
Zmluva o poskytovaní služieb Starožitnosti – Pavel Haluška 

číslo zmluvy............../2012 

 

uzatvorená v Liptovskom Mikuláši dňa ................/2012 medzi týmito zmluvnými stranami: 

Zmluvné strany: 

Prevádzkovateľ: Starožitnosti - Pavel Haluška, so sídlom: 1.mája 19, 031 01  Liptovský Mikuláš 

IČO: 108572429, DIČ: 1021634801, nie je plátcom DPH, bankové spojenie: UNICREDIT BANK 

SLOVAKIA A.S. 1520054007/1111, zastúpená: Pavlom Haluškom, majiteľom obchodu (ďalej len 

"Prevádzkovateľ") 

a 

Užívateľ: Užívateľ internetového obchodu, ktorý vyplní registračný formulár prevádzkovateľa  (ďalej 

len “Užívateľ’)  

 

Meno / Názov spoločnosti: 

Adresa: 

IČO: 

DIČ: 

Telefón/fax: 

E-mail: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu /kód banky 

Zastúpená: 

 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len “Zmluva“) v súlade s ustanovením § 269 ods. 

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

 

1 Internetový obchod - definície niektorých pojmov 

Starožitnosti – Pavel Haluška je Majiteľom a Prevádzkovateľom internetového obchodu 

Antikliptov.com, so sídlom: 1.mája 19, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 108572429, DIČ: 

1021634801 zaoberajúci sa predajom starožitností a umeleckých diel formou priameho 

a internetového predaja.  

 

Internetový obchod Antikliptov.com je prevádzkovaný Prevádzkovateľom. Antikliptov.com je 

automatizovaný systém ponuky jedinečných originálov výtvarného umenia a exkluzívnych 

starožitností, prebiehajúci formou internetového predaja za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v 

Obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy.   



 

Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej ako tiež Zmluva )  sú elektronickou formou Zmluvy o 

užívaní  internetového obchodu Antikliptov.com,  uzatvorenej  medzi Prevádzkovateľom a 

Užívateľom. 

Prevádzkovateľ je Starožitnosti – Pavel Haluška uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ktorý prevádzkuje 

internetový obchod Antikliptov.com. 

Užívateľom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár antikliptov.com a  

zúčastňuje sa internetového obchodu ako kupujúci alebo predávajúci. 

Predávajúci je Užívateľ, ktorý v internetovom obchode, alebo v obchode Starožitnosti – Pavel 

Haluška ponúka svoj tovar a snaží sa ho predať za čo najvyššiu cenu. 

Kupujúci je Užívateľ, ktorý má záujem o kúpu tovaru v internetovom obchode. V internetovom 

obchode s voľbou ,,Kupujem,,. Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Užívateľom- Predávajúcim a 

Užívateľom – Kupujúcim okamihom potvrdenia tlačidlom ,,Kupujem,, Kupujúcim. Kupujúci je 

povinný tovar od Predávajúceho odkúpiť za dohodnutých podmienok; Predávajúci je povinný 

Kupujúcemu tovar za stanovenú cenu predať. Predávajúci nie je povinný odovzdať tovar skôr, ako je 

zaplatená kúpna cena. 

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa 

tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke  www.antikliptov.com  a v predajni 

Starožitností – Pavel Haluška v Liptovskom Mikuláši na základe podmienok a postupu upraveného vo 

Všeobecných obchodných podmienkach internetového systému. 

 

2 Všeobecné ustanovenie 

2.1 Internetový obchod antikliptov.com je softwarová aplikácia umiestnená na adrese 

www.antikliptov.com, ktorá slúži Užívateľom, ktorí s Prevádzkovateľom uzatvoril tuto Zmluvu 

spôsobom ďalej uvedeným, k účasti v internetových obchodoch v súlade s touto Zmluvou a 

Obchodnými podmienkami, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Prostredníctvom intranetového 

internetového obchodu www.antikliptov.com je možné nakupovať a predávať tovar. 

  

2.2 Internetový obchod www.antikliptov.com je zriadený, prevádzkovaný a organizovaný 

Prevádzkovateľom. Jeho úlohou je sprostredkovať transakciu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

Všetky obchodné transakcie medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú celkom v réžií týchto dvoch strán. 

