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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVQ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 12. 2019 čĺslo 12019

K bodu: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

Mestské zastupitelstvo

I. Schvaľuje

1. vzmysle Čl. 47 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš ude!enie Cena mesta Liptovský Mikuláš
pre rok 2019 -jednotlivci.

a) Ing. arch. Pavlovi Bobákovi, CSc, ul. 1. mája 1544192, 031 07 Liptovský Mikuláš
za prínos v oblasti architektúry, stavebníctva a verejného života v meste Liptovský Mikuláš.

b) PhDr. Jozefovi Daníkovi, 031 Oi Liptovský Mikuláš
za prínos v spoloČenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš

c) PaedDr. Jozefovi Oškovi, Vrbická 1894I18, 031 01 Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za prínos v spoloČenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v
meste Liptovský Mikuláš

d) Jánovi Tomčíkovi, ltanovská 41196, 031 01 Liptovský Mikuláš
pri príležitosti životného jubilea za prínos v spoloČenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v
meste Liptovský Mikuláš

e) MUDr. Jurajovi Sýkorovi, Nová 4576/24, 031 01 Liptovský Mikuláš
za prínos v oblasti telovýchovného lekárstva v meste Liptovský Mikuláš
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f) Vdp. Zoltánovi Reiterovi - in memoriam, 031 01 Liptovský Mikuláš
za prínos v oblasti kultúry a duchového rozvoja mesta

g) MUDr. Marte Voštinákovej, 031 01 Liptovský Mikuláš
za prínos v oblasti zdravotníctva, dobrovol‘níctva a verejného života v meste Liptovský
Mikuláš

h) finančnú odmenu pre každého oceneného vbodoch 1.a),1.b),1.c),1.d),1.e), 1.g) vo výške
400 eur pre každého oceneného

Ing. Ján Blcháč, PhD.,
primátor

Dátum podpisu uznesenia: 2019
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Dövodová správa

CENA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRE ROK 2019 - JEDNOTLIVCI.

Ing. arch. Pavel Bobák
Narodil sa 6. 72. 7953 v Liptovskom Mikuláši. Štúdium ukončil na Slovenskej vysokej

škole technickej v Bratislave na fakulte architektúry. Je ženatý, s manželkou Evou vychovali
dve deti - Martina a Evu.
Pracoval ako vedúci oddelenia územného plánovania okresu Liptovský Mikuláš, ako riaditeľ
útvaru hlavného architekta okresu Liptovský Mikuláš, vedúci projektant - autorizovaný
architekt v odbore urbanizmus, architektúra, interiérová tvorba. Je autorom a spoluautorom
viacerých urbanistických štúdií, sút‘aží a územnoplánovacej dokumentácie, ako aj autorom
(projektantom) viac ako stovky zrealizovaných projektov v oblasti polyfunkčnej, bytovej,
občianskej, rekreačno-športovej, administratívnej a priemyselnej výstavby na území mesta
Liptovský Mikuláš a dalších miest a obcí regiónov Liptov, Žilina a Orava.
Od roku 7990 do roku 2018 pracoval aktívne ako člen územno-plánovacej komisie
Liptovský Mikuláš.
V rokoch 2007 - 2010 pčsobil ako viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš pre oblasť
územného plánovania, cestovného ruchu, výstavby a regionálneho rozvoja.
V rokoch 2070-2019 bol poslancom mestského zastupitelstva, členom mestskej rady,
predsedom komisie územného rozvoja a výstavby.
Je zakladajúcim - aktívnym členom Rotary klubu Liptovský Mikuláš (20 rokov), patrí medzi
spoluorganizátorov Mikulášskeho jazzového festivalu, je členom Občianskeho zduženia
Živé námestie a členom Matice Slovenskej.
Počas 35 ročného pösobenia v našom meste sa výrazne podieľal na usmerňovaní
urbanistického rozvoja mesta vrátane mestských častí (pešia zóna, urbanistická súťaž na
Centrálnu mestskú zónu, rozvoj mesta na južnom brehu Váhu, Štúdia ekologického rozvoja
cestovného ruchu na brehoch Liptovskej Mary).
V rokoch 2007-2070 sa zameriaval na organizovanie prác na vypracovaní nového
Generelu dopravy a Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý určil hlavné
rozvojové smery do roku 2030, ako aj riadenie prác na projektoch Regenerácia
mestských sídlisk a Štúdia lesoparku Háj — Nicovó.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Ing. arch. Pavlovi Bobákovi za prínos v oblasti
architektúry, stavebníctva a verejnóho života v meste Liptovský Mikuláš.

