O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

Občinska uprava
Oddelek za splošne in pravne zadeve
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 22 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si
NAPOVED ALI SPREMEMBA PODATKOV ZA ODMERO
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – NUSZ

1. PODAJAM VLOGO ZA (ustrezno označi):
napoved
spremembo
2. VLAGATELJ NAPOVEDI (ime in priimek):
3. OBSTOJEČI ZAVEZANEC (prodajalec, darovalec, najemodajalec, zapustnik…(* v kolikor je več
zavezancev dopišite))
Obstoječi zavezanec 1

Obstoječi zavezanec 2

Ime in priimek (ali naziv pravne
osebe)
Naslov in poštna številka
Enotna matična številka občana
ali matična številka organizacije
Lastniški
delež
(lastnina,
solastnina; navedi delež)
Telefonska številka
Elektronski naslov

4. NOVI ZAVEZANEC (kupec, obdarjenec, najemnik, dedič…(* v kolikor je več zavezancev dopišite))
Novi zavezanec 1
Ime in priimek (ali naziv pravne
osebe)
Naslov in poštna številka
Enotna matična številka občana
ali matična številka organizacije
Lastniški
delež
(lastnina,
solastnina; navedi delež)

Novi zavezanec 2

Novi zavezanec 1

Novi zavezanec 2

Telefonska številka
Elektronski naslov

5. PODATKI O ZEMLJIŠČIH, STAVBAHA ALI DELI STAVB, KI SO PREDMET POGODBE
Navodilo za izpolnjevanje: V tabelo vpišite podatke o nepremičnini, ki je predmet pogodbe (1. stanovanjski
prostor (stanovanje, stanovanjska hiša), 2. poslovni prostor, 3. garaža, 4. nezazidano stavbno zemljišče, 5.
druga raba (dopiši rabo)). Podatek o stavbnem delu, stavbi in parcelni številki ter katastrski občini, dobite
na spletnem portalu - javni vpogledu v nepremičnine, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Za
stavbe, ki imajo v registru nepremičnin evidentiran le en del stavbe, podatek o številki dela stavbe ni
obvezen. Pri navajanju katastrske občine vpišite šifro ali ime katastrske občine.

Zap.
št.

Nepremičnina,
ki je predmet
pogodbe
(navedi številko,
glej navodila za
izpolnjevanje*)

Katastrska občina

Parcelna številka

Številka stavbe

Številka dela
stavbe

1.

2.

3.

4.
5.

Sprememba lastništva – uporabe je opravljena na podlagi prodajne/darilne pogodbe oziroma
z dne
.

,

Obvezna priloga: kopija dokazila na podlagi katerega je prišlo do spremembe (pogodba (prva in zadnja
stran), sklep o dedovanju, najemna pogodba, zemljiškoknjižni izpis itd.).
Spodaj podpisan-a soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki lahko obdelujejo za namen tega postopka
v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno
besedilo) in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Vloga je takse prosta.
Kraj in datum:

Podpis vlagatelja oziroma odgovorne osebe in žig:

