Z á P i s nic a č. 12/2013
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 10.10.2013.
Prítomní:
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka,
PhDr. Štefan Holčík, Miloš Domorák

členovia:

Ing. Ján Krta, Ing. Martin

Borguľa,

Ospravedlnení: Ing. Pavol Baxa

Hostia:
JUDr. Ján eilli - oddelenie právne a správnych činností, Ing. Július Papán - vedúci oddelenia
finančného, PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, JUDr. Mária
Barátiová - vedúca referátu miestnych daní, Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca oddelenia
školstva, Ing. Ernest Huska - vedúci oddelenia kultúry, MUDr. Halka Ležovičová
Program:
1. Materiály na rokovanie Miestneho
Mesto dňa 29.10.2013;
2. Rôzne.

zastupiteľstva

mestskej

časti

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PaedDr. Barbora
na zasadnutí všetkých jej členov.

Bratislava-Staré

Oráčová

a privítala

K bodu l
111 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok
2013 pre oblasť kultúry a oblasť pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Materiál prezentoval p. Ing. Papán.
Uznesenie č. 451/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.
Prítomní: 4

predložiť

Za: 4

na rokovanie Miestneho

Proti: O

zastupiteľstva

mestskej

časti

Zdržal sa: O

1/2 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Materiál prezentovala p. JUDr. Barátiová. Ide o návrh na zmenu VZN o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva, konkrétne o zmenu ustanovenia § 3 písm. q) súvisiacu so
zmenou systému trvalého parkovania na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s
účinnosťou od 1.1.2014.
K materiálu sa viedla rozsiahla diskusia. Členovia komisie navrhli, aby sa hlasovanie o danom
materiáli presunulo na ďalšie zasadnutie komisie. Predsedníčka komisie požiadala o
zabezpečenie účasti p. Ing. Rausovej - vedúcej oddelenia dopravy na budúcom zasadnutí,
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ktoré sa bude konat' dňa 17.10.2013. Členov komisie zaujímajú najmä nasledovné okruby
otázok:
finančná kalkulácia, resp. finančné zat'aženie mestskej časti z dôvodu navrhovanej
zmeny parkovacej politiky,
kto zabezpečí a kto bude financovat' demontáž dopravných značiek,
ako je vyriešené parkovanie pri hoteloch, nemocniciach, poliklinikách atď.,
predpoklad, príp. odhad či bude plánovaná zmena parkovacej politiky znamenat' pre
mestskú čast' finančnú stratu,
výsledok prieskumu resp. názor (kladný alebo záporný) oslovených právnických osôb
na plánovanú zmenu parkovacej politiky,
vymedzenie dôvodov, prečo plánovaná zmena parkovacej politiky nie je zahrnutá do
programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na riadne
schválenie poslancami mestskej časti
Uznesenie

Č.

452/2013

Komisia odporúča materiál predložit' na opakované prerokovanie na najbližšie zasadnutie
17.10.2013 aj za účasti vedúcej oddelenia dopravy.
Za: 5

Prítomní: 5

Proti: O

dňa

Zdržal sa: O

1/3 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál prezentovala p. Mgr. Vasilová.
Uznesenie

Č.

453/2013

Komisia odporúča materiál predložit' na rokovanie Miestneho
Bratislava-Staré Mesto.

mestskej

časti

1/4 Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013

časti

Za: 5

Prítomní: 5

zastupiteľstva

Zdržal sa: O

Proti: O

Materiál prezentovala p. Mgr. Vasilová.
Uznesenie

Č.

454/2013

Komisia odporúča materiál predložit' na rokovanie Miestneho
Bratislava-Staré Mesto.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: O

zastupiteľstva

mestskej

časti

Zdržal sa: O

1/5 Návrh na vyhlásenie obchodných verejných sút'aží na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa na ulici:

Bjornsonova č.13 - pivnice
Dostojevskeho rad č.I - kancelárie
Grosslingová Č. 52

/
3
Karadžičova č.55 - CO kryt
Klemensova č.3 - sklad
Klemensova Č. 5a - sklad
Kollárovo nám. Č. 20 - sklad
Krížna Č. 10 - deložačný sklad
Medená č.33 - suterénny priestor
Pražská Č. 13 - NP
Vysokáč.6

Záhradnícka Č. 11
Hviezdoslavovo nám.
Ventúrska Č. 9

Č.