PhDr. Jozef Daník
Jozef Daník, doktor filozofie /PhDr.I sa narodil 27.2.1947 v Malackách. V roku 1968 sa
oženil s Líbušou Bellovou, s ktorou má tri deti, dcéry Mariku a Danku, a syna Jozefa.

Stredoškolské štúdium ukončil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline a na
Strednej knihovníckej a grafickej škole — pobočke v Banskej Bystrici. Už v týchto rokoch mal
blízko ku knihe a poézii. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Prešove a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prvé literárne práce
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uverejnil v školských časopisoch, tiež v regionálnych novinách a časopisoch. Venoval sa
v nich hlavne poézii, ale aj výtvarnému a grafickému stvárneniu textov. Bol finalistom
a víťazom celoštátnych prehlíadok ASUT. Úspešne sa presadil v súťaži divadiel poézie
v rokoch 1966 — 1974. V ostatných rokoch písal a kreslil pravidelne, všetku svoju tvorbu
odkladal, pretože pre vyt‘aženosť v zamestnaní nemal čas na uverejňovanie svojích básní,
kresieb a poviedok.

V Liptove, konkrétne v Liptovskom Mikuláši, žije už vyše 50 rokov. Základnú vojenskú
službu vykonával vo Vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Tu sa oženil a žije
doteraz.

Od roku 1990 pracoval vZDŠ na Nábreží A. Stodolu ako pedagóg voľného času. Po
dvoch rokoch odchádza ako riaditeľ Domu detí a mládeže v Líptovskom Mikuláši, kde
pracuje postupne v priestoroch bývalého a súčasného Katolíckeho domu, ktorý bol po
reštitúcii vrátený cirkvi, a tak Dom detí dostal náhradné priestory na Námestí osloboditeľov.
Po zariadení a krátkej prevádzke sa opät priestory museli uvoľnit‘ majiteľom, a tak sa
konečne v roku 2004 dočkalo Centrum votného času pre deti a mládež nového stánku
v priestoroch jed ného pavilónu ZŠ na Nábreží A. Stodolu, ktorý tiež po rekonštrukcii
zabezpečil ako riaditeľ Jozef Daník so svojimi kolegami, a tu Úspešne pracoval až do
odchodu na dóchodok v roku 2010. Aj v d‘alších rokoch pracuje v záujmových krúžkoch,
prioritne v divadelnom. Je spoluorganizátorom detských letných táborov, a poznávacích
zájazdov. Viac rokov pracuje v Slovenskej asociácii športu na úrovni kraja
i v celoslovenskom meradle, kde bol členom vedenia a predsedom Krajskej organizácie
Slovenskej asociácie športov na školách. V súčasnosti je členom Olympijského klubu
Liptova. Je pravidelným spoluorganizátorom a spoluzakladateľom akcie Deň chödze,, Hore
Váhom, dole Váhom“. Je tiež členom Akadémie vzdelávania. Prednáša témy súvisiace
s činnost‘ou členov ZPOZu pri obecných úradoch /občianske obrady/.

V predchádzajúcich rokoch bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši a dlhoročným členom komisie pre občianske záležitosti. Ako poslanec vykonával
akty uvádzania detí do života, svadobné obrady aj posledné rozlúčky so zosnulými.

V roku 2010 odišiel do dóchodku, a tak mu ostal čas na uverejnenie svojich odložených
prác ‚ zbierok. Od roku 2010 doposiat postupne vydal 17 zbierok básní. Je
spoluzakladateľom Spolku básnikov pri Rázusovie dome v Liptovskom Mikuláši, kde je
spoluorganizátorom večerov poézie a prózy, ktoré majú široký ohlas na verejnosti. So
Svojou tvorbou sa pravidelne zúčastňuje v sút‘aži o Knihu Liptova, kde trikrát získal
prvenstvo. Na krajskej prehliadke v prednese poézie a prózy Rúfusov Mikuláš v roku 2075
získal prvé miesto.

Je organizovaný v Jed note dóchodcov — Klub učiteľov na Nábreží, kde pravidelne
pripravuje na každom stretnutí básne zo svojej tvorby recitáciou, ktorou pozdravuje
jubilantov a oslávencov v danom mesiaci.

