Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka,
ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov
spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.
Výška príspevku na pohreb *

79,67 eur
*zmena sumy podlieha legislatívnej úprave a preto
odporúčame sumu porovnať na www.upsvar.sk

Kto o príspevok žiada

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku je
plnoletá fyzická osoba (nie právnická osoba), ktorá
zabezpečila pohreb.
Podmienky nároku



zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou



trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
oprávnenej osoby na území Slovenskej
republiky (prechodný pobyt sa týka len
cudzincov na území SR)



trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území
Slovenskej republiky alebo prechodný
pobyt zomretého v čase smrti na území
Slovenskej republiky a pochovanie zomretého
na území Slovenskej republiky, ak mal v čase

smrti prechodný pobyt na území Slovenskej
republiky.
Kde sa podáva žiadosť o príspevok
hrebUplatnenie nároku

Oprávnená osoba, ktorá zabezpečila pohreb, si
uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej
žiadosti. Príslušným platiteľom na posudzovanie
a rozhodovanie o nároku na príspevok je úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa
miesta posledného trvalého alebo prechodného
pobytu zomretého.
Spôsob výplaty

Príspevok sa vyplatí oprávnenej osobe na ňou
uvedené číslo účtu alebo na adresu uvedenú
v žiadosti.
Kde získate žiadosť

Vzor žiadosti o príspevok na pohreb poskytne
matrika (súčasne s vydaním úmrtného listu
zomretého) a možno ju získať aj na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny alebo na webovej stránke:
www.upsvar.sk/vzory žiadostí.
Žiadosť je možné podať osobne (na oddelení
služieb pre občana alebo do podateľne úradu),
poštou, ale aj elektronicky prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy

www.slovensko.sk so zaručeným elektronickým
podpisom klienta/občana.
Špecifické situácie

 Ak ide o mŕtvonarodené dieťa nevyžaduje
sa predložiť úmrtný list, pretože tento
matrika nevydá, nakoľko mŕtvonarodené
dieťa sa zapisuje len do knihy narodení.
 Ak matka porodí dieťa mimo územia SR,
ktoré po niekoľkých hodinách po narodení
zomrelo a preto nevie preukázať trvalý
pobyt zomretého dieťaťa na území SR z
objektívnych dôvodov (nebolo možné
nahlásiť dieťa k trvalému pobytu na
ohlasovni), podmienka trvalého pobytu
zomretého dieťaťa na území SR sa
v tomto prípade považuje za splnenú a
nárok na príspevok na pohreb vzniká
(miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase
jeho narodenia je miesto trvalého pobytu
jeho matky) .

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevok na pohreb

Informácie určené pre klientov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Vybavuje:
Meno a priezvisko zamestnanca: ...................................
Telefonický kontakt: .......................................................
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