11

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená
publikovaná v novembrovom čísle staromestských novín.

dňa

4.11.2013,

Predsedníčka

komisie sa informovala na nebytový priestor nachádzajúci na ulici Gorkého Č.
15 v Bratislave a možnosť zaradiť ho opätovne do obchodnej verejnej súťaže, nakoľko na
predchádzajúcom zasadnutí p. PhDr. Jaška informoval členov komisie o tom, že p. starostka
neodporučila a nesúhlasila s uzatvorením nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom zo
súťaže.

PhDr. Jaška informoval členov komisie, že p. starostka požiadala pripraviť odhad, resp.
finančnú kalkuláciu finančných prostriedkov nutných na základnú a nevyhnutnú
rekonštrukciu predmetného nebytového priestoru.
Uznesenie

Č.

455/2013

Komisia súhlasí a
priestorov.

odporúča vyhlásiť

Za: 5

Prítomní: 5

obchodnú verejnú

Proti: O

súťaž

na prenájom nebytových

Zdržal sa: O

na prenájom nehnuteľností - stavby tzv.
domčeka v Medickej záhrade v Bratislave a priľahlého pozemku k domčeku
1/6 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej

súťaže

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Predmetom súťaže je domček v Medickej záhrade,
ktorý by mal budúci nájomca upraviť a zrekonštruovať za účelom vybudovať podľa
projektovej dokumentácie vyhlasovateľa (mestská časť) prevádzku libressa
(bufetu)
s terasou, požičovne športového náradia, hernej miestnosti, miestnosti pre spoločenské hry
spojenou s čitárňou a vybudovania nového sociálneho zariadenia s detským prebaľovacím
pultom a skladom. Doba nájmu 10 rokov. Nájomca bude povinný vykonať stavebné úpravy
na vlastné náklady (príp. s možnosťou poskytnutia zľavy na nájomnom max. však do výšky
50.000,00 Eur) do 9 mesiacov odo dňa podpísania Zmluvy o nájme.

Uznesenie

Č.

456/2013

Komisia odporúča vyhlásiť obchodnú vereJnu
záhrade a priľahlého pozemku k domčeku.
Prítomní: 5

Za: 3

súťaž

Proti: O

na prenájom

domčeka

Zdržal sa: 2

v Medickej
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1/7 Návrh na zrušenie uznesenia Č. 77/2012 o nájme pozemkov parcela
a 4488 na Korabinského ulici v Bratislave.

Č.

4487/1, 4487/2

Uznesenie Č. 457/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.
Prítomní: 5

predložiť

Za: 4

na rokovanie Miestneho zastupite!'stva mestskej
Proti: O

Zdržal sa: O

časti

Nehlasoval: 1

1/8 Návrh na predaj pozemku pod záhradnou chatou na Ostravskej ulici, parc.č. 3762/64
a pri!'ahlého pozemku-záhrady parc.č. 3762/25.
Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Na pozemku parc.č. 3762/64 sa nachádza stavba súp.č.
7635, druh stavby: záhradná chata, ktorej vlastníkom je žiadate!'. Pozemok parc.č. 3762/25 je
pri!'ahlý k tejto stavbe. Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemkov s vlastníctvom stavby
požiadal vlastník záhradnej chaty okúpu pozemku pod chatou a pri!'ahlého pozemku. Cena
pozemku je 368,08 EUR/m2 .
Uznesenie Č. 458/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.
Prítomní: 5

predložiť

Za: 3

na rokovanie Miestneho zastupite!'stva mestskej
Proti: O

Zdržal sa: 1

časti

Nehlasoval: 1

1/9 Návrh na nájom pozemkov parcela č.4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5
na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zrete!'a
Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zrete!' spočíva v tom, že žiadate!' vybuduje na
pozemkoch komunikáciu a inžinierske siete na vlastné náklady apo kolaudácii vybudovanú
komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.
Členovia komisie žiadajú oddelenie majetkové a investičné o predloženie a doplnenie