Za jeho vynikajúce výsledky pedagóga, riaditeľa CVČ, organizátora, bývalého poslanca,
básnika a predovšetkým charakterného a pracovitého, húževnatého človeka, je návrh na
ocenenie Cena mesta Liptovský Mikuláš.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ PhDr. Jozefovi Daníkovi za prínos v
spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.
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PaedDr. Jozef Oško

Jozef Oško sa narodil 26.2.1944 v Bratislave počas vojny. Detstvo prežil na Tvarožnej
a dva roky v Žiline. Od roku 7952 žije nepretržite v Liptovskom Mikuláši. Po skončení
základnej školy navštevoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Liptovskom Mikuláši,
kde v roku 7962 maturoval. Pokračoval štúdiom na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici,
kde v roku 7966 promoval. Od tohto roku vyučoval predmety matematiku a zemepis na
jednej zo základných devät‘ročných mikulášskych škól. V roku 7968 sa oženil a má dvoch
synov. Postgraduálne štúdíum absolvoval v Banskej Bystrici. V roku 1977 bol menovanýdo
funkcie riaditera dnešnej ZŠ Aurela Stodolu. Po vykonaní rigoróznej skúšky v roku 7983
získal titul PaedDr. Dva roky pracoval vo funkcii zástupcu riaditeľa školy na ZŠ Janka Kráľa
a od roku 7999 do roku 2004 pracoval na odbore školstva ako vedúci pedagogického
oddelenia, neskoršie ako vedúci odboru školstva.

Počas svojej bohatej pedagogickej praxe bol päť rokov okresným metodikom zemepisu
a šesť rokov vedúcim sekcie riaditeľov. Jeho bohaté skúsenosti z oblasti geografie využíval
národný podnik Učebné pomócky Banská Bystrica, kde ho poverovali recenziami učebných
pomócok a učebníc.

Ako profesionálny učiteľ sa venoval celý život det‘om. Vyučoval zemepis
a prostredníctvom tohto predmetu si získal veľký počet mladých filatelistov. Krúžok založil
v Líptovskom Mikuláši v roku 7965 a vedie ho nepretržite 54 rokov. V roku 1961 bol jedným
z piatych zakladajúcich členov Klubu filatelistov v Liptovskom Mikuláši a od tohto roku je
stále členom Zväzu československých filatelistov .V roku 7969 bol delegátom zakladajúceho
zjazdu Zväzu slovenských filatelistov. Po vytvorení krajských výborov zvázu sa stal
predsedom krajskej komisie mládeže a dve funkčné obdobia podpredsedom Krajského
výboru ZSF. V najvyšších orgánoch Zväzu československých filatelistov v Prahe pracoval
dve funkčné obdobia.

V Klube filatelistov v Liptovskom Mikuláši pracoval vo funkcii tajomníka 45 rokov
a v tomto roku je predsedom klubu. Organizoval filatelistický život v meste Liptovský
Mikuláš. Bol predsedom organizačných výborov 7. celoslovenskej výstavy poštových
známok mladých filatelistov v roku 1971, potom v roku 7981 a Celoštátnej výstavy
poštových známok s medzinárodnou účasťou v roku 1976 vo výstavných priestoroch
Liptovskej galérie P.M. Bohúňa. V roku 1989 organizoval národnú výstavu EKOFILA 89
v priestoroch terajšíeho SMOPaJ.

Za veľkej pomoci členov výboru zviditeľňuje mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom
inaugurácii poštových známok, ktorých námetom sú významné osobnosti späté s našim
mestom. Od roku 2002 do roku 2019 to bob 72 známok a 18 príležitostných pečiatok.

Veľký záujem je o pravidelné oblastné burzy poštových známok v mesiacoch marec
a október.

Je pravidelným dopísovateľom do filatelistickej i regionálnej tlače, spoluautorom
viacerých metodických príručiek pre vedúcich krúžkov. Pravidelne každý rok pripravuje
členov filatelistického krúžku na filatelistické olympiády, kde mládežníci dosahujú pravidelne
umiestnenia na prvých troch miestach.
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Jozef Oško je v súčasnosti predsedom Základnej organizácie Jednoty dóchodcov
Siovenska — učitelia pri CVČ v Liptovskom Mikuláši a predsedom revíznej komisie Okresnej
organizácie JDS.

Za bohatú pedagogickú, mimoškolskú a spoločenskú činnost‘ dostal mnoho ocenení,
čestných uznaní aj památnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš. Získal napríklad Poctu
ministra Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2014 či Cenu laureát Zvázu
slovenských filatelistov za rok 2019.

