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financovania humánnej činnosti
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Schválený: 24.04.2019, uznesením č. 68/2019

ZÁSADY
financovania humánnej činnosti darcov krvi
prostredníctvom rozpočtu Obce Makov
Obec Makov v zmysle § 4 ods. 3, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v obci.
Obec Makov v záujme ocenenia humánnej funkcie darcov krvi prijíma tieto zásady, ktorými chce
napomôcť finančnému zabezpečeniu činnosti darcov krvi, ako i ich patričnému spoločenskému
oceneniu.
Agendu darcov krvi Obecné zastupiteľstvo v Makove zveruje do náplne komisie pre sociálnu
a zdravotnú oblasť.
V jej rámci zabezpečuje:
- vedenie evidencie diamantových zlatých, strieborných i bronzových držiteľov Jánskeho plakety,
- vedenie evidencie jednotlivých odberov vykonaných v obci Makov v kalendárnom roku,
- vedenie evidencie darcov krvi, ktorí sa zúčastnili jednotlivých odberov a vedenie evidencie
darcov krvi, ktorým pri odbere odobrali krv, finančné zúčtovanie jednotlivých nárokov darcov krvi.
A. Druhy finančnej podpory a spoločenské uznanie zo strany obce Makov:
1. Darcom krvi, ktorí sa zúčastnili jednotlivého odberu, Obec Makov uhradí občerstvenie v hodnote
4 € za účasť na odbere krvi, bez ohľadu na skutočnosť, či darca pri odbere daroval krv, alebo mu
krv nebola odobratá.
2. Darcov krvi, ktorí bezplatne darujú krv min. 2 x ročne, Obec Makov odmení voľnou vstupenkou na
obecné kultúrne podujatie v zmysle uznesenia OZ v Makove č. 34/2018, bod A zo dňa 19.12.2018.
3. Držiteľovi diamantovej a zlatej Jánskeho plakety bude udelená pri jej dosiahnutí cena v zmysle
Štatútu obce Makov.
4. Tieto zásady sa vzťahujú na darcov krvi s trvalým pobytom v obci Makov.
B. Spôsob preukazovania:
V bode A 1/ Na základe prezenčnej listiny potvrdenej transfúznou stanicou.
V bode A 2/ Fotokópia preukazu darcov krvi, fotokópia vstupenky.
V bode A 3/ Fotokópia udelenia plakety.
Tieto zásady boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č.70/2019 dňa
24.04.2019.
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