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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č._______ / 2016

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, ktorým sa určujú podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Cieľom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je nahradenie doteraz platného
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
v roku 2012. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo neskôr dvakrát doplnené. Preto sme
v tomto prípade uprednostnili pred tretím dodatkom k existujúcemu všeobecne záväznému
nariadeniu prijatie nového všeobecne záväzného nariadenia.
V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú oproti súčasnému stavu doplnené nové trhové
miesta v prímestských častiach. Reagovali sme tak na požiadavku občanov a poslancov
Mestského zastupiteľstva v Žiline za tieto volebné obvody, ktorí sa na mestský úrad obrátili so
žiadosťou o rozšírenie existujúcich trhových miest aj o miesta v ich mestských častiach.
V minulosti sme evidovali požiadavky predajcov prevažne z južného Slovenska, ktorí mali
záujem predávať prebytky svojej poľnohospodárskej a farmárskej produkcie v okrajových
častiach mesta Žilina, ale nebolo im umožnené takýto predaj povoliť vzhľadom na skutočnosť,
že sme v týchto mestských častiach nemali zriadené oficiálne trhové miesta.
V priebehu roku 2015 sme prešli s danými poslancami jednotlivé mestské časti a vytypovali
sme vhodné lokality na zriadenie nových trhových miest na príležitostný ambulantný predaj,
prevažne ovocia a zeleniny. Následne bola vhodnosť týchto miest odkonzultovaná a schválená
s Oddelením architektúry mesta a územného plánu Mestského úradu v Žiline.
Nové navrhované trhové miesta v predkladanom všeobecne záväznom nariadení sú
v nasledovných mestských častiach: Závodie, Bánová, Strážov, Bytčica, Mojšova Lúčka,
Budatín, Zádubnie, Považský Chlmec, Brodno a Žilinská Lehota.
V návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia predkladanom do komisií mestského
zastupiteľstva a do Mestskej rady bol súčasťou zmien oproti predchádzajúcemu všeobecne
záväznému nariadeniu aj návrh na vyradenie tzv. Starého trhoviska zo zoznamu oficiálne
schválených trhovísk, ktoré v pôvodnom VZN bolo uvedené ako trhovisko I. až IV v priestore
ulíc Horný Val, Na priekope a J.M. Geromettu.
Dôvodom tohto kroku bola dlhodobá nespokojnosť mesta Žilina a neustále sťažnosti občanov
hlavne na čistotu, neestetickosť a úroveň predaja na Starom trhovisku. Mesto Žilina malo
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v minulosti snahu tento problém riešiť a prebehli vzájomné rokovania s prevádzkovateľmi
Starého trhoviska ohľadne zlepšenia prostredia a úrovne predaja na tomto trhovisku. Boli
vyzvaní na riešenie tohto problému a na zainvestovanie časti svojich ziskov z prenájmu
predajných stolov na zmodernizovanie trhoviska, ktoré v takomto stave existuje bez zmien už
niekoľko desaťročí. Staré trhovisko v súčasnom stave nerobí dobré meno mestu Žilina ani u
turistov a návštevníkov mesta. Rokovania a snaha sa dohodnúť so štyrmi rôznymi
prevádzkovateľmi Starého trhoviska na nejakej modernizácii a zmene neviedli k viditeľným
pozitívnym zmenám a javí sa v súčasnosti ako neriešiteľná. Preto sa mesto Žilina rozhodlo tento
priestor ako oficiálne trhovisko všeobecne záväzným nariadením zrušiť.
Ako nové oficiálne mestské trhovisko malo začať tento rok fungovať v minulosti schválené
trhovisko medzi ulicami P.O. Hviezdoslava a Daniela Dlabača pri autobusovej stanici. Súčasní
prevádzkovatelia trhoviska majú zámer vybudovať v tomto priestore nové moderné trhovisko
s parkovaním, toaletami, zázemím pre predajcov, novými predajnými stolmi a predajnými
stánkami zodpovedajúcimi aktuálnej dobe. Preto mesto Žilina dospelo k jednoznačnému záveru
v predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia nevyhovujúce Staré trhovisko vyňať
z oficiálne schválených trhovísk v Žiline.
Pri prerokovávaní tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia v Komisii kultúry športu,
cestovného ruchu a miestneho rozvoja, v Komisii územného plánovania a výstavby
a v mestskej rade nebol tento návrh na zrušenie Starého trhoviska odsúhlasený. Členovia
komisií aj mestskej rady navrhli, aby počas trhovej sezóny 2016 v prechodnom období
fungovali súčasne Staré trhovisko aj Trhovisko pri autobusovej stanici. Ak sa počas roka 2016
preukáže, že prevádzkovateľ Trhoviska pri autobusovej stanici naplní očakávania mesta
a prezentované predstavy o zriadení moderného čistého estetického trhoviska, môže byť Staré
trhovisko vyradené z oficiálneho zoznamu trhovísk uvedených v tomto všeobecne záväznom
nariadení k dátumu 1.11.2016. Poslanci svoj návrh na odloženie zrušenia Starého trhoviska
odôvodnili tým, že proklamovanú snahu zriadiť estetické trhovisko prevádzkovateľ Trhoviska
pri autobusovej stanici nemusí naplniť. Preto sa mu dá počas roka 2016 priestor presvedčiť
verejnosť a poslancov mestského zastupiteľstva o skutočnom úmysle naplniť očakávania od
tohto nového trhoviska.
Ďalšími menšími zmenami v návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú drobné zmeny vo
formuláciách niektorých článkov nariadenia, ktoré priniesla novelizácia zákona 178/1998 Z.z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov, ktorá je účinná od 2.12.2015. Z textu predchádzajúceho všeobecne
záväzného nariadenia boli vypustené články a formulácie, ktoré boli duplicitné s textom
uvedeného zákona, nakoľko v minulosti boli zo strany prokuratúry v protestoch prokurátorov
vznesené námietky duplicity textácie všeobecne záväzných nariadení so zákonom, kedy takto
prevzaté povinnosti spôsobujú duplicitu postihu nielen za porušenie zákona ale aj za porušenie
všeobecne záväzného nariadenia.
Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a predpokladá
pozitívny dopad na príjmovú časť rozpočtu mesta Žilina z poplatkov za záber verejného
priestranstva na nových trhových miestach.

