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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2021. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.12.2020 uznesením č. 1. z 13.
zasadnutia OZ Obce Obeckov.
Rozpočet bol zmenený 1x :
- navýšenie rozpočtu a presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami,
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2021 uznesením č. 2 z 23. zasadnutia
OZ Obce Obeckov.
Rozpočet obce k 31.12.2021

222 900,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
319 512,10

210 900,00
0
12 000,00
222 900,00

250 611,72
4 557,40
64 342,98
307 067,97

203 908,00
18 992,00
0

200 905,99
91 161,98
15 000,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
222 900,00

Skutočnosť k 31.12.2021
319 512,10

% plnenia
143,3 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 222 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 319 512,10 EUR, čo predstavuje 143,3 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
210 900,00

Skutočnosť k 31.12.2021
250 611,72

% plnenia
118,8 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 210 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 250 611,72 EUR, čo predstavuje 118,8 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
199 613,00

Skutočnosť k 31.12.2021
189 960,26

% plnenia
95,2 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (podielové dane)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 178 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 160 518,91 EUR, čo predstavuje
plnenie na 90,2 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17 175,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24 200,75 EUR,
čo je 140,9 % plnenie. POZNÁMKA: Daň z nehnuteľností uhradila firma AGROPEX s.r.o. za
predchádzajúci rok 2020 až v januári 2021 vo výške 6 058,42 EUR, čo malo byť ako príjem
v roku 2020 ako aj minuloročné pohľadávky na daniach od občanov v sume 967,33 €.
Z toho príjmy za dane z pozemkov boli v sume 22 780,11 EUR, dane zo stavieb v sume
1 392,14 EUR a dane z bytov v sume 28,50 EUR.
Daň za psa 420 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: z rozpočtovaných 3 970 € bol
skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 820,60 €, čo predstavuje 121,4 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
11 287,00

Skutočnosť k 31.12.2021
35 681,47

% plnenia
316 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2199,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2469,49 EUR, čo
je 112,3 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
1199,49 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a zariadení v sume 1100,00
EUR a príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 170,00 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 8620,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 321,75 EUR,
čo je
142,9 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje položky:

4

Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 554,00 EUR, čo je
158,3 % plnenie.
Poplatky za výrobky a služby: použitie domu smútku, vyhlásenie rozhlasom, vývoz žúmp a
kosenie spolu 4 605,63 €,
Platby za stravovanie v ŠJ: 7 162,12 EUR.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 459,00 bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 890,23 EUR (príjmy
z vratiek v sume 890,23 € a prijatie zábezpeky od uchádzača prihláseného do výberového
konania na novostavbu nájomných bytov v sume 20 000,00 €.
c) Prijaté granty a transféry
Z rozpočtovaných grantov a transferov 24 969,99 EUR bol skutočný príjem vo výške
24 969,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR sekcia MŠ
Ministerstvo vnútra SR sekcia VS
Ministerstvo vnútra SR sekcia VS
ÚPSVaR, Veľký Krtíš
ÚPSVaR, Veľký Krtíš
ÚPSVaR, Veľký Krtíš
ÚPSVaR, Veľký Krtíš
Okresný úrad Veľký Krtíš
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia

Suma
v EUR
1 342,00
148,17
22,80
1 380,32
2 010,65
1 958,93
664,10
128,88
150,00
170,00
10 000,00
500,00
2 494,14
2 000,00
2 000,00

Účel
Výchova a vzdelávanie MŠ
Register obyvateľov
Register adries
Vyplatené osobitnému príjemcovi HN
Národné projekty, refundácia miezd
Národné projekty, refundácia materiálu
Dotácia na stravu predškolákov MŠ
Skladník CO
Dotácia na antigénové samotesty
Dotácia na dezinfekčné prostriedky
Novootvorená prevádzka MŠ
Projekt Múdre hranie MŠ
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Nové knihy do knižnice
Nábytok do knižnice

Granty a transféry boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
4 557,40

Skutočnosť k 31.12.2021
4 557,40

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4 557,40 bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške
4 557,40 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Z toho nedaňové príjmy vo výške 71,00 €
a kapitálové granty a transfery vo výške 4 486,40 € na oddychovú zónu v obci - výsadbu
rastlín a okrasný chodník.
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Poskytovateľ dotácie

Suma Účel
v EUR
4 486,40 Program obnovy dediny - oddychová
zóna

Slovenská agentúra životného
prostr.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
12 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021
64 342,98

% plnenia
536,2

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 12 000,00 EUR bol skutočný príjem
(prevod finančných prostriedkov z minulého roka) k 31.12.2021 v sume 14 342,98 EUR, čo
predstavuje 119,5 % plnenie. V roku 2021 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.. Bol prijatý úver zo SLSP vo výške 50 000,00 €, ktorý
nebol plánovaný v rozpočte.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
222 900,00