Rn príležitosti 75. výročia narodenín ako aj 75. výročia založenia Klubu filatelistov
v Liptovskom Mikuláši a na základe jeho celoživotnej aktívnej práce, ako aj aktivít
v súčasnosti, a za neustále zviditeľňovania mesta prostredníctvom poštových známok sa
navrhuje udelit‘ PaedDr. Jozefovi Oškovi Cena mesta Liptovský Mikuláš.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ PaedDr. Jozefovi Oškovi za prínos v
spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

Ján Tomčík

Narodit sa 12. marca 1944 v lľanove. Po ukončení základnej školy v Liptovskom Mikuláši
študoval na Priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši, ktorú ukončil maturitou
v roku 1962.
Pracovat‘ začal ako majster v Okresnom stavebnom podniku Liptovskom Mikuláš až do
nástupu na vojenskú základnú službu, ktorú ukončil v roku 1965. Potom pracoval na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši na odbore výstavby až do roku 1968. Pösobil tiež
ako stavebný dozor v Krmivárskom a glejárskom podniku a Želatinárni Liptovský Mikuláš do
roku 1992.
Až do odchodu na dóchodok v roku 2005 pracoval v podniku Drevovýroba Liptovský Mikuláš
a SlovlepeX Liptovský Mikuláš ako výrobný námestník, neskör ako výrobný riaditet.
Od roku 2008 pracoval pre developerskú firmu Queen lnvestment Banská Bystrica
a zabezpečoval prípravu a realizáciu stavieb obchodných centier Kaufland, Stop Shop
a Tesco vo viacerých slovenských mestách.
Dve volebné obdobia bol poslancom a členom rady Mestského zastupiteľstva Liptovský
Mikuláš.
Ján Tomčík je dlhoročný funkcionár Telovýchovnej jednoty lľanovo, stále sa aktívne zapája
do kultúrno-spoločenských akcií a športových aktivít v mestskej časti lľanovo.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Jánovi Tomčíkovi za prínos v spoločenskej,
kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

MUDr. Juraj Sýkora

Narodil sa 9.5.1951 v Kremenici.
Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UK v Martine. Od roku 1983 pracoval ako okresný
telovýchovný lekár v Liptovskom Mikuláši. V roku 1993 sa stal profesionálnym vojakom
a primárom Oddelenia funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva v Ústrednej
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vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. Bol hlavným odborníkom Ozbrojených síl SR
v odbore telovýchovného lekárstva. Pösobil ako lekár vo Vodnej záchrannej službe SČK.
Bol špor[ovcom v disciplíne športová streľba, dlhoročným klubovým lekárom MHK 32
Liptovský Mikuláš, MFK Tatran a d‘alších futbalových klubov, AŠK Dukla, vodných
slalomárov, reprezentačným lekárom v zjazdovom lyžovaní, lekárom reprezentácie SČK.
Dvakrát pösobil aj ako lekár Svetovej zimnej univerziády, bol športovým lekárom športových
podujatí na úrovni regionálnej až po celosvetovú, zakladajúcim číenom Olympijského klubu
Liptova, dodnes pósobí v jedinom laboratóriu telovýchovného lekárstva v Žilinskom
samosprávnom kraji v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ MUDr. Jurajovi Sýkorovi za prínos v oblasti
telovýchovného lekárstva v meste Liptovský Mikuláš

Vdp. Zoltán Reiter - In memoriam
Zoltán Reiter sa narodil 7.9.1 926 v Liptovskom Mikuláši do rodiny Vojtecha Reitera a jeho
manželky Alžbety rodenej Pataky. Otec bol rušňovodič, matka pracovala v domácnosti.
Mal dvoch súrodencov — sestry Gabrielu a Annu.
Detstvo prežil Liptovskej Ondrašovej, neskör v Palúdzke. Štúdia na základnej a strednej
škole absolvoval v Liptovskom Mikuláši. Po druhej svetovej vojne chcel íst‘ študovat‘ právo,
ale kvóli nemeckému priezvisku ho neprijali. Jeho d‘alšia životná cesta bola ovplyvnená
liptovskomíkulášskym katolíckym farárom vdp. Jozefom Kožárom. Pod jeho vplyvom sa
rozhodol pre teologické štúdia na Spišskej Kapítuli. V roku 1950, v tret‘om ročníku, bolí
z politických dóvodov jeho teologické štúdia násilne prerušené. Následne nastúpil do
pomocných technických práporov (FTP). Viac ako 40 mesiacov pracoval v severných
Čechách v lesoch. Po návrate začal pracovať najprv v Stavoindustrii a následne v
spoločnosti Cestné stavby, odkiaľ odišiel do dóchodku.
Spolu s manželkou Máriou vychovávali dve dcéry. Dlhší čas sa obetavo staral o ťažko
chorú manželku. V roku 1991 ovdovel. Doštudoval teológiu a 6.12.1992 ho biskup
František Tondra vysvátil v kostole Sv. Mikuláša za kňaza. V rokoch 1992-1999 pösobil v
Liptovskom Mikuláši ako kaplán. V rokoch 1999-2005 pósobil ako výpomocný duchovný
a aj v neskorších rokoch pomáhal v pastoračnej činnosti.
Zoltán Reiter prejavil v časoch prenasledovania mimoriadnu statočnosť a odvahu. Počas
svojho pösobenia v kňazskej službe sa vyznačoval obetavosťou v službe veriacim. Bol
nekompromisným zástancom krestanských a humanitných hodnöt.
Zoltán Reiter zomrel 8. júna 2019 (93 rokov) v Spišskom Podhradí, pochovaný je
v Liptovskom Mikuláši.

