
Z Á P I S N I C A  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom, konaného 28.11.2022 

 

1. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jasenovom zvolal Mgr. Martin Mikolka, starosta 

obce Jasenové,  v nadväznosti na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 29.10.2022. 

Keďže toto zasadnutie bolo prvým zasadnutím Obecného zastupiteľstva v Jasenovom v  tomto volebnom 

období, starosta požiadal prítomných, aby sa postavili a vypočuli si štátnu hymnu. 

2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Po štátnej hymne otvoril rokovanie a privítal prítomných:  

- poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva,  

- predsedníčku Miestnej volebnej komisie v Jasenovom p. Valériu Gažurovú, 

- p. kontrolórku obce Ing. Moniku Brezániovú, 

- zamestnancov obce (príloha č. 1 zápisnice: prezenčná listina). 

Starosta poveril zapisovaním p. Ingrid Dávidíkovú a za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Petra 

Gavláka a Ing. Jozefa Mazáka. 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva predsedníčkou 

Miestnej volebnej komisie v Jasenovom a odovzdanie osvedčení o zvolení 

Starosta obce vyzval p. Valériu Gažurovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby prítomných 

oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Jasenové, ktoré sa konali dňa 

29.10.2022.  P. Valéria Gažurová podala informáciu o počte zapísaných voličov, volebnej účasti, výsledkoch 

volieb do obecného zastupiteľstva a výsledkoch volieb starostu obce. Kópia Zápisnice miestnej volebnej 

komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov obcí tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Zároveň odovzdala 

starostovi a poslancov osvedčenia o zvolení. 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Po oznámení výsledkov volieb novozvolený starosta Mgr. Martin Mikolka zložil zákonom predpísaný sľub           

v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 

a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.“ Zloženie sľubu potvrdil svojím podpisom. Novozvolený starosta obce Mgr. Martin Mikolka 

podpísal aj čestné prehlásenie o tom,  že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce v zmysle 

§ 13 ods. 3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Podpísaný sľub starostu obce 

tvorí prílohu č. 3  a čestné prehlásenie prílohu č. 4 zápisnice. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Novozvolený starosta obce informoval, že aby poslanec obecného zastupiteľstva mohol začať vykonávať 

svoju funkciu, je povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 

Uviedol, že sľub budú poslanci deklarovať vyslovením slova „sľubujem“ a zároveň i písomne svojim podpisom. 

Starosta obce  prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva v znení: „Sľubujem na svoju česť   a svedomie, 

že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca 

obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Novozvolení 



poslanci obecného zastupiteľstva vyslovili slovo „sľubujem“ a  podpísali sľub. Novozvolení poslanci podpísali 

aj čestné prehlásenie o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca obecného 

zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Písomné 

potvrdenia o zložení sľubu poslancami zastupiteľstva tvorí prílohu č. 5 - 10 a zápisnice a čestné prehlásenia 

prílohu č. 11 – 16 zápisnice. 

6. Príhovor novozvoleného starostu obce  

Starosta obce predniesol príhovor.  

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

Starosta obce sa spýtal prítomných, či má niekto k návrhu programu, ktorý bol poslancom doručený                        

s pozvánkou, pripomienky, pozmeňujúce, resp. doplňujúce návrhy. Program: 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a poverenie zástupcu starostu                                                                                                                      

9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov                                                                                                                                 

10. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba predsedov a členov                                                                

11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií OZ a zástupcu starostu                        

12. Určenie platu starostu obce                                                                                                                                     

13. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti so skončením funkčného 

obdobia 2018-2022                                                                                                                                                                     

14. Rôzne                                                                                                                                                                                       

a) Informácia o povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu                

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení                                                                                                          

b) Zástupca starostu                                                                                                                                                         

15. Diskusia                                                                                                                                                                         

16. Záver                                                                                                                                                                       

Program bol schválený. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 22/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje  
1. navrhovaný program rokovania obecného zastupiteľstva, 
2. overovateľov zápisnice p. poslanca Ing. Jozefa Mazáka a p. poslanca Ing. Petra Gavláka 

II.  berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
2. príhovor novozvoleného starostu, 

III.  konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Mgr. Martin Mikolka zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva: Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ing. Peter Gavlák,                        
Ing. Jozef Mazák, Jaroslav Mucha, Ján Smolka 

3. novozvolený starosta obce Mgr. Martin Mikolka podpísal čestné prehlásenie o tom, že 
nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce v zmysle § 13 ods. 3 Zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 



4. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Martin Babčan,  Jozef Imrišek, Ing. Peter 
Gavlák, Ing. Jozef Mazák, Jaroslav Mucha, Ján Smolka  podpísali čestné prehlásenie          
o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca obecného 
zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení       
v platnom znení. 

