Ime in priimek:…………………………………………………..
Davčna številka:…………………………………………………

(obvezen podatek samo v primeru obročnega plačila, drugače neobvezen podatek)

Naslov:……………………………………………………………
Telefon (neobvezen podatek):……………………………………….

OBČINA PREBOLD
Hmeljarska 3
3312 Prebold

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA PRIKLOP OBSTOJEČEGA
OBJEKTA NA KANALIZACIJSKI SISTEM
Podatki o objektu in parceli:
Objekt: (naslov) ……………………………………………………………………………….
Parcelna številka in k.o. : …………………………………………………………………….
Namembnost objekta: (stanovanjski, gostinski, industrijski,:………………………………
Podatki o neto tlorisni površini stavbe in velikosti gradbene parcele bodo pridobljeni iz
uradnih evidenc.
Občina Prebold bo v skladu z določili Odloka o komunalnem prispevku v občini Prebold (Ur.
l. RS, št. 55/2016) z odločbo odmerila komunalni prispevek za priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje. Odmerjeni komunalni prispevek se za kanalizacijsko infrastrukturo
lahko plača kot enkratni znesek z 10 % popustom ali na največ štiriindvajset obrokov brez
obresti s tem , da obrok ne more biti manjši od 30 EUR.
Komunalni prispevek bom poravnal:
a) v celoti:
b) na obročno odplačevanje (navedite število obrokov)…………..

Datum: _____________
………………….…………………………………………
Podpis investitorja oziroma pooblaščenca
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