3

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/199 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 178/1998 Z.z.“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina
č. .........../ 2016,
ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Žilina

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť najmä:
a) podmienky pri zriadení a povoľovaní trhových miest na území mesta Žilina,
b) trhoviská, trhové dni a prevádzkový čas trhovísk,
c) príležitostné trhy,
d) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach,
e) povinnosti predávajúcich na trhových miestach,
f) podmienky ambulantného predaja.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 2
Určenie trhových miest, trhové dni a prevádzkový čas
1. Na území mesta Žilina sú tieto trhové miesta:
a) Trhoviská
Trhovisko I. - Žiltrh – v priestore Starého trhoviska, medzi ul. Horný Val a J.
M. Geromettu (Príloha č.1)
Trhovisko II. - S.H.D.T. – v priestore Starého trhoviska, vymedzeným ulicami
Horný Val a Na priekope (Príloha č.1)
Trhovisko III. - v priestore Starého trhoviska, medzi ulicami Horný Val a Na
priekope (20 stolov na parc.č. 319/1, včlenené do trhoviska (Príloha č.1)
Trhovisko IV. - v priestore Starého trhoviska, medzi ulicami Horný Val a J.
Geromettu, parc.č. 5731/1, parc.č. 5722, parc.č. 248/1 vo vlastníctve Mesta
Žilina (Príloha č.1)
Trhovisko V. – súkromný pozemok pri autobusovej stanici medzi ulicami
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-

