OBEC KLASOV
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klasov
č. 3/2018 o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom a odpadovými
pneumatikami na území obce obce Klasov
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Obec Klasov v súlade s ust. §4, ods. 3 písm. g) §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení noviel a v súlade s ust. §39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov vydáva to Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom a odpadovými pneumatikami na území obce Klasov,
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom, odpadovými pneumatikami, objemovým odpadom,
elektroodpadom z domácností, separovanom zbere jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu, spôsob ich zberu, prepravy, ukladania a zneškodnenia.
§2
Účel úpravy
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto VZN sa vydáva s cieľom:
 určiť systém zberu odpadov na území obce Klasov v súlade so zákonom
o odpadoch č. 223/2001 Z. z.
 zabezpečiť, umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na
území obce Klasov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade
s uvedeným zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu
občania odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného
zberu.
 zabezpečiť podľa potreby (najmenej dvakrát do roka) zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, ako aj oddelenie
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných
odpadov
 ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom, ustanoviť spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania
s drobným stavebným odpadom, ako i určiť miesta na ukladanie, zhodnotenie
a zneškodňovanie týchto odpadov
 ustanoviť podrobnosti o nakladaní a prepravy separovaného zberu a určenie
zložiek separovaného zberu v obci Klasov
§3
Vymedzenie základných pojmov
Vymedzenie základných pojmov sa riadi §2 zákona NR SR č. 409/2006 Z. z. v platnom znení.
§4
Pravidlá nakladania s odpadmi
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1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce Klasov.
2. Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci miestny poplatok.

