Ime in priimek vlagatelja
EMŠO
Naslov / sedež / pošta
Telefon / Faks / e-pošta

»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, matična št. 5883814,
da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih
podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska
in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt
Na podlagi 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.l.SRS, št. 18/4, 32/5 – popr., 33/89, Ur.l.RS, št.
24/92- odločba US, 29/95 – ZPDP, 44/97, - ZSz, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – Odl.US) in 16. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice (Ur.l.RS, št. 80/2019)
vlagam vlogo za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
stanovanjske prostore:
na naslovu: _______________________________________________________________________
parcelna št. _______________________________ k.o. ____________________________________

Sorazmerni delež stroškov urejanja stavbnega zemljišča (komunalni prispevek):
*

sem plačal/a po pogodbi št. _____________________ z dne_________________(priloga 1)

**

je vključen v ceno objekta, ki sem odkupil/a od investitorja ___________________________
po pogodbi št. __________________________z dne___ ____________________(priloga 2)

Stalno bivališče na predmetnem naslovu sem prijavil dne ___________________________________
UPRAVNA TAKSA: V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Ur.l.RS, št. 106/10-UPB, 32/16, 14/15 –
ZUUJFO in 84/15 – ZzeIP-J) upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 znaša skupaj 22,60 EUR (4,50 EUR za
vlogo, 18,10 EUR za odločbo). Upravna taksa se plača: v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice
ali na TRR Občine Slovenske Konjice IBAN SI56 0131 4514 0309 189 sklic št. SI11 76147-

7111002 – Upravne takse.

Datum:_____________________________

Podpis:___________________________________

Priloge:
*
dokazilo o plačanem komunalnem prispevku (* če ste bili investitor)
** pogodba o nakupu stanovanja/hiše (če ste kupili že zgrajen objekt, a še ne vseljen)
izpolnjen obrazec za napoved podatkov, potrebnih za odmero NUSZ