P. O. Hviezdoslava a Daniela Dlabača, parcela č. 1945/5 (Príloha č.2)
Trhovisko VI. – súkromný pozemok vedľa cesty na ulici Závodská cesta, medzi
kruhovou križovatkou a mostom cez rieku Rajčianku, parcely č. 3761, 3762,
3764 (Príloha č.3)
Trhovisko VII. – medzi ul. D. Dlabača a ul. J. Milca, parc. č. 1963
(Príloha č.4)
Trhovisko VIII. - na Ranči pri Oškerde – Brodno, parkovisko pred obcou
Oškerda, parcela č. 1021/1 (Príloha č.5)

b) Príležitostné trhy
Staromestské slávnosti - na prelome mesiaca máj - jún
Vianočné trhy – v mesiaci december
Burčiakové dni – na prelome mesiaca september – október
Farmárske trhy – sezónny predaj farmárskych produktov na pozemku pred OC
IDEA na Kamennej ulici, parcely 7022/37, 7022/38 (Príloha č.6)
Malý Trh –sezónne trhy cca. 6 krát ročne na Stanici Žilina-Záriečie
(Príloha č.7)
c) Verejné priestranstvá určené na ambulantný predaj:
Ambulantný predaj môže byť povolený na verejnom priestranstve alebo na priestranstve
vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb s povolením mesta Žilina, ak
predávajúci preukáže oprávnenie užívať toto priestranstvo.
Verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Žilina určené na ambulantný predaj:
-

Námestie A. Hlinku - vyhradený priestor vo vlastníctve mesta Žilina určený
na ambulantný predaj (Príloha č.8)
Sad SNP 3, verejné priestranstvo pri OD TESCO – vyhradený priestor vo
vlastníctve mesta Žilina určený na predaj jedál a nápojov určených na priamu
konzumáciu na mieste (Príloha č.8)
ul. J. M. Hurbana (pri ÚPSVaR) - vyhradený priestor vo vlastníctve mesta
Žilina určený na ambulantný predaj pekárenských výrobkov (Príloha č.9)
mestské časti – vyhradené priestory vo vlastníctve mesta Žilina na vykonávanie
ambulantného predaja poľnohospodárskych prebytkov:












Vlčince I – (parc. č. 7620/1) pri reštaurácii ZEPPELIN (Príloha č.10)
Vlčince II – (parc. č. 7672/1) pri potravinách (Príloha č.11)
Vlčince II – (parc. č. 7664/1) bývalé trhovisko (Príloha č.12)
Vlčince III – (parc. č. 7847/1) pri potravinách (Príloha č.13)
Solinky – (parc. č. 8043) za Základnou umeleckou školou Gaštanová
(Príloha č.14)
Závodie – (parc. č. 152/13) malé námestie na ulici Potočná
(Príloha č.15)
Bánová – (parc. č. 1357) nám. Sv. Jána Bosca, pred pohostinstvom
(Príloha č.16)
Strážov – (parc. č. 930/1) na konečnej autobusov (Príloha č.17)
Žilinská Lehota – (parc. č. 47/2) pred kultúrnym domom (Príloha č.18)
Bytčica – (parc. č. 342/1) pred kultúrnym domom (Príloha č.19)
Budatín – (parc. č. 546) ul. Slovenských dobrovoľníkov, oproti ZŠ
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(Príloha č.20)
Zádubnie – (parc. č. 1) pred kultúrnym domom (Príloha č.21)
Brodno – (parc. č. 963) pred kultúrnym domom (Príloha č.22)
Vranie – (parc. č. 2) pred kultúrnym domom (Príloha č.23)
Považský Chlmec – (parc. č. 765/19) za kultúrnym domom
(Príloha č.24)
Trnové – (parc. č. 666) pri kultúrnom dome (Príloha č.25)
Mojšova Lúčka – (parc. č. 615/69) Rybné nám., pri pohostinstve
(Príloha č.26)

