OBČINA MARKOVCI

________________________________
(ime in priimek)

________________________________
(naslov: kraj, ulica, hišna številka)

________________________________
(pošta)

________________________________
(davčna številka)

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
v skladu s 15. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za Občino Markovci
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/17 in 4/18-popr.) dajem vlogo za oprostitev1 plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (označi ustrezen razlog):
-

-

ker sem občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, ki je zgradil, dozidal
ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske hiše ali
neposredno plačal komunalni prispevek,
ker sem prejemnik socialne pomoči,
skupni mesečni prejemki na družinskega člana ne presegajo zajamčenega osebnega
dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost,
ker sem zavezanec, katerega objekt je trajno neuporaben zaradi požara, poplave ali druge
naravne nesreče.

______________________
kraj in datum

____________________________
podpis vlagatelja

V primeru uveljavljanja razloga iz 1. alineje (nakup, gradnja) ustrezno označite, ali gre za:

-

stanovanje v večstanovanjski stavbi

-

enostanovanjsko hišo

na naslovu: ________________________________________________________________________
navedba parcelne številke in katastrske občine: __________________________________________
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča sem (ustrezno označi):

-

plačal po odločbi št. ____________________________, z dne ________________________

-

je vključen v ceno stanovanja/hiše, ki sem ga/jo kupil in sicer po pogodbi:
______________________________________________, z dne _______________________

Zavezanci morajo vlogo za oprostitev vložiti za tekoče leto odmere do 28. 2., sicer začnejo odobrene vloge veljati
za naslednje odmerno leto.
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S podpisom izrecno dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov iz tega obrazca za namen rešitve te
vloge, v skladu z določili uredbe Evropske unije, Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR
uredba).
______________________
kraj in datum

____________________________
podpis vlagatelja

Priloge (ustrezno označi):

-

potrdilo upravne enote o prijavi stalnega bivališča na naslovu, ki je predmet oprostitve,

-

drugo: pogodba o nakupu hiše/stanovanja,

-

odločba Centra za socialno delo Ptuj (v primeru 2. in /ali 3. alineje),

-

potrdilo o trajni neuporabnosti objekta (v primeru 4. alineje),

-

Potrdilo o plačani upravni taksi v skladu s Tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10–UPB5, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J in 32/16) v skupni višini 22,60 €, ki jo plačate na TRR
št. 0110 0568 0309 169, sklicna št. 11 76678-7111002.

-

Vloga in izdaja odločbe v skladu z 28. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10–UPB5, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J in 32/16) oproščena plačila takse – v primeru 2., 3.
ali 4. alineje.
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