Skutočnosť k 31.12.2021
307 067,97

% čerpania
137,8

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 222 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 307 067,97 EUR, čo predstavuje 137,8 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Obec
Rozpočet na rok 2021
203 908,00

Skutočnosť k 31.12.2021
200 905,99

% čerpania
98,5

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 203 908,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 200 905,99 EUR, čo predstavuje 98,5 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 85 810,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 84 895,61
EUR, čo je 98,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ a
pracovníkov na projekt z ÚPSVaR (spoluúčasť).
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 53 604,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 51 689,39
EUR, čo je 96,4 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 60 414,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 60 932,69
EUR, čo je 100,9 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a MŠ, ako sú cestovné
náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, knihy, časopisy, noviny,
reprezentačné, rutinná a štandardná údržba budov, strojov, zariadení a ostatné tovary a služby.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
18 992,00
91 161,98
480
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 18 992,00 EUR spolu bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 91 161,98 EUR, čo predstavuje 480 % čerpanie. Nakoľko príjmy v r.
2021 zo schválených dotácií boli vyššie ako rozpočtované, boli použité na kapitálové
výdavky, ktoré boli v priebehu roku 2021 priebežne schválené na čerpanie kapitálových
výdavkov na základe podmienok, ktoré vyplývali zo Zmlúv o poskytnutí dotácií.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup prevádzkových strojov prístrojov a zariadení a špeciálnych strojov prístrojov
a zariadení
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia (splátky) - v tomto roku uhradené 1992
€
Krovinorez, servis krovinorezov a kosačky 3 128,29 €
Materiál a práce na spustenie prevádzky Čističky odpadových vôd 7 566,72 €
Zakúpenie a montáž meradla na ČOV 2 808,00 €
Uvedenie ČOV do prevádzky 2 112,24 €
LED svetelné reťaze 840,00 €
b) Rekonštrukcia a modernizácia
Dlažba na schodisko Obecného úradu a stavebný materiál 390,54 €
Dlažba do vstupnej haly Obecného úradu a podlaha do kancelárie starostu 245,94 €
Podlaha do knižnice 208,98 €
Zábradlie na schodisko Obecného úradu 439,08 €
Pokládka podláh a montáž zábradlia 347,38 €
Podlahové lišty zasadačka, MŠ 220,95 €
Nábytok do kancelárie 210,20 €
Nábytok do knižnice 2 465,10 € (dotácia 2000)
Projektová dokumentácia k výstavbe nájomných bytov 17 940,00 €
Geometrický plán k novostavbe bytovky 375,00 €
Inžiniersko-geologický prieskum pôdy k novostavbe bytovky 1 344,00 €
Poplatok za plynovú prípojku k novostavbe bytovky 540,00 €
Stavebný materiál na javisko 11 684,44 €
Murárske práce 1 535,00 €
Zabezpečenie dokumentácie ku kolaudácii Čističky odpadových vôd 1 000,00 €
Vypracovanie projektov k žiadostiam o dotácie z Environmentálneho fondu 6 520,00 €
Cintorín 8 274,11 € (dotácia)
Oddychová zóna, chodník, výsadba rastlín 4 722,53 € (dotácia)
Knihy do knižnice 2 000,00 € (dotácia)
MŠ
Kúrenie a vodárenské práce v malej triede MŠ 1 304,17 € (dotácia)
Žalúzie a sieťky na okná MŠ 386,40 € (dotácia)
Vnútorné dvere v budove malej triedy MŠ 129,08 € (dotácia)
Postieľky do MŠ 800,00 € (dotácia)
Svietidlá 859,00 (dotácia)
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
15 000
15 000
100
Finančné výdavkové operácie - vrátenie zábezpeky 15 000,00 € k 31.12.2021.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 €

Bežné príjmy spolu

250 611,72

z toho: bežné príjmy obce

250 611,72

Bežné výdavky spolu

200 905,99

z toho: bežné výdavky obce

200 905,99

Bežný rozpočet

49 705,73

Kapitálové príjmy spolu

4 557,40

z toho: kapitálové príjmy obce

4 557,40

Kapitálové výdavky spolu

91 161,98

z toho: kapitálové výdavky obce

91 161,98

Kapitálový rozpočet

- 86 604,58

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 36 898,85

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 36 898,85

Príjmy z finančných operácií

64 342,98

Výdavky z finančných operácií

15 000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

49 342,98
319 512,10

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

307 067,97
12 444,13

* Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol financovaný z príjmov z finančných
operácií.
Prebytok /schodok/ rozpočtu obce v zmysle § 16 ods. 8 a § 10 ods. 3 písm. a) a b) bol
vyčíslený rozdiel medzi príjmami a výdavkami nasledovne:
Bežné príjmy:
250 611,72
49 705,73
Kapitálové príjmy: 4 557,40
86 604,58

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:

200 905,99

Prebytok:

91 161,98

Schodok:

Obec dosiahla za rok 2021 schodok rozpočtu vo výške 36 898,85 EUR.
Na základe vstupu /vyrovnania rozpočtu/ finančných operácií v sume 49 342,98 –
schodok rozpočtu 36 898,85 je výsledok rozpočtu (prebytok) v sume 12 444,13 EUR.