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú zo strany Kupujúceho 

alebo Predávajúceho v súvislosti s týmito transakciami. 

 

http://www.antikliptov.com/


3. Predmet Zmluvy 

3.1 Na základe tejto Zmluvy poskytuje Prevádzkovateľ Užívateľom priestor na svojich webových 

stránkach www.antikliptov.com k používaniu, a to spôsobom a za podmienok stanovených v tejto 

Zmluve a v Obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

 

3.2 Rozsah poskytovaných služieb môže byť Prevádzkovateľom obmedzená spôsobom uvedeným v 

tejto Zmluve alebo v Obchodných podmienkach. 

 

3.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky uvedené v tejto Zmluve alebo v 

Obchodných podmienkach zmeniť a to ich zverejnením na antikliptov.com. Bližšie bod 8.7. Pričom 

aktuálne informácie o zmenách sú uvedené na www.antikliptov.com v sekcií Oznámenia a novinky. 

 

 Registrácia Užívateľov a uzatvorenie Zmluvy 

4.1 Uzatvorenie Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je nevyhnutnou podmienkou k tomu, 

aby Užívatelia mohli prostredníctvom webových stránok Prevádzkovateľa www.antikliptov.com 

ponúkať,  predávať a kupovať tovar a využívať ďalšie služby poskytované Prevádzkovateľom.  Od 

okamihu uzatvorenia Zmluvy je Užívateľ oprávnený využívať služby poskytované Prevádzkovateľom 

a v stanovených prípadoch platiť za ich poskytovanie Prevádzkovateľovi odmenu stanovenú v platnom 

cenníku Prevádzkovateľa. 

 

4.2 Podmienkou pre využívanie služieb Prevádzkovateľa je registrácia Užívateľa na webových 

stránkach www.antikliptov.com. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením a odoslaním registračného 

formulára Užívateľom, ktorý sa nachádza na webových stránkach www.antikliptov.com, a súhlasom s 

Obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa. Odoslanie registračného formulára a vyjadrenie súhlasu 

s Obchodnými podmienkami Užívateľom je považované za návrh Užívateľa na uzatvorenie Zmluvy. 

Zmluva je uzatvorená prijatím návrhu Užívateľa Prevádzkovateľom, t.j.  potvrdením registrácie  

Užívateľa Prevádzkovateľom. Na uzatvorenie Zmluvy nie je právny nárok.  Registrácia Užívateľa je 

dobrovoľná.  

 

4.3. Platnú registráciu a uzatvorenie Zmluvy potvrdí  Prevádzkovateľ e- mailom na adresu Užívateľa 

uvedenú pri registrácií.  Iba overený Užívateľ je oprávnený zúčastniť sa na internetovom obchode,  ak  

Prevádzkovateľ neurčí inak. 

 

4.4 K registrácií sú oprávnené  len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne 

úkony nebola obmedzená a právnické osoby, na ktorých majetok nebol vyhlásený konkurz, nebol 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ktoré nie sú v likvidácií. Registráciu právnickej osoby 

môže uskutočniť iba osoba oprávnená vystupovať a konať v jej mene. 



 

4.5 Každý Užívateľ je povinný pri registrácii vyplniť v registračnom formulári úplné a pravdivé 

nasledujúce identifikačné údaje:  v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, pohlavie, adresu 

trvalého bydliska (miesto podnikania) sídla fyzickej osoby – podnikateľa (skutočnú adresu, nie P. O. 

BOX), telefón, e-mailovú adresu, užívateľské meno a heslo, poprípade tiež identifikačné číslo a DIČ a 

udaj o platcovi DPH. V prípade právnickej osoby budú zadané tieto identifikačné údaje: obchodná 

firma ( názov právnickej osoby, adresa sídla / miesto podnikania právnickej osoby ( skutočná adresa, 

nie P.O. BOX), telefón, e-mailovú adresu, meno a priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať za 

spoločnosť, užívateľské meno a heslo, identifikačné číslo a DIČ a udaj o platcovi DPH. 

