OBČINA PREDDVOR
OBČINSKA UPRAVA
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

NAPOVED
stanovanjske površine za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. NOVA PRIJAVA

2. POPRAVEK PRIJAVE

Prijavljam podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po Odloku o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 9/03, 4/04,
6/04).

1. PODATKI O ZAVEZANCU
ZAVEZANEC
NASLOV
EMŠO

DAVČNA ŠTEVILKA

2. LOKACIJA NEPREMIČNINE
OBMOČJE

KRAJ
NASLOV

Y
X

PARCELNA ŠTEVILKA

k.o.

3. PODATKI O NEPREMIČNINI
dejavnost
STANOVANJE V
1. HIŠI
OBKROŽI

2. BLOKU

NEZAZIDANO ZEMLJIŠČE

etaža
klet
pritličje
1. etaža
2. etaža
3. etaža
mansarda
garaža
SKUPAJ

površina v m2

točke

4. KOMUNALNA OPREMLJENOST
obkroži

vrsta komunalne opreme

točke

1. cesta v protiprašni izvedbi

da

ne

2. javni vodovod

da

ne

3. kanalizacija

da

ne

4. elektrika

da

ne

5. telefon

da

ne

6. javna razsvetljava

da

ne

7. javni avtobusni prevoz

da

ne

8. kabelska TV

da

ne

9. toplovod

da

ne
SKUPAJ

S podpisom potrjujem, da so vsi podatki, navedeni v napovedi resnični, točni in popolni.

Preddvor,

Podpis vlagatelja-ice:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
Podatke je potrebno vpisati čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in arabskimi številkami.
Vloga mora biti obvezno podpisana, zavezanec s podpisom jamči pravilnost podatkov
1. PODATKI O ZAVEZANCU
 vpiše se priimek, ime, točen naslov zavezanca, EMŠO in davčno številko
2. LOKACIJA NEPREMIČNINE
 vpiše se kraj, kjer je nepremičnina, če gre za stavbo tudi točen naslov, območje in koordinate Y in X vpiše Občinski urad
3. PODATKI O NEPREMIČNINI
 vpiše se čista površina stanovanjskega prostora
 v kletni etaži se za stanovanjsko površino šteje prostor, ki se uporablja v bivalne namene
 garaža se upošteva tudi v kletni etaži
 nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, ki so po prostorsko izvedbenem načrtu določena za gradnjo oz. je pristojni organ
izdal lokacijsko dovoljenje
4. KOMUNALNA OPREMLJENOST
 Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javni vodovod (po kriterijih MOP), kabelsko TV, elektriko in
toplovodno omrežje, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča
največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
 Pri telefonu se upošteva samo dejanska priključenost objekta na telefonsko omrežje.
 Pri javnem avtobusnem prometu se ovrednoti le stavbno zemljišče v oddaljenosti v zračni razdalji 500 m od avtobusnega
postajališča.

Napoved je na podlagi 4. točke 28. člena ZUT plačila takse oproščena.

