MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
MESTNA UPRAVA
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Kardoševa ulica 2, 9000 MURSKA SOBOTA

www.murska-sobota.si

 (02) 525 16 28 , (02) 525 16 66;  (02) 525 16 15

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
ZARADI SOCIALNE OGROŽENOSTI
(Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - Uradni list RS, štev. : 56/2000, 52/2001, 3/2004 in 120/2005 )

OSNOVNI PODATKI O ZAVEZANCU
Ime in priimek :

________________________________________________________________

Naslov :

________________________________________________________________

Davčna štev. / EMŠO : ________________________________________________________________
Telefon oz. e - pošta : ________________________________________________________________
V skladu s 14. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska
Sobota (Uradni list RS, štev.: 56/2000, 52/2001, 3/2004 in 120/2005) kot :





prejemnik denarne socialne pomoči
prejemnik varstvenega dodatka k pokojnini
brezposelna oseba
drugo: _______________________________

prosim za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota
za leto ______________ , zaradi socialne ogroženosti oziroma nezmožnosti plačila.

Opombe zavezanca oz. drugi razlogi za oprostitev plačila NUSZ : __________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Priloge:
Priloženo (obkrožiti)

Vrsta priloge:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotokopija odločbe CSD o prejemanju denarne socialne pomoči
Fotokopija potrdila o višini pokojnine (upokojenci)
Potrdilo o prijavi na Zavodu za zaposlovanje
Fotokopije plačilne liste *(zaposleni z minimalnimi dohodki)
Fotokopija odločbe NUSZ oz. položnice

6. Potrdilo o plačilu upravne takse po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUTUPB5 Ur.l. RS, št. 106/2010 in št. 32/2016 ZUT-I) v višini 22,60 EUR. Taksa se lahko plača
na blagajni Mestne občine Murska Sobota ali na račun TRR št.: 01280-4800309171 sklic:
11 75795-7111002.
* Upravne takse na podlagi 5. tč. 23. čl. (Ur.l. RS št. 106/2010 ZUT-UPB5 in št. 32/2016 ZUT-I) ne
plačajo taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah (prejemniki denarne socialne
pomoči, kot edinega vira preživljanja, prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva in
prejemniki nadomestila za invalidnost) in taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah, ki
izpolnjujejo predpisane kriterije po predpisih socialnega varstva.

Kraj in datum
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Podpis vlagatelja

Obr.: Vloga za oprostitev plačila NUSZ - 24.5.2016

Podatki bodo uporabljeni izključno za namen oprostitve plačila NUSZ in so varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

