OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA

Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

NAPOVED ali SPREMEMBA
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(SPREMEMBA LASTNIKA oz. UPORABNIKA)
1. Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS št.
91/00, 101/01, 26/03) prijavljam spremembo lastnika oziroma uporabnika:

PRODAJALEC/DAROVALEC/NAJEMODAJALEC
Priimek in ime/ firma
Ulica in hišna številka
Kraj in poštna številka
Občina
EMŠO/matična številka
Davčna številka
KUPEC/OBDARJENEC/NAJEMNIK/NOVI ZAVEZANEC
Priimek in ime/ firma
Ulica in hišna številka
Kraj in poštna številka
Občina
EMŠO/matična številka
Davčna številka
2. Sprememba lastništva/uporabe je izvedena na podlagi (ustrezno obkroži):
 prodajne pogodbe
 darilne pogodbe
 najemne pogodbe
 drugo: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavcu podatkov Občina Apače, šifra občine 195, dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (identifikacijski
podatki ter kontaktni podatki).
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta,
faks ali dopis).
Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače.
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VRSTA OBJEKTA

Naslov
(ulica, hišna št., poštna št., kraj)

Površina
v m2

Parcelna
številka

Katastrska
občina

Stanovanjski prostor
Garaža
Poslovni prostor
Nezazidano stavbno
Zemljišče
Drugo:
____________________
3. Navedena površina se bo uporabljala za opravljanje poslovne dejavnosti (ustrezno obkroži):
 DA


NE

4. Vlagatelj napovedi/spremembe (ustrezno obkroži):
 obstoječi zavezanec


novi zavezanec

Telefonska številka vlagatelja __________________________________________________________
S svojim podpisom jamčim za resničnost navedenih podatkov.
Kraj in datum: ______________________

Žig

_________________________________
(podpis vlagatelja)

(pravne osebe)

Obvezna priloga:


kopija dokazila, na podlagi katerega je prišlo do spremembe (pogodba, sklep….)

Dodatno pojasnilo:

Pri pripravi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se upoštevajo podatki iz uradnih evidenc, med
drugimi podatki iz evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS). Pri odmeri NUSZ se bodo upoštevali zgolj
podatki, ki se bodo ustrezno spremenili tudi v evidenci GURS. Zato je predhodno potrebno spremembe, ki jih navajate
obvezno urediti tudi na GURS.
Podatki se bodo uporabili izključno za namen odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in varovani v skladu za
Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
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