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Najkrajšia obec a najkrajšie mesto Slovenska 2017
sú známe. Uhádli by ste víťazov?
V rebríčku najkrajších miest a obcí sa objavili aj nováčikovia.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels.com

BRATISLAVA 6. novembra - Najkrajšia obec a najkrajšie mesto na Slovensku sú známe! Ako
každý rok tak aj tento mohli ľudia zo Slovenska aj zo zahraničia hlasovať za tú najkrajšiu
obec a mesto na Slovensku. Súťaž, ktorú každoročne usporadúva portál Slovak region, už
pozná svojich víťazov.

Uhádli by ste, ktoré mesto a obec sú tie najkrajšie? Pozrite si konečné poradie.
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Oficiálne výsledky súťaže o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Foto: Slovakregion.sk

Najkrajšia obec zvíťazila s niekoľkotisícovým náskokom
Po minuloročnom druhom mieste sa Halič konečne prebojovala na víťaznú priečku. Keď jej
minulý rok ušlo prvé miesto len o pár hlasov, tento rok obyvatelia a fanúšikovia Haliče
nenechali nič na náhodu a zvíťazila s jednoznačným náskokom. Ako druhá v poradí sa
umiestnila obec Vinodol a na treťom mieste zostali Spišské Tomášovce.

Ak ste doteraz o Haliči nepočuli, túto obec nájdete na juhu stredného Slovenska a môže byť
vašou ďalšou destináciou v potulkách po Slovensku.
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Zámok v Haliči patrí medzi dominanty najkrajšej obce. Foto: TASR

Najkrajšie mesto je Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa minulý rok neumiestnil ani v top desiatke. Tento rok sa to však zmenilo
a Liptovský Mikuláš porazil aj také stálice, ako sú Spišská Nová Ves či Bardejov. V prvej
desiatke sa oproti minulému roku objavili napríklad aj mestá, ako sú Trnava, Košice či
Levoča.

(/)

Liptovský Mikuláš zvíťazil s pomerne tesným náskokom. Foto: TASR

Súťaž o "Najkrajšie mesto a najkrajšiu obec Slovenska 2017" trvala od začiatku apríla do
konca októbra tohto roku. Ak vás zaujíma celý rebríček, v ktorom nájdete celkové poradie
144 miest Slovenska a 2787 obcí, nájdete ho na webovej stránke informačného portálu
Slovakregion (http://slovakregion.sk/sutaze/2017).

