Informácia o nároku na príplatok k dôchodku pozostalých osôb po politickom
väzňovi, ktorý bol popravený alebo usmrtený počas výkonu trestu
Zákonom č. 272/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku
k dôchodku politickým väzňom, sa od 1. januára 2009 rozširuje okruh osôb oprávnených na príplatok
k dôchodku politickým väzňom (ďalej len „príplatok“). Sociálna poisťovňa je príslušná rozhodnúť o nároku
na príplatok vždy vtedy, ak je platiteľom dôchodku, ku ktorému príplatok patrí.
Od 1. januára 2009 nárok na príplatok vzniká za predpokladu splnenia ďalších zákonom určených
podmienok aj tým politickým väzňom, ktorí boli aspoň tri mesiace zaradení do vojenských táborov
nútených prác, do táborov nútených prác alebo boli protiprávne násilne odvlečení do Zväzu sovietskych
socialistických republík, ako aj osobám pozostalým po nich.
Poberateľom dôchodkov, ktorí podľa údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou môžu spĺňať
podmienky nároku na príplatok, zašle Sociálna poisťovňa v priebehu prvej polovice novembra písomné
informácie o podmienkach nároku a spôsobe uplatnenia nároku na príplatok. Súčasťou informácie bude
aj tlačivo žiadosti o príplatok.
Nárok na príplatok od 1. januára 2009 za splnenia zákonom určených podmienok vzniká aj
pozostalým osobám po politickom väzňovi, ktorý bol popravený alebo usmrtený počas výkonu
jeho trestu. Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii potrebné údaje, ktoré by umožnili spoľahlivo
identifikovať tieto pozostalé osoby, preto im nemôžeme zaslať písomnú informáciu tak, ako ostatným
oprávneným osobám.
Pozostalým osobám po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi, ktoré nižšie uvedené
podmienky na priznanie príplatku spĺňajú, preto Sociálna poisťovňa odporúča požiadať o príplatok.
Pozostalou osobou po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho
trestu sa na tieto účely rozumie
- vdova (vdovec), aj keď po smrti politického väzňa uzavreli nové manželstvo, a
- sirota, ktorá v čase popravy alebo smrti rodiča bola mladšia ako 18 ročná.
Nárok na príplatok uvedeným pozostalým osobám vznikne len vtedy, ak
(1) sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky ku dňu podania žiadosti o príplatok a
(2) majú nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku,
invalidného dôchodku alebo pozostalostného (vdovského, vdoveckého alebo sirotského)
dôchodku po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi.
Nárok na príplatok má každá z týchto osôb v sume 96 EUR.
O výplatu príplatku je potrebné požiadať písomne, tlačivom určeným na tieto účely, ktoré je
k dispozícií nielen na pracoviskách pobočiek a ústredia Sociálnej poisťovne, ale aj na internetovej
stránke Sociálnej poisťovne.
V prílohe žiadosti je potrebné predložiť doklad preukazujúci, že žiadateľ je štátnym občanom
Slovenskej republiky. Žiadateľ, ktorý nemá k dispozícii originál alebo úradne overenú fotokópiu
osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, môže po preukázaní tejto skutočnosti
občianskym preukazom požiadať príslušného zamestnanca Sociálnej poisťovne o vykonanie záznamu
priamo v tlačive žiadosti o príplatok.
Ak žiadateľ v minulosti už rozsudok súdu o rehabilitácii politického väzňa Sociálnej poisťovni
predložil (napr. v prílohe žiadosti podľa zákona č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku
politickým väzňom v znení neskorších predpisov), nie je potrebné, aby uvedený doklad znovu predkladal.
Potvrdenie matričného úradu o trvaní manželstva ku dňu smrti politického väzňa je potrebné
predložiť len vtedy, ak sa oprávnenej osobe, ktorou je vdova (vdovec), nevypláca pozostalostný
dôchodok po politickom väzňovi. Pokiaľ žiadateľom je sirota po politickom väzňovi, je potrebné spolu
so žiadosťou okrem rodného listu žiadateľa predložiť aj úmrtný list politického väzňa, ak ho už
nepredložila v prílohe žiadosti podľa zákona č. 462/2002 Z. z. Namiesto originálu uvedených dokladov je
možné predložiť aj ich úradne overenú fotokópiu.
Nárok na výplatu príplatku podľa § 4 ods. 3 zákona č. 274/2007 Z. z. vznikne odo dňa podania
žiadosti oprávnenou osobou, najskôr však odo dňa účinnosti zákona, od 1. januára 2009. Aby uvedený
príplatok mohol byť vyplácaný od 1. januára 2009, je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť na adresu
Sociálnej poisťovne, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 – 10, 813 63 BRATISLAVA, najneskôr 1. januára
2009. Neskoršie predloženie žiadosti bude mať za následok, že príplatok nebude môcť byť
priznaný od 1. januára 2009, ale najskôr odo dňa predloženia žiadosti.
Zákon č. 272/2008 Z. z. nadobudne účinnosť 1. januára 2009, preto rozhodnúť o nároku
na príplatok a vyplatiť priznaný príplatok môže Sociálna poisťovňa najskôr 1. januára 2009.

