ZÁSADY FINANCOVANIA
HUMÁNNEJ ČINNOSTI DARCOV KRVI

číslo 10/2008

Prerokované OZ v Makove 25. 11. 2008
Uznesenie číslo 124/2008
- Návrh vyvesený na úradnej tabuli 05. 11. 2008
- Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia – 0
- Zásady financovania humánnej činnosti darcov krvi č. 10/2008 vyvesené na úradnej tabuli
26. 11. 2008
- Zvesené z úradnej tabule 12. 12. 2008

Účinnosť od 01. 01. 2009

Počet prítomných poslancov na zasadnutí 7.

Zásady
financovania humánnej činnosti darcov krvi prostredníctvom
rozpočtu obce Makov
Obec Makov v zmysle § 4 ods. 3, písm. g/ 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 zdravotnú a v jej rámci darcov krvi Obecné zastupiteľstvo v Makove zveruje do pracovnej náplne
zamestnankyne Obecného úradu v Makove p. Anny Kubincovej.
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 100,– Sk
/konverzný kurz 30,1260 Sk/1 eur/ = 3,32 EUR za účasť na odbere krvi, bez ohľadu na skutočnosť či darca
pri odbere karoval krv, alebo mu krv nebola odobratá.
2. Darcom krvi, ktorí za uplynulý kalendárny rok karovali krv aspoň 1x, obec Makov preplatí v príslušnom
kalendárnom roku vstupenku na športové, kultúrne alebo zábavné podujatie v obci Makov v hodnote do 100,Sk = EUR 3,32.
3. Darca krvi, ktorý daroval krv aspoň 1x v uplynulom kalendárnom roku, držiteľ diamantovej, zlatej
a striebornej, bronzovej Jánskeho plakety má nárok na úľavy v zmysle platných VZN.
4. Držiteľovi diamantovej a zlatej Jánskeho plakety počnúc dňom 01.01.2002 bude udelená pri jej dosiahnutí
cena v zmysle Štatútu obce Makov.
5. 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, poukážkou na nákup.
V bode A 3/ Fotokópia preukazu darcov krvi, udelenia plakety.
V bode A 4/ Fotokópia udelenia plakety.
Tieto zásady boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 124/2008 dňa 25.11.2008.

Ing. Marián Masnica
starosta obce

