
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 OBCE  LIPTOVSKÝ PETER č. 1/2013 
        

 o poskytovaní príspevku za darcovstvo krvi 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Peter na základe  § 6  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto nariadení: 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú podmienky 

poskytovania príspevku za darcovstvo krvi z rozpočtu obce Liptovský Peter (ďalej len 

„obec“).  

 

Čl. 2 

Výška príspevku za darcovstvo krvi 

Obec poskytuje občanovi zo svojho rozpočtu príspevok za mnohonásobné bezpríspevkové 

darcovstvo krvi podľa dosiahnutého ocenenia Slovenským Červeným krížom v závislosti od 

počtu odberov  nasledovne: 

 za bronzovú Janského plaketu /ženy 10 odberov, muži 10 odberov/                25 € 

 za striebornú Janského plaketu /ženy 20 odberov, muži 20 odberov/               50 € 

 za zlatú Janského plaketu /ženy 30 odberov, muži 40 odberov/                       75 € 

 za diamantovú Janského plaketu /ženy 60 odberov, muži 80 odberov/           100 € 

 za Kňazovického medailu /ženy 80 odberov, muži 100 odberov/                  150 € 

 

 

Čl. 3 

Spôsob a podmienky poskytovania príspevku za darcovstvo krvi 

(1) Príspevok za darcovstvo krvi sa poskytne  každému  občanovi podľa Čl. 2, ktorý je v čase 

získania ocenenia prihlásený na trvalý pobyt v obci Liptovský Peter. 

 

(2) Príspevok za darcovstvo krvi sa vyplatí občanovi, ktorý nemá voči obci žiadne finančné 

záväzky (nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch a pod.).  

 

(4) Príspevok obec vyplatí  podľa Čl. 2 po predložení preukazu držiteľa ocenenia za  

bezpríspevkové darcovstvo krvi. 

 

Čl. 4 

Spoločné ustanovenia 

(1) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Liptovský Peter  sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Liptovskom Petre a to dňa 25. 6. 2013 uznesením č. 9/2013 a nadobúda 

účinnosť dňa 10. 7. 2013. 
 

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené  

 od : 25. 6. 2013  do: 9. 7. 2013 

 

V Liptovskom Petre dňa: 9. 7. 2013 

 

Bc. Anna Papajová 

        starostka 