Cena mesta sa navrhuje udelit‘ Vdp. Zoltánovi Reiterovi - in memoriam za
prínos v oblasti kultúry a duchového rozvoja mesta.

MUDr. Marte Voštinákovej
Narodila sa 1.2.1951 vZávažnej Porube.
Marta Voštináková je dlhoročnou členkou Slovenského červeného kríža, druhé volebné
obdobie je predsedníčkou Slovenského červeného krížu územného spolu Liptovský
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Mikuláš, tiež je členkou Najvyššej rady Slovenského červeného kríža. V minulosti pracovala
ako členka Územnej rady Slovenského červeného kríža v Liptovskom Mikuláši.
Prácu a aktivity v Slovenskom červenom kríži bene zodpovedne a aktívne sa zaujíma
o jednotlivé činnosti, projekty, pravidelne sa zúčastňuje na mnohých akciách Slovenského
červeného kríža. Pre územný spolok Liptov získava finančné prostriedky a materíálne
vybavenie. Svojou ľudskosťou, charakterom a prístupom je nielen stmetovacím prvkom
vnútri Slovenského červeného kríža územného spolku Liptov, ale vzotne ho reprezentuje aj
navonok. Tým robí dobré meno Slovenského červeného kríža územného spolku na Liptove
aj v celoslovenskom meradle, a to všetko dobrovotne, bez nároku na odmenu a na úkor
svojho voľného času.
Jej postoj k životu, láska k človeku sa prejavujú nielen v povolaní lekárky, ktoré stále aktívne
vykonáva, ale aj v dobrovoľníctve a aktivitách Slovenského červeného kríža. Cenu mesta
sa si zaslúži nielen pre svoje aktivity v Slovenskom červenom kríži ale aj kvöli aktívnemu
prístupy k životu v meste Liptovský Mikuláš. Zaujíma sa o problémy obyvateľov, v rámci
svojich možností sa ich snaží pomóct‘ nešit‘. Tiežje niekoľko období poslankyňou mestského
zastupitetstva.

Cena mesta sa navrhuje udeliť MUDr. Marte Voštinákovej za prínos v oblasti
zdravotníctva, dobrovoľníctva a verejného života v meste Liptovský Mikuláš.

Návrhy na ocenenia bolí doručené na základe výzvy na zasielanie nominácíí od obyvatelbv
mesta Liptovský Mikuláš.
Ocenenia budú nominovaným odovzdané slávnostným spósobom na Novoročnom koncerte
dňa 5. Januára 2020.

Doplňujúce informácie pre poslancov mestského zastupitel‘stva:

Po posúdení doručených návrhov udelí primátor mesta Cenu primátora pre d‘alšie
osoby:
PhDr. Viliam Dolník
MU Dr. Jozef Kršák
Ľudevít Dušan Žuffa

V roku 2019 boli pri významných udalostiach udelené nasledujúce ocenenia:
Cena mesta - kolektív 2019:
Folklórny súbor Ďumbier - za prínos v kultúrnej oblasti, za šírenie dobrého mena
mesta Liptovský Mikuláš

Cena primátora - jednotlivci 2019:
Petra Vlhová - za prínos v športovej oblasti, za šírenie dobrého mena mesta Liptovský
Mikuláš

Matúš Sukeľ - za prínos v špor[ovej oblasti, za šírenie dobrého mena mesta Liptovský
Mikuláš
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Jakub Grigar - za prínos v športovej oblasti, za šíreníe dobrého mena mesta Liptovský
Mikuláš

Michal Barbier - za prínos v špor[ovej oblasti, za šírenie dobrého mena mesta
Liptovský Mikuláš

Cena primátora - kolektív 2019:
OLD BOYS Líptovská Ondrašová - za prínos v športovej oblasti, za šírenie dobrého mena
mesta Liptovský Mikuláš
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