2. Na všetkých trhových miestach sú stanovené nasledovné trhové dni a predajný čas:
pondelok – nedeľa: od 06:00 hod. do 22:00 hod. Mesto Žilina môže počas akcií, ktorých je
organizátorom alebo spoluorganizátorom tento predajný čas upraviť.
Presný predajný čas pre jednotlivé trhové miesta stanovujú jednotlivé trhové poriadky.
3. Príležitostné trhy konané na základe povolenia mesta Žilina sa budú konať v dňoch a čase,
ktoré budú uvedené v povolení na zriadenie príležitostného trhu.
Článok 3
Príležitostné trhy v meste Žilina
1. Na príležitostných trhoch sa okrem tovaru uvedeného v čl. 6, ods.1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia sa povoľuje predávať:
a) burčiak, pivo, víno, medovina, liehoviny,
b) potravinárske výrobky a trvanlivé mäsové výrobky,
c) originálne balené a označené trvanlivé pečivo od oprávnených výrobcov (perníky,
medovníky, oblátky a pod.)
d) cukrová vata, cukrovinky
e) pečené gaštany a pečené zemiaky,
f) varená kukurica,
g) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
Článok 4
Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie
služieb na trhových miestach
1. Na trhových miestach uvedených v čl.3, ods.1, písm. a), b) v meste Žilina je možné
predávať nasledovný tovar:
a) ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných
predpisov
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, dreviny, kry
a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
c) lesné plodiny, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka
alebo správcu pozemku,
d) čerstvé huby, za predpokladu, že predávajúci má platné „Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb“
e) včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste
pôvodu
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f) vianočné stromčeky, čečina, šušky, a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad
o spôsobe ich nadobudnutia,
g) všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé
rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké
ochorenia sa rastliny môžu použiť,
h) sušené ovocie, orechy, semená (balené a označené predajcom a rokom zberu),
i) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných
diel,
j) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné
predmety
k) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
l) balená a nebalená zmrzlina, pričom predaj nebalenej zmrzliny je možné uskutočňovať
iba v stánkoch s trvalým stanovišťom alebo iných prevádzkarniach, ktoré sú na tento
účel osobitne vybavené a schválené rozhodnutím orgánom verejného zdravotníctva,
m) sladkovodné trhové ryby,
n) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je možné uskutočňovať iba
v stánkoch alebo iných prevádzkarniach, ktoré sú na tento účel osobitne vybavené
a schválené rozhodnutím verejného zdravotníctva,
o) originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených
výrobcov,
p) mäso a mäsové výrobky v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi
verejného zdravotníctva,
r) originálne balené mliečne výrobky, vajcia pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich
uchovávanie na mieste predaja,
s) spracované ovocie, zelenina – balené ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy,
čalamády, nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta – vyrobené v povolenej výrobni
a atestom o zdravotnej neškodnosti výrobku
t) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, a hračky sa môžu predávať
výlučne len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch,
pred
prevádzkarňou
jej
prevádzkovateľom
a v pojazdných
predajniach.
Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu
predávať iba v prevádzkarniach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú
vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou
predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
2. Na trhových miestach uvedených v čl.3, ods.1, písm. a), b) sa nad rámec zákona1 môžu
poskytovať tieto služby:
a) čistenie peria
b) rezanie kapusty
Článok 5
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
b) predávať len na určenom predajnom mieste,
1

§8 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
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c) dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien,
poplatkov a daní, povinnosti určené týmto nariadením a ostatné povinnosti ustanovené
všeobecne záväznými predpismi,
Článok 6
Ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj mimo povolených trhových miest je zakázaný, platí zákaz predaja na
voľných priestranstvách pre všetky fyzické a právnické osoby s výnimkou predaja
povoleného mestom Žilina.
2. Ambulantný predaj pred prevádzkarňou, na verejných priestranstvách, resp. priestranstvách
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré ho prenajali na ambulantný predaj, je
zakázaný, s výnimkou predaja povoleného mestom Žilina. Vlastníctvo nehnuteľnosti
(domu alebo pozemku) neoprávňuje príslušného vlastníka k povoleniu ambulantného
predaja.
3. V prípade súhlasného stanoviska mesta Žilina k vykonávaniu ambulantného predaja sa na
území mesta môžu ambulantne predávať výrobky uvedené v § 9, zákona č. 178/1998 Z.z.
Článok 7
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány dozoru,
ktorými sú:
a) poverení pracovníci Mestského úradu v Žiline
b) Mestská polícia mesta Žilina
2. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 ktorým
sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 a všeobecne
záväzného nariadenia č.14/2014.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Žiline dňa ........................
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a
nadobúda účinnosť dňom .................