 
Hlasovanie: 

 
Počet 

 
Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                      Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a poverenie zástupcu starostu 

Starosta obce informoval, že v zmysle § 12 ods. 1 a 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je 

potrebné poveriť poslanca obecného zastupiteľstva (OZ), ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade, že starosta odmietne zvolať OZ a toto zasadnutie OZ 

nezvolá ani zástupca starostu. Poslanci diskutovali a poverili Ing. Petra Gavláka, ktorý súhlasil. Poslanci 

prijali    

 

Uznesenie č. 23/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  poveruje 

poslanca Ing. Petra Gavláka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa          
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb.           
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

Nehlasovali: 0  

 

                                                                                                                                                       Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 



9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

Starosta navrhol zriadiť obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov a zriaďuje sa na celé volebné obdobie. 

Poslanci súhlasili. Zároveň vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, kto by mohol byť členom obecnej rady. 

Dohodli sa, že členmi budú Ing. Jozef Mazák, Mgr. Martin Babčan a Jaroslav Mucha. Poslanci prijali  

 

Uznesenie č. 24/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  zriaďuje 

v zmysle § 14 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecnú radu 
v Jasenovom, 

II.  volí 

členov Obecnej rady v Jasenovom: Jaroslav Mucha, Mgr. Martin Babčan, Ing. Jozef Mazák. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 
  

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                   Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 

10. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba predsedov a členov 

Starosta obce informoval, že obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie, pričom určí aj ich zloženie. 

Predsedovia sú volení z radov poslancov OZ. Uviedol náplň práce komisií. Poslanci zriadili komisiu              

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Jasenovom, finančnú komisiu, 

komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, komisiu pre školstvo, kultúru, 

šport a sociálne veci. Poslanci prijali uznesenia: 

Uznesenie č. 25/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  zriaďuje 

v súlade s § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v nadväznosti na čl. 
7 ods. 5 písm. a) a b) zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. komisiu na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Jasenovom 

II.  volí 

predsedu komisie:   Jaroslav Mucha 
členov komisie:      Ing. Peter Gavlák, Ján Smolka 

 



Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                     Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 

Uznesenie č. 26/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  zriaďuje 

v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 
- komisiu finančnú (kompetencia: financie, rozpočet a majetok obce) 
- komisiu výstavby, životného prostredia, ochrany verejného poriadku (kompetencia: verejné 

priestranstvo, stavebníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo, susedské spory, nelegálne 
skládky, ...) 

- komisiu pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci (kompetencia: školstvo, šport, kultúra, 
sociálna oblasť) 

 

II.  volí 

predsedov a členov 

a) pre komisiu finančnú: 
predseda:   Ing. Peter Gavlák 
členovia:    Ján Smolka, Valéria Gažurová 

b) pre komisiu výstavby, životného prostredia, ochrany verejného poriadku: 
predseda:   Ing. Jozef Mazák 
členovia:    Jaroslav Mucha, Ing., Mgr. Miroslava Dávidíková 

c) pre komisiu pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci 
predseda:   Mgr. Martin Babčan 
členovia:   Jaroslav Mucha, Jozef Imrišek 

 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                    Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 



11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií OZ a zástupcu starostu      

Starosta informoval, že poslanci OZ môžu byť za svoju činnosť odmeňovaní. Výšku odmeny upravuje 

smernica, ktorú je potrebné schváliť. Uviedol, v akej výške boli odmeny v doteraz platnej smernici, 

poslanci výšku jednotlivých odmien prerokovali a schválili  Zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Jasenové, ktoré sú 17. prílohou zápisnice a sú zverejnené na internetovej stránke 

Obce Jasenové.  Poslanci prijali 

Uznesenie č. 27/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jasenové, členov obecnej rady, členov 
komisií OZ a zástupcu starostu. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                    Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 

 12. Určenie platu starostu obce 

Starosta informoval, že podľa zákona č. 320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR          

č. 253/1994 a v súlade s § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 

(pri počte obyvateľov v obci od 501 – 1000 predstavuje koeficient 1,83–násobok priemernej mesačnej 

mzdy). Ďalej podľa § 4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods.1.  

