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OBČINA PREDDVOR
OBČINSKA UPRAVA
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

ZAHTEVA
za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

VLAGATELJ

PRIIMEK IN IME:
NASLOV:
TELEFON:
Na podlagi 14. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03),
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05),
13. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in
75/05 vlagam zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za zemljišče
PARCELNA ŠTEVILKA:

K.O.

NAMEN VLOGE (USTREZNO OZNAČI)
A. gradnja novega objekta,
B. legalizacija objekta,
C. prizidava, nadzidava obstoječega objekta,
D. nadomestna gradnja,
E. sprememba namembnosti objekta,
F. rekonstrukcija obstoječega objekta

Preddvor,

Podpis vlagatelja-ice:

PRILOGA:



lokacijska dokumentacija
projekt PGD – načrt arhitekture

Za izdajo odločbe se na podlagi tarifne št. 1 in 3 ZUT (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in
32/16-ZUT-I) zaračuna upravna taksa v višini 22,60 €.

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za izdajo odločbe o odmeti komunalnega prispevka na podlagi
Zakona o urejanju prostora ter Uredbe o vsebini programa o urejanju zemljišč za gradnjo.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim
pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne
podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni,
obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka,
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