súhlasného stanoviska vlastníkov dotknutých susedných pozemkov s plánovaným zámerom
žiadate!'a. Po doplnení materiálu ho opätovne predložiť na zasadnutie komisie.
Uznesenie Č. 459/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.
Prítomní: 5

predložiť

Za: O

na rokovanie Miestneho zastupite!'stva mestskej
Proti: 5

časti

Zdržal sa: O

1/10 Návrh na nájom pozemkov parcela Č. parc. Č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8,
4734/9,4734/1 0,4734/11 na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zrete!'a
Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zrete!' spočíva v tom, že na predmetných
pozemkoch sa nachádzajú športoviská (časť tenisových kurtov, volejbalové ihrisko)
žiadate!'a. Žiadate!' predmetné pozemky využíva a udržuje posledných 55 rokov. Žiadate!'om
o nájom je občianske združenie TJ SLOVAN Patrónka. Cena nájmu je 0,70 EUR/m2/rok
a doba nájmu 20 rokov.
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Uznesenie Č. 460/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.

predložiť

Za: 5

Prítomní: 5

na rokovanie Miestneho
Proti: O

1/11 Návrh na nájom časti pozemku parc.
prípad hodný osobitného zreteľa

zastupiteľstva

mestskej

časti

Zdržal sa: O
Č.

4436/6 na Drotárskej ceste na ulici ako

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má trvalé
bydlisko pred predmetným pozemkom. Členovia komisie mali k dispozícii ortofotomapu.
Vyjadrili nesúhlas s nájmom predmetného pozemku nakoľko ide o trávnik a zeleň. Dôvod
uvedený v materiáli ako prípad hodný osobitného zreteľa považujú za nedostačujúci.
Uznesenie Č. 461/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.

Za: O

Prítomní: 5
1/12 Návrh na
osobitného zreteľa

predložiť

predaj pozemku

na rokovanie Miestneho
Proti: 5
parc.č.

zastupiteľstva

mestskej

časti

Zdržal sa: O

2876/29 na Bl'eclavskej ulici ako prípad hodný

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo
vlastníctve susedné pozemky parc.č. 2876/1, 2876/15, 2876/17 a stavby na pozemkoch 2876/1
a 2876/17. Žiadateľ chce cez žiadaný pozemok vybudovať prístupovú komunikáciu k
vlastným pozemkom.
Uznesenie Č. 462/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.

Za: 3

Prítomní: 5
1/13 Návrh na
osobitného zreteľa

predložiť

predaj pozemku

na rokovanie Miestneho
Proti: O
parc.č.

zastupiteľstva

mestskej

časti

Zdržal sa: 2

21500/6 na Javorinskej ulici ako prípad hodný

prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spOClva v tom, že žiadateľ má
spoluvlastnícky podiel na susedných pozemkoch parc.č.21500/2, 21500/7, 21500/8
ako aj na stavbách na pozemkoch parc.č. 21500/7 a 21500/8.

Materiál

polovičný

Uznesenie Č. 463/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.
Prítomní: 5

predložiť

Za: 5

na rokovanie Miestneho
Proti: O

zastupiteľstva

Zdržal sa: O

mestskej

časti

6
1/14 Návrh na predaj podielu na pozemku parc.č. 34 vo dvore na Michalskej
prípad hodný osobitného zreteľa

č.14-16

ako

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vlastní 1/2
podiel na predmetnom pozemku, ako aj dva susedné pozemky parc.č. 33 a parc.č. 35 a stavby
na týchto dvoch pozemkoch.
Členovia komisie žiadajú, aby bol na budúce zasadnutie komisie predložený aktuálny výpis
listu vlastníctva vo vzťahu k stavbám na ulici Michalská Č. 14-16 z dôvodu kontroly
a preverenia si vlastníctva žiadateľa.