Predchádzajúce obecné zastupiteľstvo uznesením č. 15/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo rozsah výkonu 

funkcie starostu obce na plný úväzok na celé funkčné obdobie. 

Priemerný mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021 bola v sume  1 211 €, minimálny 

plat starostu obce Jasenové v roku 2022 je stanovený ako 1 211,00 € x 1,83 t. j. základný plat starostu je 

v sume 2 216,13 €. Odhadovaná priemerný mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 

je v sume  1 295 €, predpokladaný minimálny  plat starostu  obce Jasenové v roku 2023 je v sume 

2 369,85 €. Poslanci obecného zastupiteľstva môžu tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%, takto určený 

plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Poslanci prerokovali, požiadali o 10 minútovú prestávku. Starosta 

prerušil rokovanie o 19,50 hod.. O 20,00 hod. rokovanie OZ pokračovalo.  

Poslanci prijali  

Uznesenie č. 28/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 



Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje 

na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, druhá veta Zákona č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení 
zvýšenie minimálneho platu starostu obce Jasenové o 15 %. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 
  

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                     Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 

13. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti so skončením 

funkčného obdobia 2018-2022   

Starosta obce uviedol, že 10 dní dovolenky už nemôže vyčerpať. Dôvodom nemožnosti vyčerpania 

dovolenky na zotavenie starostu obce bola pracovná vyťaženosť a časová zaneprázdnenosť. Vzhľadom 

na uvedené skutočnosti sa navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť vyplatenie náhrady platu                   

za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 10 dní za kalendárny rok 2022, s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 

2 zákona č. 253/1994 Z. z.. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 29/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  schvaľuje 

vyplatenie náhrady platu starostu obce Jasenové za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 v rozsahu 10 dní. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0 
 

Nehlasovali: 0  

                                                                                                                                                      Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                   starosta obce 

14. Rôzne                                                                                                                                                                                       

a) Informácia o povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu            

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení                                                                                                          

b) Zástupca starostu                                                                                                                                                          



a) starosta informoval o povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení, o. i. podať oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 

b) starosta uviedol, že zástupcom starostu môže byť len poslanec OZ. Ing. Peter Gavlák,                                    

poslanec s najväčším počtom hlasov vo voľbách, sa vyjadril, že túto funkciu nemôže vykonávať.               

Na zastupovanie starostu obce v neodkladných záležitostiach a počas dlhodobej neprítomnosti poveril 

starosta obce na celé funkčné obdobie Ing. Jozefa Mazáka, s čím p. poslanec súhlasil. Poslanci prijali 

Uznesenie č. 30/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenové zo dňa 28. 11 . 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové 

I.  berie na vedomie 

informáciu o zvolení Ing. Jozefa Mazáka za zástupcu starostu obce Jasenové. 

Hlasovanie: 
 

Počet 
 

Mená poslancov 

 Za: 6 Ing. Jozef Mazák,  Ing. Peter Gavlák, Mgr. Martin Babčan, Jozef Imrišek, Ján Smolka, 

Jaroslav Mucha 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 
  

Nehlasovali: 0  

    

                                                                                                                                                              Mgr. Martin Mikolka                                                            

                                                                                            starosta obce                   

15. Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu o pripravovanom podujatí v nedeľu 4. 12. 2022. Informoval, že pri kaplnke 

Mikuláš rozsvieti vianočný stromček,  potom odovzdá balíčky deťom. Plánuje sa aj kultúrny program        

so spevom vianočných piesní. Rodičia detí z materskej a základnej školy pomôžu pri príprave 

občerstvenia a vianočných trhoch, kde sa budú predávať vianočné dekorácie, ktoré vyrobili deti 

s rodičmi. Výťažok z predaja sa potom použije pre potreby detí v základnej a materskej škole. Poslanci 

prisľúbili účasť na podujatí a pomoc pri organizácii a prípravách podujatia.  

16. Záver     

Starosta sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie o 20,30 hod.. 

 

Zapísala: I. Dávidíková 

 

Overovatelia: Ing. Peter Gavlák ...............................                                                        Mgr. Martin Mikolka 

                          Ing. Jozef Mazák ...............................                                                               starosta obce 

                                                                                                                                                                    



 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

                                                             

 

 

 