3. Prísne sa zakazuje:
- pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich preplňovať a preťažovať
- do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú
- ukladať odpad mimo zbernej nádoby
- premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť
- používať zberné nádoby na iný účel
- poškodzovať zberné nádoby
- svojvoľne vytvárať skládky odpadu
- vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob
- uložiť alebo ponechať KO na inom mieste, ako na miestne na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN
- zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
- zriediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín
- opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností
- vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do
pôdy
- spaľovať KO, odpad zo zelene a odpad tomu podobný v zastavenej časti obce Klasov
- zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberový nádobám.
Zákaz sa nevzťahuje na:
- organizované akcie triedeného zberu vykonávané po dohode s organizáciou poverenou
zberom na zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami,
(zber
papiera na školách a pod.)
- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, (ich
odovzdávanie do
zberní), ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu
KO.
§5
Komunálny odpad a jeho zložky
Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálnych odpadov:
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 39 plasty
- 20 03 07 objemový odpad
- 17 09 04 drobný stavebný odpad
- 20 01 34 batérie a akumulátory
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
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- Nebezpečné zložky odpadu, na ktoré sú vytvorené podmienky pre ich zber a ďaľšie
nakladanie u zmluvného partnera obce.
§6
Povinnosti pôvodcu odpadu
1. Vlastník, užívateľ alebo správca objektu, pri ktorého užívaní alebo prevádzke vzniká
netriedený odpad, si musí zabezpečiť zbernú nádobu na jeho zbieranie a zneškodňovanie.
Zbernú nádobu si pôvodca zabezpečí zakúpením smetnej nádoby v obchodnej sieti resp.
prenájmom smetnej nádoby od autorizovanej firmy zabezpečujúcej zber KO v obci
Klasov, prostredníctvom OcÚ Klasov. Ak dochádza k znečisťovaniu okolia z dôvodu
nedostatočného počtu zberných nádob, je povinný vlastník alebo užívateľ objektu zvýšiť
počet zberných nádob.
2. Pôvodca odpadu je povinný zaplatiť miestny poplatok za KO a DSO obci Klasov, ktorá
má uzatvorenú zmluvu o odvoze a uložení odpadov s autorizovanou firmou.
3. Pôvodca odpadu je povinný triediť KO do zberných nádob na to určených. Jednotlivé
zložky KO, ktoré je pôvodca povinný separovať sú vymenované v § 7 tohto nariadenia.
4. V obci Klasov sa frekvencia odvozu KO určuje na každú stredu podľa harmonogramu
dohodnutého so zmluvným partnerom.
5. Každý pôvodca KO na území obce Klasov je povinný zapojiť sa do systému zberu obce
Klasov. Pôvodca KO, ktorý zatiaľ nie je zapojený do systému zberu KO, je povinný sa
prihlásiť na Obecný úrad Klasov, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto VZN, aby mu bolo umožnené zabezpečiť likvidáciu KO podľa tohto
nariadenia.
6. Nový platiteľ poplatku resp. pôvodca KO je povinný sa prihlásiť na Obecný úrad
najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stáva platiteľom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie KO a DSO v zmysle zákona o odpadoch.
7. Každý pôvodca KO a DSO je povinný užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu KO v obci Klasov.
8. Každý pôvodca KO a DSO je povinný ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na
účely ich zberu na miesta určené obcou Klasov.
9. Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci Klasov miestny poplatok.
10. Pôvodca odpadu, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou – podnikateľom a produkuje
ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva
vlastný program odpadového hospodárstva.
11. Každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné
stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo
otvorených priestranstvách na území obce Klasov je povinný zabezpečiť:
- priestranstvo s dostatočným počtom zberných nádob na KO (malé odpadové koše)
- zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu zo
zberných nádob, ktorý vzniká jemu a návštevníkom (klientom) v súvislosti s touto
činnosťou
- čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, 3 metre od tohto zariadenia.
12. Pôvodca odpadu je povinný určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby:
- bolo možné zberné nádoby bez časových strát a ťažkostí vyprázdňovať
- boli zberné nádoby umiestnené na pevnom podklade
- boli zberné nádoby vynesené až na miesto, kde je k nim možný prístup a zabezpečiť ich
uloženie späť na miesto, po vyprázdnení ho udržiaval v riadnom stave a čistote na svoje
náklady.
- zberové nádoby v hromadnej bytovej zástavbe uložiť tak, aby boli ľahko dostupné
zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave.
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13. Pôvodca odpadu je povinný vkladať odpad do zbernej nádoby tak, aby nedošlo
k znečisteniu okolia zbernej nádoby, resp. odstrániť toto znečistenie.
14. Ak je obsah zbernej nádoby zamrznutý tak, že sa nedá vysypať, resp. je zberné nádoba
preťažená, je pôvodca povinný túto chybu odstrániť bez poškodenia zbernej nádoby.
15. Pôvodca KO zodpovedá za uložený KO v zbernej nádobe až do jeho odvozu oprávnenou
osobou.
§7
Spôsob zberu, zneškodňovanie a prepravy KO
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO, DSO na území obce Klasov môže len
ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Klasov.
2. Kto nakladá na území obce Klasov s KO a DSO bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť
s obcou a neuzatvorí takúto zmluvu do konca bežného roka, nemôže po tomto termíne túto
činnosť na území obce Klasov vykonávať.
3. Držiteľ KO a DSO je povinný na vyžiadanie obce Klasov poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
4. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá
alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu, si dojednajú podmienky
(veľkosť a typ nádoby, harmonogram vývozu a pod.) osobitne s obcou Klasov /s
oprávnenou organizáciou/.
5. Poverená organizácia na zber, zneškodňovanie a prepravu KO je povinná:
a) vypracovať harmonogram pravidelného odvozu odpadu
b) zabezpečiť pravidelný alebo mimoriadny odvoz domového odpadu
c) odvážať odpady včas, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob a znečisťovaniu
stanovíšť v dôsledku oneskoreného odvozu, v opačnom prípade odstrániť znečistenie
na vlastné náklady
d) po vyprázdnení zberných nádob tieto umiestniť na pôvodné miesto
e) odstrániť odpady, ktoré sa vysypali pri vyprázdňovaní zo zberných nádob
f) poškodené zberné nádoby opraviť, znehodnotené a zdeformované vymeniť pri
nasledujúcom odvoze /v prípade poškodenia nádoby obsluhou pri vyprázdňovaní
nádoby/
6. Za mimoriadny odvoz KO sa považuje:
a) odvoz KO, ktorý nie je dovolené ukladať do zberných nádob
b) odvoz KO, ktorý je mimo nádoby
c) odvoz KO, ktorý nie je riadne pripravený na odvoz.
Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a odvoz poverenou organizáciou
zabezpečuje ten, koho činnosťou odpad vznikol.
7. V katastrálnom území obce Klasov sa určuje:
- povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku z rodinného domu pre
netriedený KO, a to 120 litrová plastová a plechová nádoba a pre firmy, nájomné
bytové
domy a Domov sociálnych služieb na území obce Klasov, 1100 litrová plastová
a plechová
nádoba,
§8
Spôsob triedenia, zberu, zhodnocovania a prepravy oddelene zbieraných zložiek KO
Obec Klasov triedi a vykonáva zber nasledovných zložiek KO:
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Zber skla, papiera, lepenka a plastov – je celoročný, podľa harmonogramu raz mesačne.
Sklo, papier, lepenka a plasty sa zbiera do igelitových vriec, ktoré zabezpečuje obec.
Občania sú o zbere oboznámený miestnym rozhlasom, alebo letákmi.
Zber textílií a šatstva- je zabezpečený celoročne do zberného kontajnera, ktorý je pristavený
na verejnom priestranstve, ale taktiež veľký zber šatstva, textilu a obuvi 2 x ročne. Zber sa
vopred vyhlási na webovom sídle obce www.klasov.sk a letákmi do domácností.
Zmesový komunálny odpad – sa vyváža každý týždeň v stredu v 110 l a 120 l zberných
nádobách.
Elektroodpad z domácností - zber elektroodpadu je zabezpečovaný podľa potreby
minimálne však 2 krát do roka na vyhradenom mieste a občania sú o zbere informovaný
miestnym rozhlasom, alebo letákmi. Chladničky a mrazničky musia byť s kompresorom.
Použité batérie a akumulátory - Zber použitých akumulátorov a batérií – odvoz od
domácností s pred domu je 2 krát ročne, o dátume a mieste zberu sú občania informovaný
miestnym rozhlasom alebo letákmi. Použité akumulátory a batérie sa môžu odovzdať iba do
zberu organizovaného obcou alebo osobou, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu. V prípade
prenosných použitých batérií a akumulátorov aj distribútorovi batérií a akumulátorov.
Jedlé oleje a tuky- Zber jedlých olejov a tukov sa koná celoročne, odvoz od domácností
s pred domu v uzatvárateľných nádobách – PET fľašiach v deň zberu zmesového
komunálneho odpadu sa vyložia ku zberným nádobám.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad zo ŠJ Klasov – Zber je
zabezpečovaný prostredníctvom tretieho subjektu, ktorý má s obcou uzatvorenú zmluvu
a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
§9
Spôsob triedenia, zhromažďovania, prepravy a zneškodňovania DSO
1. Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky
(druhy) odpadu – kovy, drevo, plasty a pod. – a tieto účelne zhodnotiť.
2. Zvyšný zmiešaný DSO v malých množstvách a objeme, ktorý neobmedzí systém
zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby, môžu pôvodcovia
a držitelia zneškodňovať v nádobách na netriedený KO, ktoré sú určené pre daného
pôvodcu alebo držiteľa.
3. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho
zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môže jeho pôvodca,
držiteľ využiť na zneškodnenie systém zberu objemného odpadu v obci.
4. Zber DSO je zabezpečovaný 2 krát ročne. O dátume a mieste zberu sú občania
informovaný miestnym rozhlasom.
5. Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní ho zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce
Klasov s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu
životného
prostredia,
nadmernému
znečisťovaniu
okolia
a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
6. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho
pôvodcovia i držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné
náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými predpismi. Zber,
prepravu a zneškodňovanie DSO môže vykonávať len obcou poverená resp. zriadená
organizácia na základe zmluvného vzťahu o obcou.
7. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre
iných účastníkov systému zberu KO (nádoby pre bytové domy na verejne dostupných
miestach a pod.)
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§ 10
Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami
Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík
distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky
alebo iného tovaru.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
§11
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1.