8

Výsledok rozpočtovaného hospodárenia v zmysle § 16 zák. č. 583/2004 Z. z. činí sumu
12 444,13 EUR.
Zostatok na finančných účtoch k 31.12.2021 činí 13 339,27 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu na rok
2021 vo výške 1 333,9 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu
a sociálneho fondu)
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky/kapitálové výdavky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1 552,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,90
1 333,90

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,5 % KZ
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- na regeneráciu zamestnancov
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
371,49
931,55
168,08
883,00
21,60
230,36
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

969 209,27

1 001 121,13

Neobežný majetok spolu

945 523,48

985 735,26

778,00

689,00

Dlhodobý hmotný majetok

856 277,48

896 578,26

Dlhodobý finančný majetok

88 468,00

88 468,00

Obežný majetok spolu

23 603,95

15 385,87

285,41

354,24

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

7 790,50

1 543,57

15 528,04

13 488,06

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci

0

0

81,84

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

krát.
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

969 209,27

1 001 121,13

Vlastné imanie

310 297,22

313 626,78

2 097,42

2 097,42

0

0

308 199,80

311 529,36

32 558,43

87 040,91

0

0

3 327,89

500,00

Dlhodobé záväzky

12 556,67

10 426,16

Krátkodobé záväzky

16 673,87

26 114,75

0

50 000,00

626 353,62

600 453,44

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľovi GREP verejné osvetlenie
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom (výplaty 15.01.2021)
- voči poisťovniam (odvody 15.1.2021)
- daňovému úradu (daň z príjmov 15.1.2021)
- záväzky zo sociálneho fondu
- iné záväzky voči dodávateľom splatné v r. 2021
- nevyfakturované dodávky za el.energiu ČOV
- vrátenie prijatej zábezpeky v r. 2021

50 000,00
0,00
10 126,00
0,00
6 970,19
4 886,82
1 136,62
300,16
4 238,81
3 882,31
5 000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Na obci nie sú zriadené príspevkové organizácie.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade s pravidlami o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky na
-1-

Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiná bežné výdavky na športovú činnosť
Občania obce: Ženy nad 55+, Muži nad 60+
Poukážky k Vianociam 5,-€ + poštovné
a poistenie zásielky
Transfer „Laktišov beh“
Zväz invalidov - Salonky
SPOLU:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

300,00 EUR

300,00 EUR

0

-4-

620,00 EUR

620,00 EUR

0

200,00 EUR
65,10 EUR
1 185,10 EUR

200,00 EUR
65,10 EUR
1 185,10 EUR

0
0
0

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným inštitúciám

- prostriedky zriaďovateľa
Zriadená inštitúcia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov (40 %
z podielových daní

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

% z podielových
daní

64 207,564

63 885,42

39,8 %

MŠ Obeckov

b) Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-1-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

MV SR

Register obyvateľov

148,17

148,17 0

MV SR

Register adries

22,80

22,80 0

MV SR

CO skladník

128,88

128,88 0

MV SR

Prenesené kompetencie MŠ

1 342,-

1 342,- 0

ÚPSVaR

Dotácia na stravu predškolákov

MV SR

Otvorenie druhej triedy MŠ

MV SR

1 090,50

664,10 426,40

10 000,00

10 000,00 0

Projekt „Múdre hranie“

500,00

500,00 0

MV SR

Dezinfekčné prostriedky, respirátory

170,00

170,00 0

MV SR

Antigénové testy na COVID

150,00

150,00 0

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ - účel

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Prenos finančných
prostriedkov do
ďalšieho roka

4 486,40

4 486,40

0 EUR

Environmentálny fond
Agentúra životného prostredia

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
BBSK - Dni obce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

800,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

800,00

Rozdiel
0 EUR
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Obec neúčtuje v programovom
rozpočte.

.......................................................
Vypracovala: Ing. Maslaňáková

.................................................
Predkladá: Miloš Koči
starosta obce

V Obeckove, dňa 13.05.2022

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyjadrenie hlavného kontrolóra za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie 10 % prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 1 333,9 EUR.
RF bude použitý na kapitálové výdavky obce.
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