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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TRHOVISKÁ: Trhovisko I. – Žiltrh, Trhovisko II. – S.H.D.T., Trhovisko III. , Trhovisko IV.

Príloha č. 1

TRHOVISKÁ: Trhovisko V. – súkromný pozemok pri autobusovej stanici medzi ulicami P.O. Hviezdoslava a D. Dlabača, parcela č. 1945/5

Príloha č. 2

TRHOVISKÁ: Trhovisko VI. – súkromný pozemok vedľa cesty na ulici Závodská cesta, medzi kruhovou križovatkou
a mostom cez rieku Rajčianku, parcely č. 3761, 3762, 3764

Príloha č. 3

TRHOVISKÁ: Trhovisko VII. – medzi ul. D. Dlabača a ul. J. Milca, parc. č. 1963

Príloha č. 4

TRHOVISKÁ: Trhovisko VIII na Ranči pri Oškerde – Brodno, parkovisko pred obcou Oškerda, parcela č. 1021/1

Príloha č. 5

PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY: Farmárske trhy pred OC IDEA na Kamennej ulici, parcely 7022/37, 7022/38

Príloha č. 6

PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY: Malý Trh –sezónne trhy cca. 6 krát ročne na Stanici Žilina-Záriečie

Príloha č. 7

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ: 1 - Námestie A. Hlinku, 2 – Pri OD TESCO

Príloha č. 8

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ: 3 – Ulica J. M. Hurbana

Príloha č. 9

MESTSKÉ ČASTI: 1 – Vlčince I. – pri reštaurácii ZEPPELIN

Príloha č. 10

MESTSKÉ ČASTI: 2 – Vlčince II. – pri potravinách

Príloha č. 11

MESTSKÉ ČASTI: 3 – Vlčince II. – bývalé trhovisko

Príloha č. 12

MESTSKÉ ČASTI: 4 – Vlčince III. – pri potravinách

Príloha č. 13

MESTSKÉ ČASTI: 5 –Solinky – za Základnou umeleckou školou Gaštanová

Príloha č. 14

MESTSKÉ ČASTI: 6 –Závodie – malé námestie na ulici Potočná

Príloha č. 15

MESTSKÉ ČASTI: 7 –Bánová – nám. Sv. Jána Bosca, pred pohostinstvom

Príloha č. 16

MESTSKÉ ČASTI: 8 –Strážov – na konečnej autobusov

Príloha č. 17

MESTSKÉ ČASTI: 9 –Žilinská Lehota – pred kultúrnym domom

Príloha č. 18

MESTSKÉ ČASTI: 10 –Bytčica – pred kultúrnym domom

Príloha č. 19

MESTSKÉ ČASTI: 11 –Budatín – ul. Slovenských dobrovoľníkov, oproti ZŠ

Príloha č. 20

MESTSKÉ ČASTI: 12 –Zádubnie – pred kultúrnym domom

Príloha č. 21

MESTSKÉ ČASTI: 13 –Brodno – pred kultúrnym domom

Príloha č. 22

MESTSKÉ ČASTI: 14 –Vranie – pred kultúrnym domom

Príloha č. 23

MESTSKÉ ČASTI: 15 –Považský Chlmec – za kultúrnym domom

Príloha č. 24

MESTSKÉ ČASTI: 16 –Trnové – pri kultúrnom dome

Príloha č. 25

MESTSKÉ ČASTI: 17 –Mojšova Lúčka – Rybné nám., pri pohostinstve

Príloha č. 26