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny
odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

2.

Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona nezabezpečuje vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania.

3.

Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

4.

Občania majú možnosť odviesť biologicky rozložiteľný odpad na miesto učené obcou, t.j.
priestranstvo pri pálenici.

5.

Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín
a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu,
piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha,
potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.

6.

Obyvatelia obce môžu kompostovať aj doma v kompostárni, ktorá vyhovuje litere
zákona.
§ 12
Systém zberu objemného odpadu

Na žiadosť obyvateľov obec zabezpečí u organizácie poverenou zberom KO
umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na odvoz objemového odpadu. Náklady na odvoz
ako nájomné na veľkokapacitný kontajner uhradí občan, ktorý si túto službu objednal. Občan
môže zabezpečiť odvoz veľkoobjemového odpadu aj individuálne, u zmluvného odvozcu KO
alebo u inej organizácii, ale v každom prípade je povinný informovať Obecný úrad
vykonávateľovi tejto služby a mieste uloženia odpadu.
§13
Nepovolené skládky odpadov
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1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.
z., je povinný to ohlásiť bezodkladne starostovi obce, resp. ďalším orgánom príslušným
konať vo veciach odpadového hospodárstva.
2. V celom katastrálnom území obce Klasov sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov,
zariadení a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladanie
nepovolenej skládky – tzv. čiernej skládky odpadu.
3. Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania
nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach.
4. Každý má za povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Klasov zakladá nepovolenú
skládku odpadov starostovi obce alebo na Obecný úrad, resp. ďalším orgánom
príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva.
§ 14
Priestupky
Prípadné porušenie tohto VZN o odpadoch je podľa okolností konkrétneho prípadu
priestupkom podľa ustanovenia §45, §47, alebo §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, alebo prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa
ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, alebo i podľa zákona č. 544/1990 Zb., ak nejde o priestupok, prípadne správny
delikt podľa iného zákona, a to najmä podľa ustanovenia § 78 a § 80 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch, alebo o trestný čin.

§ 15
Platenie miestnej dane
Obec Klasov má na svojom území zavedený množstvový zber drobného stavebného
odpadu. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového
zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,015 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti do pokladne obce
Klasov, poplatníkovi sa následne vydá príjmový pokladničný doklad. Poplatok za drobný
stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto určené
dodávateľom služieb odvozu a zneškodnenia odpadu, pričom poplatok sa platí za skutočne
odovzdané množstvo stavebného odpadu. Poplatník za drobný stavebný odpad zaplatí aj
viackrát v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný
odpad.
Pôvodca odpadu zaplatí na kalendárny rok do 30.10.príslušného roka sumu vo výške :

Poplatník

Výška
poplatku v €/osoba/rok

Spôsob platby
Poštovou poukážkou,
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Fyzická osoba

18€

Fyzická osoba – podnikateľ
a právnická osoba
s prevádzkou so
zamestnancami, ktorí nemajú
trvalý pobyt v obci Klasov
Právnická osoba – ktorá
vykonáva podnikateľskú
činnosť
Množstvový zber – netriedený
komunálny odpad vyvezený
občanom na zberné miesto do
veľkoobjemových
kontajnerov

11 €

26 €

36 €/osoba

Jedna smetná nádoba
prenajatá od obce Klasov

7€

prevodom na bankový účet
obce, alebo v hotovosti do
pokladne obce
za 1 pracovníka , poštovou
poukážkou, prevodom na
bankový účet obce, alebo v
hotovosti do pokladne obce
Poštovou poukážkou,
prevodom na bankový účet
obce, alebo v hotovosti do
pokladne obce
Platí sa poštovou
poukážkou, prevodom na
bankový účet obce, alebo v
hotovosti do pokladne obce.
Obec zabezpečuje odvoz do
zbernej stanice.
Poštovou poukážkou,
prevodom na bankový účet
obce, alebo v hotovosti do
pokladne obce

§ 16
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN obce Klasov č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klasov.
2. Toto nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Klasove dňa
06.12.2018, uznesením č. 7/2018, z 1. ustanovujúceho zasadnutia.
Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia.

Vyvesené dňa:07.12.2018
Zvesené dňa:27.12.2018
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Ján Balázs
starosta obce Klasov

Návrh VZN vyvesený dňa:21.11.2018
Návrh VZN zvesený dňa:06.12.2018
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