……………………………………
(ime in priimek)
……………………………………
(naslov)
……………………………………
(datum-neobvezen podatek)
……………………………………
(telefon)
OBČINA PREBOLD
Hmeljarska 3
3312 PREBOLD

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Vlagatelj :___________________________________________________________________
Ime in priimek
EMŠO:

_________________

Davčna št. ___________________

Stalno prebivališče_____________________________________________________________
Kraj, hišna številka, pošta
LEGA ZEMLJIŠČA/OBJEKTA/STANOVANJA
Ime naselja:
Parc. št.:

k. o.:

Oprostitev plačila uveljavljam zaradi (ustrezno obkrožiti):
a. Prejemanja denarne socialne pomoči
b. Elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz)
c. Nakup ali gradnja stanovanjske hiše ali nakup stanovanja (fizična oseba)
Datum __________________

Podpis_________________________

Priloge:
Pod a) fotokopija odločbe Centra za socialno delo, odrezek pokojnine pri varstvenem dodatku
Pod c) dokazilo o nakupu hiše oz. stanovanja (fotokopija kupne pogodbe oz. gradbenega dovoljenja), potrdilo o
stalnem bivališču

Obrazec: januar 2021

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov:
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke zbiramo le
zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge so osebni podatki,
obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo
podatkov, ki ni združljiva s tukaj navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev.
Osebni podatki označeni z “neobvezen podatek” niso obvezni. Če označenega osebnega podatka, ne
posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o telefonski številki oziroma
elektronski pošti in podobno, bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede te 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.
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.prebold.si/index.php/uprava/varstvo-osebnih-podatkov .

Obrazec: januar 2021

