OBČINA APAČE
Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si
Davčna številka: SI 91194652, podračun št.: 01395-0100019544

VLOGA
za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Apače v letu 2017
1. Osebni podatki vlagatelja:
Priimek in ime: …………………………………………………………………………………..
Rojen/a: ………………………………………………………………………………………….
EMŠO: ……………………………………………………………………………………………
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………………..
Telefonska številka: …………………………………………………………………………….
Davčna številka: ………………………………………………………………………………...
Številka TRR: ……………………………………………………………………………….......
Odprt pri banki: ………………………………………………………………………………….
2. Podatki o objektu/tih:
Naslov: ………………Hišna št.………………………Pošta:………………………………..
3. Število oseb
Število oseb prijavljenih na naslovu: ……………………………………………………...
4. Podatki o MKČN
Zmogljivost MKČN ……………. PE (populacijskih enot)
Lokacija MKČN: zemljišče parc. št. …………………k.o……………………………………………
Znesek celotne investicije v EU
(nakup, vgradnja, zagon, prve meritve)

Vrednost brez DDV v EUR

Vrednost z DDV v EUR
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5. Obvezne priloge












Osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta), certifikat oziroma listino o
skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih
vod;
Kopija računa o nakupu MKČN s popisom del in materiala, z montažo ter
navedbo odgovorne osebe za izvedbo del;
Kopija računa za strošek zagona MKČN;
Kopija računa za izvedbo prvih meritev MKČN;
Dokazilo o poravnanih stroških izgradnje, zagona, izvedbi prvih meritev
(dokazila plačanih računov);
Izjava lastnika o zaključku naložbe.
Izjava izvajalca del
Kopija veljavnega gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt oz. potrdilo,
da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka 197.
člena ZGO-1, uporabno dovoljenje.
Vodno soglasje, ki ga izda Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure,
Slovenska 2, 9000 Murska Sobota.
Za zaključeno naložbo v MKČN do 31.12.2015: Oceno obratovanja, ki jo izda
Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer ali rezultate
prvih meritev in poročilo o prvih meritvah.
Za zaključeno naložbo v MKČN od 31.12.2015. Rezultate prvih meritev in
poročilo o prvih meritvah za MKČN, ki ga izdela pooblaščen izvajalec
obratovalnega monitoringa (Evidenco vodi Agencija RS za okolje – ARSO na:
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/pooblasceni-izvajalci.

Podpis: ………………………….

Datum: ……………………………
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IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE
Priimek in ime: ……………………………………………………………………………………..
Rojen – datum in kraj: …………………………………………………………………………….
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………………...
Telefonska številka: ……………………………………………………………………………….
Kot so/lastnik nepremičnine na naslovu ……………………………………………….........
na parceli št. ………………… k.o. ..………………………. (katastrska občina)

Skladno z določilom javnega razpisa Občine Apače za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav,
izjavljam, da:





so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela ter sem seznanjen z
vrsto in obsegom del na objektu;
so podatki resnični in skladni s pogoji in namenom iz razpisa Občine Apače;
bom na svoje stroške zagotavljal redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN,
da je naložba zaključena.

Lastnik obkroži:

A. MKČN je v funkciji obratovanja in vlogi priloženo vodno soglasje ter ocena
obratovanja izdana s strani izvajalca javne službe, Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
oziroma rezultati prvih meritev izdani s strani pooblaščenega izvajalca prvih meritev.

B. MKČN je vgrajena in obratuje. Vodno soglasje je priloženo. Oceno obratovanja
izdano s strani izvajalca javne službe, Javnega podjetja Prlekija d.o.o. oziroma
rezultate prvih meritev izdanih s strani pooblaščenega izvajalca prvih meritev bom
dostavil v roku 30 dni po oddaji vloge.

Kraj in datum:
……………………………………

Podpis lastnika nepremičnine:
…………………………………………….
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IZJAVA IZVAJALCA DEL (DOBAVITELJA)
OBKROŽI:

A. Podjetje (izvajalec gradbenih del)....................................................................
ali
B.

Podjetje (dobavitelj MKČN)………………………………………………
izjavlja,

da so bila dne ………………………… zaključena vsa dela pri stanovanjskem
objektu

na

naslovu

…………………………………………………

……………………………………………….

last

za vgradnjo male komunalne čistilne

naprave skladno z veljavnimi predpisi.

PRILOGA: Kopija sklepa o registraciji izvajalca (dobavitelja), iz katere je razvidno, da
izvajalec (dobavitelj) izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti. Ni obvezno, v
kolikor je podjetje dobavitelj/izvajalec kot poslovni subjekt vpisan v AJPES.

Datum:

Datum in žig:

Investitor:

Izvajalec/dobavitelj:
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