VLAGATELJ
(ime in priimek)

(ulica, naselje, pošta, kraj)

(telefon)

(elektronski naslov)

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Podpisani vlagatelj prosim za odmero komunalnega prispevka zaradi gradnje oz. priključitve objekta na komunalno
infrastrukturo (cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje):
1. priključitev obstoječega objekta na komunalno infrastrukturo
2. novogradnja objekta
3. prizidava, nadzidava objekta
4. sprememba namembnosti
5. legalizacija
6. drugo: ______________________________________________________________________________

Zemljišče in vrsta objekta
•

MURSKA SOBOTA (105)
na zemljišču parc. št. ______________________ k.o. __________________________________________

•

površina parcele __________________ m2

•

vrsta objekta (dejavnost – stanovanjski objekt, trgovski,...) ______________________________________

Podatki o objektu in posegu
1. V primeru priključitve obstoječega objekta:
vodovodno omrežje

kanalizacijsko omrežje

•

objekt želim priključiti na

•

bruto tlorisna površina obstoječega objekta: ____________________ m2

•

odmerjen komunalni prispevek želim poravnati v
enkratnem znesku
2 obrokih
3 obrokih

2.

V primeru novogradnje:

•

bruto tlorisna površina novega objekta: ____________________ m2

4 obrokih

5 obrokih
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6 obrokih

3.

V primeru prizidave ali nadzidave:

•

bruto tlorisna površina objekta po posegu (npr. obstoječi + prizidek): ____________________ m 2

•

bruto tlorisna površina obstoječega objekta: ____________________ m2
V primeru, če je na zemljišču obstoječi objekt, ki se odstrani, preden se zgradi novi objekt:

•

bruto tlorisna površina novega objekta: ____________________ m2

•

bruto tlorisna površina obstoječega objekta: ____________________ m2

•

obstoječi objekt, ki se odstrani, je priključen na vodovodno omrežje:

•

obstoječi objekt, ki se odstrani, je priključen na kanalizacijsko omrežje:

4.

V primeru spremembe namembnosti:

•

bruto tlorisna površina objekta po spremembi namembnosti: ____________________ m2

•

bruto tlorisna površina obstoječega objekta pred spremembo namembnosti: ___________________ m2

•

namembnost se spremeni iz: _____________________________ v _____________________________

DA

NE

DA

NE

Priloženo:
(ustrezno odkljukajte)

Priloge:
- projektna dokumentacija (DGD projekt, ...)

DA

NE

- pooblastilo (v primeru, da vlogo oddaja pooblaščenec vlagatelja)

DA

NE

- dokazila o preteklih vlaganjih v izgradnjo komunalne infrastrukture v obdobju zadnjih
20 let od datuma te vloge

DA

NE

- potrdilo o plačilu upravne takse ali ustrezno dokazilo o oprostitvi plačila takse

DA

NE

Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/2016 – ZUT-I in 189/20 -ZFRO) za odmero komunalnega prispevka znaša 22,60 EUR.
Taksa se lahko plača na blagajni Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, M. Sobota ali na račun TRR št.
SI56 01280-4800309171 sklic SI11 75795-7111002.

- druge priloge:

Murska Sobota,

žig

Ime in priimek vlagatelja
oz. pooblaščenca

dne _______________
podpis

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Osebne podatke zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. Osebne
podatke, ki niso obvezni, nam posredujete prostovoljno in to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. To so predvsem kontaktni podatki (telefonska številka oziroma elektronska
pošta), ki jih bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede vloge.
S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa,
prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi
s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov,
objavljeni na naši spletni strani: https://www.murska-sobota.si/varstvo-osebnih-podatkov.

