TRR: 01386-0100001846

ID za DDV: SI33714789

MŠ: 1358561

Št. neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

PODATKI O VLOŽNIKU VLOGE
ime in priimek/naziv podjetja:

točen naslov:
Telefon/GSM, e-naslov:

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
in izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine
Katastrska občina

parc. št.

1961-Trzin

Potrdilo in izjavo bom dvignil/a:

osebno

pošljite ga na zgornji naslov

V skladu s Tarifno številko 37 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 84/15 –
ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša upravna taksa 22,70 EUR:
 zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek (=ena taksa). En zahtevek lahko obsega največ
deset posameznih zemljiških parcel,
 če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite zakonsko podlago in priložite ustrezne
listine-dokazila.
Takso nakažete na podračun Občine Trzin odprt pri UJP št.: SI56 0138 6586 0309 113 sklic 11 76848-7111002, lahko pa jo
poravnate v gotovini ali pa s plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s strankami.

Za navedene nepremičnine želim, da mi občina izda še izjavo o (ne)uveljavljanju predkupne
pravice občine (označite ustrezno opcijo - kvadrat):
NE, nadaljujte na obrazcu v razdelku soglasja za obdelavo podatkov na strani 2
DA, izpolnite tabelo v nadaljevanju na strani 2

spletna stran: http://www.trzin.si
e-naslov: info(at)trzin.si

1/2

TRR: 01386-0100001846

ID za DDV: SI33714789

MŠ: 1358561

Št. neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) vlagam zahtevo za izdajo potrdila o ne
uveljavljanju predkupne pravice občine za naslednjo nepremičnino:

Vrsta nepremičnine (označite kvadrate pred ustreznimi opcijami)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zemljišče
stanovanjski objekt
gospodarsko poslopje
poslovni prostor
stanovanje
skladišče
drugo:

___

parc. št.:

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Katastrska občina:

1961-Trzin

V predkup občini ponujam nepremičnine po ceni _________________ EUR/m² oz. v skupnem znesku
____________________ EUR.

Potrdilo potrebujem kot (označite ustrezen status):
kupec
prodajalec
drugo: _______________________
Skladno z določbami ZUreP-2 in pravno naravo dejanja se za izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine
upravne takse ne zaračunava.

S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi.
S podpisom dajem Občini Trzin soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za
namen izdaje potrdila o namenski rabi zemljišča in izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne
pravice občine.
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim
obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine skladno s pogodbo obdelavi osebnih podatkov.
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave.
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem privolitev podal/a.
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).

Datum: ____. ____. 20__

spletna stran: http://www.trzin.si
e-naslov: info(at)trzin.si

Podpis vložnika: ___________________
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