OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK

T: 03 81 82 780
E: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si
https://podcetrtek.eu/

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. PODATKI O VLAGATELJU:
Ime in priimek oz. naziv:
Naslov:
Telefon:
2. PODATKI O STAVBNEM ZEMLJIŠČU:
Katastrska občina:
Parcelna številka:

3. PODATKI O OBJEKTU:
Namen objekta:

Bruto tlorisna površina objekta v m2:
Površina gradbene parcele:
*Št. gradbenega dovoljenja za obstoječi
objekt na parceli:

4. PODATKI O PROJEKTU:
Projekt je izdelal:
Številka projekta:
Datum:

5. PRILOGE:

□

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
št.__________________z dne, ki ga je izdelal_________________________

(DGD)

□
□
□
□

*Gradbeno dovoljenje ter pripadajoča dokumentacija za obstoječi objekt, št.
, (v primeru
uveljavljanja upoštevanja vlaganj pri rušitvi),
v primeru nadomestne gradnje rušitveni načrt obstoječega objekta
*Pooblastilo (v primeru določitve pooblaščenca),
*Zahtevek za uveljavljanje upravičenja oziroma subvencioniranja plačila komunalnega
prispevka.

6. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Plačilo upravne takse za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka:
- tar.št. 1 ZUT (Ur. l. RS, št. 106/2010-UPB5 in 32/2016) v znesku 4,50 EUR
- tar.št. 3 ZUT (Ur. l. RS, št. 106/2010-UPB5 in 32/2016) v znesku 18,10 EUR
Upravno takso lahko poravnate s položnico pri banki ali elektronsko za namen plačila: »plačilo upravne
takse – OUP«, na naziv prejemnika: OBCINA PODČETRTEK, naslov: Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek;
številka računa: SI56 0129 2492 0309 126, referenca: SI12 7592271110028
7. INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za odmero komunalnega prispevka na
podlagi Zakona o urejanju prostora. Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki
določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma
posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do
osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor
osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v
tretje države ali mednarodne organizacije.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