 

4.6 V prípade akejkoľvek zmeny údajov je Užívateľ povinný bez zbytočného odkladu písomné alebo 

prostredníctvom e-mailovej pošty oznámiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu údajov vyplnených 

pri registrácií, vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu, podanie návrhu na vyhlásenie konkurz alebo 

akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť Užívateľa plniť záväzky zo 

Zmluvy. Užívateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré uviedol pri vyplňovaní 

registračného formulára. V prípade porušenia informačných povinnosti zodpovedá Užívateľ za škodu 

tým spôsobenú podľa všeobecných záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.  

  

4.7 Užívateľ súhlasí s tým, že všetky oznámenia mu budú posielané písomne alebo prostredníctvom e-

mailovej pošty na poštovú alebo e-mailovú adresu uvedenú pri registrácií. Prevádzkovateľ 

nezodpovedá za následky spojené s nedoručeným oznámením na adresu uvedenú Užívateľom uvedenú 

z dôvodu, že taká adresa nie je v prevádzke, nie je Užívateľom používaná alebo Užívateľ  sa na takej 

adrese nezdržuje. 

 

4.8 Pri registrácií si Užívateľ zvolí svoje užívateľské meno a heslo. Užívateľské meno sa nesmie 

skladať z e-mailovej alebo webovej adresy, nesmie porušovať práva tretích osôb,  najmä práv na 

ochranu mena, firmy alebo práva k ochrannej známke a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. 

Užívateľ je povinný udržať svoje heslo v tajnosti a neposkytovať ho tretím osobám. 

 

4.9  Po uzatvorení Zmluvy zriadi Prevádzkovateľ Užívateľovi užívateľský účet, ktorý umožní 

Užívateľovi používať webovú stránku a ďalšie služby Prevádzkovateľa. Užívateľský účet je 

neprevoditeľný na tretiu osobu. Pokiaľ je uskutočnený úkon z užívateľského účtu, platí, že úkon 

uskutočnil Užívateľ. Užívateľ je oprávnený vlastniť viac než jeden užívateľský účet, pokiaľ patrí 

medzi dôveryhodných užívateľov. 

 

4.10 Užívatelia majú prístup k svojím údajom a môžu ich na webových stránkach Prevádzkovateľa 



zmeniť. Užívatelia sú taktiež oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o ich odstránenie zo systému 

www.antikliptov.com. 

 

4.11 Kupujúci môže do 30 dní dielo predávajúcemu vrátiť len v prípade, ak dôveryhodne preukáže, že 

ide o falzifikát, a o tejto veci nebol vopred informovaný pri kúpe diela. 

 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

5.1 Informačný systém Prevádzkovateľa internetového obchodného je registrovaný na Úrade na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva údaje o 

Užívateľoch, ktoré sú potrebné pre poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ sa 

zaväzuje chrániť bezpečnosť osobných údajov Užívateľa pred neoprávneným prístupom a konať 

potrebné opatrenia k ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení. Tieto údaje môže Prevádzkovateľ sprístupniť len so súhlasom 

subjektu osobných údajov alebo v prípadoch stanovených touto Zmluvou alebo platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

5.2. Užívateľ uzatvorením Zmluvy a so súhlasom s Obchodnými podmienkami vyjadruje svoj súhlas  s 

uchovaním a spracovaním osobných údajov, t.j. najmä v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, 

adresa trvalého bydliska (miesta podnikania) sídla, telefónu a e-mailovej adresy, v prípade právnickej 

osoby jeho obchodnej firmy ( názov, sídlo /miesto podnikania), telefón a e-mailová adresa, mena a 

priezviska osôb oprávnených konať za právnickú osobu, a ďalšie údaje, ktoré Užívateľ 

Prevádzkovateľovi poskytne alebo sprístupní. 

 

5.3 Predávajúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ Starožitnosti – Pavel Haluška je povinný 

v určitých prípadoch zisťovať v rámci identifikácie osôb ich osobné údaje ( meno, priezvisko, rodné 

číslo alebo dátum narodenia, druh číslo dokladu totožnosti, v prípade cudzinca zistenie štátnej 

totožnosti), a to v súlane so zákonom číslo 367/2002 Z.z. o ochrane pred legalizáciou prijímov 

z trestnej čínnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Navrhovateľ (Predávajúci) preto 

Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas ku spracovaním osobných údajov a k vyhovoteniu  fotokópie 

občianskeho preukazu Predávajúceho, resp. jeho cestovného dokladu (pasu). 

