Ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávky důchodového pojištění
01. Pojmenování životní situace
Ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávky důchodového pojištění.
02. Základní informace k životní situaci
Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky
dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tam byly
poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě
jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat (zdravotní stav)
03. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba
04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podáním návrhu na odboru sociálních věcí.
05. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Na odboru sociálních věcí a školství, Městský úřad Nejdek, nám. Karla IV. 239, Nejdek, budova Polikliniky,
sociální pracovnice Šárka Bystřická., telefon: 353 240 147
Úřední hodiny: pondělí a středa 7.30 – 11.30 a 12.00 – 17. 00
mimo úřední hodiny: na základě předběžného telefonického objednání
06.
-

Jaké doklady je nutné mít s sebou
občanský průkaz zvláštního příjemce dávky
občanský průkaz dosavadního příjemce dávky
rozhodnutí (oznámení) ČSSZ o důchodu dosavadního příjemce

07. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář je k dispozici na OSVŠ nebo na webu města (www.nejdek.cz)
08. Jaké jsou poplatky
Žádné
10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu obdrží žadatel nejdéle do 30 dnů od podání.
11. Podle kterých právních předpisů se postupuje
Zákon č.582/1991 Sb. § 10 a § 118, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., § 64, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
12. Jaké jsou související právní předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, prostřednictvím městského úřadu Nejdek, odboru sociálních věcí a školství, který
rozhodnutí vydal.