Komisia navrhla odložiť hlasovanie k danému materiálu na najbližšie zasadnutie.
Uznesenie Č. 464/2013

Komisia odporúča opätovne
17.10.2013.

predložiť

Za: 5

Prítomní: 5

materiál po jeho doplnení na najbližšie zasadnutie

Proti: O

dňa

Zdržal sa: O

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľností - stavby a pozemku na
ulici Šancová Č. 22 v Bratislave a podmienok obchodnej verejnej súťaže [onnou výberu
víťaza elektronickou aukciou.
1/15

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Jedná sa o objekt s dvomi nadzemnými podlažiami a
jedným podkrovným podlažím. V suteréne sa nachádzajú nebytové priestory a pivnice. Na
prvom a druhom nadzemnom podlaží je po jednej bytovej jednotke. Obe bytové jednotky sú
obsadené nájomcami. Nájomcovia súhlasia s navrhovaným postupom mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto.
Členovia komisie navrhli, aby bola v danom prípade finančná zábezpeka stanovená vo výške
50% zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom.

Komisia žiada oddelenie majetkové a investičné, aby na najbližšie zasadnutie komisie
predložila písomné súhlasné stanovisko oboch nájomcov bytov v danom dome. Z tohto
dôvodu navrhla odložiť hlasovanie.
Uznesenie

Č.

465/2013

Komisia odporúča opätovne
17.10.2013.

Za: 5

Prítomní: 5
1/16

predložiť

materiál po jeho doplnení na najbližšie zasadnutie

Proti: O

dňa

Zdržal sa: O

Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Hollého Č. 13 v Bratislave.

Uznesenie

Č.

466/2013

Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.

Prítomní: 5

predložiť

Za: 5

na rokovanie Miestneho

Proti: O

zastupiteľstva

Zdržal sa: O

mestskej

časti

7
l/16

Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave.

Uznesenie č. 467/2013
Komisia odporúča materiál
Bratislava-Staré Mesto.
Prítomní: 5

predložiť

Za: 3

na rokovanie Miestneho

Proti: 1

zastupiteľstva

mestskej

časti

Zdržal sa: 1

1117 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc.č. 4487/1, 4487/2 a
4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou
výberu víťaza elektronickou aukciou
Uznesenie č. 468/2013
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej
Bratislava-Staré Mesto až po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora hl. mesta.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: O

časti

Zdržal sa: O

1118 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc.č. 1981/18 na Údolnej
ulici, a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza
elektronickou aukciou
Uznesenie č. 469/2013
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej
Bratislava-Staré Mesto až po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora hl. mesta.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: O

časti

Zdržal sa: O

1119 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc.č. 171/5 vo dvore na
Medenej ul. č. 14, a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu
víťaza elektronickou aukciou
Uznesenie č. 470/2013
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej
Bratislava-Staré Mesto až po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora hl. mesta.
Prítomní: 5

Za: 5

Proti: O

časti

Zdržal sa: O

1/20 Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27
v Bratislave
Materiál prezentoval opätovne po jeho doplnení p. JUDr. Cilli. Nehnuteľnosť Je v
súčasnosti
v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov, tak že hlavné mesto SR
Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 112 z celku a spoločnosť ELVIS, spol. s r.o., o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
112 z celku.
V nehnuteľnosti sa nachádza II bytov, z toho 4 byty sú obsadené nájomcami, ktorí uhrádzajú
regulovaný nájom. Ostatné byty sú neobsadené nájomcami a užíva ich na základe Dohody
o rozdelení a užívaní bytov podielový spoluvlastník. Nebytové priestory sú obsadené
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nájomcami. Súčasným nájomcom nebola doručená výpoveď v zmysle zákona č. 260/2011
Z.z.
Nehnuteľnosť
sa nachádza v zlom technickom stave a vyžaduje si celkovú
rekonštrukciu.
Všeobecná hodnota za spoluvlastnícky podiel je stanovená vo výške 492.703,04 EUR.
Primátor hlavného mesta udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva
spoluvlastníckeho podielu dna 29.05.2013. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol
doručený dňa 02.08.2013.
Na základe posledných pripomienok z predchádzajúceho zasadnutia komisie zo dňa
12.9.2013, p. JUDr. Cilli doplnil materiál o informáciu týkajúcu sa výmery bytov.
Informoval členov komisie o identifikačných údajoch nájomcov bytov (mená a priezviská)
a predložil čestné vyhlásenie spoločnosti ELVIS, s.r.o., v ktorom sa spoluvlastník zaviazal
pokračovať v nájomnom zmluvnom vzťahu s nájomcami bytov, príp. poskytnúť adekvátnu
finančnú náhradu v prípade skončenia nájomného vzťahu.
Predsedníčka komisie sa informovala na priemernú kúpnu cenu za m 2 • JUDr. Cilli uviedol, že
2
celková podlahová plocha bytov a nebytových priestorov v dome je 687,08 m , t.j. priemerná
2
kúpna cenaje 1430,19 Eur/m •
Členovia komisie vyjadrili aj napriek vyššie uvedenému dôvodnú obavu o budúcnosť
nájomcov bytov. Žiadajú doplniť materiál o informáciu o veku nájomcov bytov a navrhli
odložiť