 

5.4 Zmluvné strany sú svojimi prejavmi, tak ako ich učinili v tejto zmluve, viazané. Právny úkon 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán učinený po uzavretí zmluvy, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami 

tejto zmluvy je od počiatku neplatný, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak.  

 

5.5 Zmluvné stany sa zaväzujú neposkytnúť tretím osobám žiadne údaje a informácie týkajúce sa 

obsahu tejto zmluvy. 



 

5.6 Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami. 

 

5.7 Túto zmluvu možno meniť len písomne po súhlase oboch zmluvných strán. 

 

5.8 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom oboznámili, že 

zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu neuzatvorili 

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

5.9 Súhlas s poskytnutím osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a Užívateľ to môže 

kedykoľvek  odvolať. Ak Užívateľ odvolá svoj súhlas, je Prevádzkovateľ opravený túto Zmluvu 

ukončiť. 

 

6. Odmena za služby Starožitnosti – Pavel Haluška 

6.1 Užívateľ – Predávajúci sa zaväzuje za využívanie služieb Prevádzkovateľa zaplatiť poplatky, 

ktorých výška je stanovená v Cenníku, umiestnenom na webovej stránke www.antikliptov.com. 

Spoplatňuje sa najmä poskytovanie doplnkových služieb (zvýrazňujúcich ponúk a pod.).  Cenník môže 

byť Prevádzkovateľom jednostranne zmenený. Pričom aktuálne informácie o zmenách sú uvedené 

v sekcií Oznámenia a novinky. 

 

6.2 Za sprostredkovanie predaja si prevádzkovateľ účtuje 22% z vyplatenej sumy + poplatok 7 eur za 

zaradenie predmetu do internetového obchodu / 1 kus( ceny sú vrátane DPH). 

 

6.3 Predávajúci (Užívateľ) týmto dáva súhlas na zaradenie predmetu predaja do internetového 

obchodu antikliptov.com  a.) súhlasí  

     b.) nesúhlasí 

Poplatok 7 eur za zaradenie predmetu do internetového obchodu je nenávratný a hradí ho predávajúci 

v hotovosti po realizácií predaja podľa Zmluvy o poskytnutí služieb, podľa podmienok uvedených 

v Zmluve o poskytnutí služieb).  

 

6.3 Iba tovar, ktorý je vzatý do predaja na základe Zmluvy o poskytnutí služieb a jeho predajná cena 

prevyšuje 40 eur s DPH, je ponúkaný súčasne v predajni Starožitností – Pavel Haluška v Liptovskom 

Mikuláši ako aj prostredníctvom internetového obchodu Antikliptov.com (Inak len prostredníctvom 

predajne) 

 



 

7. Ukončenie Zmluvy 

7.1 Užívateľ i Prevádzkovateľ môžu od Zmluvy odstúpiť, a to v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinnosti druhou zmluvnou stranou. Podstatným porušením povinnosti zo strany 

Užívateľa sa rozumie najmä neplnenie záväzkov k úhrade ceny za služby, porušovanie obchodných 

podmienok internetového  obchodu, alebo konanie  hrubo poškodzujúce Prevádzkovateľa. Odstúpenie 

je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany.  

 

7.2 Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať, a to i bez uvedenia dôvodov. Výpovedná doba 

je 1 mesiac a účinnosť nadobúda dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane na adresu 

Prevádzkovateľa: 1.Mája 19, 031 01 Liptovský Mikuláš resp. na adresu Užívateľa uvedenú v 

registračnom formulári. Užívateľ je Zmluvu oprávnený vypovedať  rovnako v prípade zmeny 

Obchodných podmienok, a to v lehote do 14 dní od ich doručenia Užívateľovi. V prípade, že Užívateľ 

Zmluvu v tejto lehote  nevypovie (neukončí), považuje sa to, že súhlasí s touto zmenou Obchodných 

podmienok. 

