorená Zmluva o pôžičke, 

na základe ktorých bola našej MAS poskytnutá finančná pôžička vo výške 5 000€ a 6 500€. 

 

 

4.2. Hospodárenie MAS v roku 2019 
 

V roku 2019 MAS vrátila pôžičku od svojho člena STEP v hodnote 5000 €.  

 

V októbri roka 2019 končilo našej MAS 1. rozpočtové obdobie na refundáciu 

prevádzkových nákladov MAS a zároveň MAS podala poslednú a záverečnú ŽoP dňa 6.11.2019. 

Mesiace november a december 2019 si môže MAS dať refundovať v ŽoP až po podpísaní novej 

zmluvy na 2. rozpočtové obdobie (11/2019 až 12/2023). V mesiaci november bol MAS zrušený 

kontokorentný úver z dôvodu ukončenia zmluvy o NFP, ktorá bola platná iba do konca októbra 

a nová zmluva o NFP ešte nebola podpísaná. Kontokorent bude pre MAS obnovený, ak MAS 

bude mať potvrdené schválenie novej ŽoNFP na refundáciu prevádzkových nákladov. Z 

dôvodu zrušenia kontokorentu bola MAS nútená si zobrať pôžičku od člena MAS, aby pokryla 

svoje výdavky na chod MAS na zvyšné 2 mesiace roka 2019.  

MAS zároveň v tomto roku prešla z jednoduchého účtovníctva na podvojné. 
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Náklady MAS za rok 2019:  

- Poštovné         119,85 € 

- Výdavky na obstaranie spotrebného tovaru     355,72 € 

Napr. kanc.papier, kalkulačka, drobné kanc.potreby 

- Výdavky na poplatky – overenie podpisu alebo listín  17,70 € 

- Cestovné príkazy                                                             1 374,71 € 

- Členský poplatok NSS MAS                                             500,00 € 

- Účastnícky poplatok za konferenciu NSS MAS               210,00 € 

- Vyplatenie pôžičiek od členov                                          5 000,00 € 

- Zakúpenie stoličiek do kancelárie MAS                            242,10 € 

- Stravné lístky                                                                     2 263,94 € 

- Nájom kancelárskych priestorov                  2 082,31 € 

- Mzdové výdavky na zamestnancov MAS (spolu s odvodmi  

do soc. a zdr. poisťovne a dane zo závislej činnosti)                           55 613,59 € 

- Poplatky a úroky na bankových účtoch MAS                    519,93 € 

- Podané občerstvenie na VZ dňa 16.05.2019            97,40 € 

- Hotel Alibaba, školenie starostov dňa 19.06.2019   315,00 €  

________________________________________________________________________ 

spolu                     68 712,25 € 

 

Príjmy MAS 

- ŽoP                                                                                     44  261,37 € 

- Pôžička od člena MAS                                                        11 500,00 € 

- Členské pripísané na účet v roku 2019                                 3 830,00 € 

________________________________________________________________________ 

spolu                                                                                            59 591,37 € 

 

 

Príjmy MAS             59 591,37 € 

Výdavky MAS          68 712,25 € 

 

Rozdiel                 -9 120,88 € 

 

Takýto veľký rozdiel medzi príjmami a výdavkami MAS je spôsobené tým, že MAS nepodala 

ŽoP na preplatenie chodu MAS za mesiace november a december 2019, kde budú zarátané 

mzdy zamestnancov za tieto 2 mesiace spolu s nájomným, cestovnými výkazmi a 

puašálom. Tieto výdavky si však bude môcť MAS dať refundovať až po schválení novej 

ŽoNFP, čo bude v roku 2020. 
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Mzdy zamestnancov MAS za 11 a 12/2019:                   7 757,48 € 

Paušál:         1 163,62 € 

Nájom:            350,36 € 

Cestovné príkazy:           412,68 € 

Spolu:         9 684,14 € 

 

Táto suma bude MAS preplatená až v roku 2020. 

 

4.3. Kontrola na mieste za rozpočtové obdobie 01/2018 – 10/2019 

 

Hospodárenie MAS bolo skontrolované kontrolnou skupinou Ministerstva 

Pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre IROP dňa 15.01.2020 a to v zmysle zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrola a audite a v zmysle zákona č. 292/2014 Z.z o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov a investičných fondov. Predmetom 

kontroly bolo nasledujúce:  

- hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť výdavkov, 

- skutočné dodanie výkonov, tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie prác, 

- osobné výdavky, 

- vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu, 

- archivácia dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom,  

- publicita a informovanie projektu,  

- konflikt záujmu. 

 

Vykonaná bola 100% kontrola deklarovaných výdavkov, kde bol zistený rozdiel 0,30 € 

pri deklarovaných výdavkoch za nájom a zlý výpočet paušálu pri jednej ŽoP vo výške 23,93 €, 

čo znamenalo identifikovanie neoprávnených výdavkov vo výške 24,23 €. Okrem tejto 

matematickej chyby neboli identifikované žiadne ďalšie nedostatky. 

 

 

5. Záver 

Pevne veríme, že rok 2019 bol úspešným štartom do implementácie stratégie pre územie MAS 

Pod Vihorlatom. Aj napriek tomu, že začiatok je so značným oneskorením a za čo MAS nemôžu, 

ostávame pozitívni, že sa nám tento sklz podarí dobehnúť a zrealizovať všetky potrebné projekty pre 

zvýšenie rozvoja nášho územia. 

  


