PODMÍNKY

poskytnutí příspěvku pohřebného fyzickým osobám vypravujícím pohřeb
I.
Obecná charakteristika
Pohřebné není sociální dávkou poskytovanou podle zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o příspěvek Obce
Mořkov ke krytí nákladů spojených s vypravením pohřbu.
Žadatel je fyzická osoba, která na své náklady zajistí vypravení pohřbu zemřelé
osoby. Žadatelem nemůže být právnická osoba.
Zemřelá osoba je pouze ta osoba, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území
obce Mořkov.
II.
Podmínky nároku
Nárok na pohřebné vzniká dnem vypravení pohřbu, přičemž nezáleží na tom, kdy
byly náklady na pohřeb uhrazeny.
Žadatel musí podat žádost do 2 měsíců od úmrtí osoby, které vypravil pohřeb.
V případě, že tak neučiní, zaniká mu nárok na vyplacení pohřebného.
Žádost bude předložena osobně žadatelem (vypravitelem pohřbu) na
předepsaném tiskopise společně s těmito přílohami:
 originál a kopie úmrtního listu
 originál a kopie dokladu o zaplacení pohřbu – faktura či pokladní stvrzenka
vystavená pohřební službou
 originál a kopie dokladu o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu.
Originály žadatel po ověření obdrží zpět. Kopie je povinen žadatel pořídit na své
náklady. Jméno zemřelé osoby a žadatele musí být shodné s údaji uvedenými na
faktuře či pokladní stvrzence. Žadatel svou totožnost prokáže občanským průkazem
popř. cestovním dokladem. Pokud by žadatel vypravil současně více pohřbů nebo
pohřeb společný, náleží mu pohřebné za pohřbení každé osoby, která ke dni úmrtí
měla trvalý pobyt na území obce Mořkov. Jestliže splňuje podmínky nároku na
pohřebné více osob, náleží tento příspěvek pouze jedné z nich, a to té osobě, která
uplatnila nárok jako první.
Nárok na pohřebné nemá žadatel, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti
nebo rodiči nezaopatřeného dítěte (v tomto případě se jedná o sociální dávku státní
sociální podpory).
Nesplní-li žadatel stanovené podmínky pro výplatu (např. žádost podána za dobu
delší jak 2 měsíce apod.), zaniká mu nárok na vyplacení pohřebného. V tomto
případě obdrží žadatel písemné vyrozumění, kde budou důvody neposkytnutí
pohřebného uvedeny.

III.
Výše pohřebného a způsob výplaty
Výše pohřebného činí 5 000 Kč a to bez ohledu na výši uhrazených nákladů
spojených s vypravením pohřbu zemřelé osoby.
Pohřebné se vyplácí jako jednorázový příspěvek v termínu do 15 pracovních dnů od
podání žádosti, která splňuje veškeré náležitosti.
Způsob výplaty pohřebného je možný těmito způsoby:
1. hotově v pokladně obecního úřadu v termínu, který bude stanoven při předání
žádosti
2. převodem na účet žadatele.
Způsob výplaty určí žadatel ve své žádosti.
IV.
Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2015.
Schváleno Radou obce Mořkov dne 2. 12. 2014 bod 2.17.
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