 

7.3 Všetky úkony uskutočnené po dobu trvania Zmluvy zostávajú v prípade ukončenia Zmluvy 

naďalej v platnosti. Aktuálne ponuky Užívateľa sú platné i po ukončení Zmluvy. Povinnosť  Užívateľa 

zaplatiť  Prevádzkovateľovi poplatky za poskytnuté služby nie je ukončením Zmluvy dotknutá.  

 

8. Záverečné ustanovenia  

8.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky, ktoré môžu byť menené 

Prevádzkovateľom i  bez súhlasu Užívateľa, a to ich zverejnením na www.antikliptov.com a 

doručením na adresu Užívateľa, ktorú uviedol v registračnom formulári, a to najneskôr 14 dni pred ich 

účinnosťou. V prípade, že Užívateľ so zmenou Obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený 

Zmluvu vypovedať v súlade s čl. 7.2 Zmluvy.  

8.2 Užívatelia súhlasia s tým, že všetky autorské pravá a pravá duševného a priemyselného vlastníctva 

súvisiace s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy sú vlastníctvom Prevádzkovateľa. 

 

8.3 Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti 

s priebehom tejto Zmluvy. 

8.4 Prevádzkovateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy na inú osobu. O 

tejto skutočnosti bude Užívateľ oboznámený.  

8.5 Pokiaľ v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo ich záväzného výkladu dôjde k tomu, že sa 

akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ( a zároveň 



takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť nebude  prípadom neplnenia záväzkov alebo 

iným výpovedným dôvodom), nebude takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť takéhoto 

ustanovenia mať v najvyššej dovolenej miere vplyv na platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy.   Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú ihneď  začať rokovanie o 

nahradení takéhoto neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia tejto Zmluvy iným 

ustanovením, platným, účinným a vymáhateľným, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie 

obsahu a účelu Zmluvy. 

8.6 Všetky oznámenia alebo iné úkony uskutočnené Užívateľom musia byť poslané 

Prevádzkovateľovi v písomnej forme alebo vo forme e-mailu. Kontaktná adresa Prevádzkovateľa: 

Starožitnosti – Pavel Haluška, 1.mája 19, 031 01 Liptovský Mikuláš e-

mail:antikliptov@gmail.com Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedenej adresy, o 

zmene adresy bude Užívateľ ihneď informovaný.  

8.7 Ak nie je dohodnuté inak, môže byť Zmluva menená alebo doplňovaná len dodatkami ku Zmluve 

uzatvorenej oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

8.8 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami 

zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Akékoľvek spory vzniknuté medzi 

zmluvnými stranami, budú riešené  súdnou cestou, pokiaľ nebudú vyriešené mimosúdnym 

vyrovnaním. 

 

8.9 Zmluva je uzatvorená prejavom vôle zmluvných strán byť zaviazaný Zmluvou spôsobom 

podpísaným v tejto Zmluve.  

8.10 Predávajúci dáva týmto súhlas a právo prevádzkovateľovi Starožitnosti - Pavel Haluška po 

uplynutí 2 mesiacov odo dňa podpísania Zmluvy o sposkytovaní služieb znížiť predajnú cenu 

predávaného tovaru (predmetu zmluvy) o 20% a to bez vyzvania predávajúceho.  

a.) suhlasí 

b.) nesúhlasí 

V prípade, že sa predmet do 4 mesiacoch nepredá, predávajúci dáva prevádzkovateľovi súhlas na 

opätovné zníženie predajnej ceny o ďalších 10%.  

a.) suhlasí 

b.) nesúhlasí 

V prípade, že sa predmet zmluvy nepredá do 9 mesiacov, je Predávajúci povinný tento predmet bez 

vyzvania prevziať naspäť, pričom zmluvný vzťah sa ukončí podpisom zmluvy o ukončení zmluvy 

a vrátením predmetu predávajúcemu. 



Zoznam predávaných položiek: 

Č. Názov diela Autor Rozmer/ značenie Technika Predajná cena 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           
 

Zmluva podpísaná v Liptovkom Mikuláši, dňa ................................... 

 

 

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

Predávajúci:       Prevádzkovateľ: 

        Starožitnosti – Pavel Haluška 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Týmto podpisom prevádzkovateľ ukončuje platnosť zmluvy podľa bodu 7. Ukončenie Zmluvy 

 

 

 

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

Prevádzkovateľ: 