hlasovanie na najbližšie zasadnutie komisie.

Uznesenie

Č.

471/20l3

Komisia odporúča materiál
zasadnutie dňa 17.10.2013.
Prítomní: 5

doplniť

Za: 5

a

predložiť

na opakované prerokovanie na najbližšie

Proti: O

Zdržal sa: O

K bodu 2
2/1 Informácia o postupe krokov v prípade "Galéria Cypriána Majerníka"
Informácie prezentoval p. Ing. Ernest Huska a p. MUDr. Halka Ležovičová. Členovia komisie
boli informovaní o výsledku rokovaní a nových podnetoch, ktoré by mali byt' zapracované do
Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia CEVIUM.
Predmetom navrhovanej zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní činností
Galérie Cypriána Majerníka (ďalej ako "GeM"), a to najmä spolupráca pri zabezpečení
priestorových a finančných podmienok na vykonávanie základných odborných činností GCM
v zmysle ustanovení zákona c. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách.
Ide o nasledovné nové podnety:
GeM by zostala v doterajších priestoroch na 2. poschodí Zichyho paláca + kancelária
+ miestnosť na depozitár (teda nie v priestoroch po bývalej galérii Art Byzant-u ), a to
bezodplatne t.j. bez nájomného
energie, vodné, stočné by zostali na "ťarchu" mestskej časti s výnimkou poplatku za
telefón, pričom v Zmluve o spolupráci musí byť jasne definované a zrejmé, že úhrada
za energie je príspevkom mestskej časti pre CEVIUM
úhradu za licenciu za ochrannú známku zapožičanú od Výtvarnej únie bude znášať
CEVIUM
v Zmluve o spolupráci nebude staovená povinnosť mestskej časti poistiť zbierkový
fond

;/

/

9
v Zmluve o spolupráci sa nevymedzí presná výška dotácie tak ako to bolo doposiaľ;
výška dotácie bude limitovaná podľa možností rozpočtu
v Zmluve o spolupráci nebude stanovená refundácia či dotácia na nákup umeleckýchzbierkových predmetov, ale radšej príspevok na správu, udržiavanie, zhodnocovanie,
prípadné reštaurovanie a propagáciu zbierky
GeM bude mať povinnosť raz ročne uskutočniť výstavu z nových akvizícií zbierky
Prílohou Zmluvy o spolupráci bude cenové ohodnotenie zbierky nezávislým znalcom
Členovia komisie viedli diskusiu. P. MUDr. Ležovičová požiadala o spoluprácu vo veci
vymedzenia a určenia bežného nájomného za užívanie predmetných nebytových priestorov
v danej lokalite a poskytnutia informácie - odhadu výšky poplatkov spojených za užívanie
priestorov (vodné, stočné, energie).

Uznesenie

Č.

472/2013

Komisia odporúča materiál
zasadnutie dňa 17.10.2013.
Prítomní: 4

doplniť

Za: 4

a

predložiť

na opakované prerokovanie na najbližšie
Zdržal sa: O

Proti: O

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 17.20 hod.
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová
Bratislava, 15.10.2013

PaedDr. arbora Oráčová, PhD. v.r.
pre sedníčka komisie
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