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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 3. 3. 2022 číslo          /2022 

k bodu: Situácia na Ukrajine po 23. 2. 2022 a možnosti mesta Liptovský Mikuláš pri pomoci 

obyvateľom Ukrajiny po zločine proti mieru zo strany Ruska 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Odsudzuje  

- nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti 

Ukrajine, 

- tragické straty na životoch a ľudské utrpenie spôsobené agresiou, za ktorú nesie Ruská 

federácia plnú zodpovednosť 

II. Zdôrazňuje  

- že ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu – je hrubým 

pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, 

Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko.  

- že samospráva Liptovského Mikuláša, ako aj všetci občania mesta LM sú solidárni s pre 

Slovensko susedným ukrajinským národom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať 

svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať. 

III. Vyjadruje  

- plnú podporu Ukrajine a jej občanom, ktorí bojujú za hodnoty slobody, demokracie, politickej 

nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, 

- sústrasť všetkým obetiam tejto agresie.  

- úprimné poďakovanie všetkým organizáciám, ale aj jedincom, ktorí sa rozhodli a reálne 

pomáhajú akýmkoľvek spôsobom ťažko skúšajúcemu ľudu Ukrajiny. 

 

 



IV. Odporúča  

primátorovi mesta, Ing. J. Blcháčovi, PhD. poskytnúť maximálnu súčinnosť krízovému štábu OÚ 

v Liptovskom Mikuláši, charitatívnym organizáciám a dobrovoľníkom pri nezištnej pomoci a 

zmierňovaní dopadu vojenskej agresie voči Ukrajine obyvateľom Ukrajiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Vo štvrtok 24.2.2022 zahájila Ruská federácia inváziu na Ukrajinu, napriek tomu že sa EÚ aj NATO 

dlhodobo snažili o mierové riešenie. 

Ukrajina čelí vojne... 

Priama vojenská invázia, znamená pre Ukrajinu deštrukciu, množstvo mŕtvych, zranených a aktuálne 

už teraz aj množstvo ľudí na úteku. V tejto situácii chceme prejaviť solidaritu a poskytnúť svoju 

pomoc. S Ukrajinou zdieľame hodnoty postavené na princípoch mieru, ľudských práv, dodržiavania 

medzinárodného práva a teritoriálnej suverenity a nezávislosti Ukrajiny. 

Hrubé pošliapanie medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, 

Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko zo strany Ruska, 

by mal a musí odsúdiť každý triezvo a ľudsky zmýšľajúci človek.  

V podobnom duchu to cítia aj poslanci MsZ v Liptovskom Mikuláši, zamestnanci MsÚ v Liptovskom 

Mikuláši, ktorí si želajú čo najskoršie ukončenie vojenského konfliktu a hľadanie dohody jedine 

mierovou cestou.  

Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský 

národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej 

krízy. 

Dňa 1.3.2022 sa konalo koordinačné stretnutie krízového štábu okresného úradu v Liptovskom 

Mikuláši.  

 

  

 


