VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA PRED PRIKLJUČITVIJO
OBJEKTA NA JAVNO INFRASTRUKTURO
Investitor__________________________________________________________________
naslov______________________pošta____________________telefon________________,
prosim za odmero komunalnega prispevka oz. pripadajočega dela stroškov pred priključitvijo
na javno infrastrukturno omrežje.
Objekt se nahaja na zemljišču s parc. št. ___________________ k.o. __________________
Namembnost objekta ________________________________________________________
Neto tlorisna površina objekta _________________________________________________
Objekt priključujem na javno infrastrukturo individualne rabe (ustrezno obkroži):
1.
2.

VODOVOD
KANALIZACIJA

OPOMBA: V kolikor se objekt hkrati priključuje na vodovod in kanalizacijo je potrebno
izpolniti dve ločeni vlogi.
UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa se zaračuna skladno z Zakonom o upravnih taksah po Tarifni številki 1 in 3
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelPJ, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) in znaša 22,60€.
Taksa se plača preko podračuna Občine Šmarješke Toplice, številka računa: 014066060309135 (namen nakazila: upravna taksa, sklic na št: 11-77054-7111002-2019, BIC koda
Banke Slovenija: BSLJSI2X).
K izpolnjeni vlogi se obvezno priloži dokazilo o plačilu upravne takse.
S svojim podpisom izjavljam, da so podatki, ki jih prilagam in navajam na vlogi
verodostojni ter sem seznanjen z možnostjo uveljavljanja olajšav, ki jih je potrebno
predložiti skupaj z vlogo za odmero komunalnega prispevka.

OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka
odmere komunalnega prispevka pred priključitvijo objekta na javno infrastrukturo, na podlagi
Zakona o prostorskem načrtovanju, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice in 21. a
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1
in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu
občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo
omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem.
Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za
uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče
oddati.
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).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki
zasebnosti.
Šmarjeta,__________________
žig
(za pravne osebe)

Podpis vlagatelja:
(zastopnika/pooblašcenca)

PRILOGE K VLOGI :
-

-

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št. _______________________________________ ________ DA NE
pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence)
DA NE
Uporabno dovoljenje za objekt zgrajen pred letom 1967 št.________________ DA NE

