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VLOGA ZA SPREMEMBO ZAVEZANCA NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
1. PODATKI O ZAVEZANCU
SEDANJI ZAVEZANEC

NOVI ZAVEZANEC

Ime,
priimek/
Naslov
(sedež)
Pošta
EMŠO:
Davčna št.:
Email/
Telefon

2. PODATKI O OBJEKTU/ PARCELI
a) Katastrska
občina

Izberi katastrsko občino

b) Parcelna
številka
c) Številka dela
stavbe
d) Naslov objekta
e) Vrsta objekta
oz. dejavnosti
f) Tlorisna površina objekta/ površina
nezazidanega stavbnega zemljišča m2

3. PODATKI O KOMUNALNI OPREMLJENOSTI
a) ☐ Cesta

a) ☐ Elektrika

b) ☐ Javni vodovod

a) ☐ Javna razsvetljava

a) ☐ Javna kanalizacija

4. OPOMBE

S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični in se strinjam, da se lahko osebni podatki navedeni v vlogi
uporabljajo zgolj za potrebe in namen obdelave vaše vloge v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

NAVODILA:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmerja na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v občini Kungota (MUV 35/2017).
1.

Podatki o lastniku/ najemniku
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni uporabnik stavbe ali dela
stavbe. Če lastnik objekta ni zavezanec mora vlogo vložiti uporabnik objekta

2.

Podatki o objektu:
a) Katastrska občina v kateri leži objekt oz. parcela
b) Parcelna številka na kateri stoji objekt oz. nezazidano stavbno zemljišče
c) Številka dela stavbe: navedete št. stavbe in številko dela stavbe kot je navedena v katastru nepremičnin
d) Naslov objekta ( ni potrebno če gre za odmero stavbne parcele)
e) Vrsta rabe objekta: navedite 7 mestno šifro in opis dejanske rabe iz registra nepremičnin. (podatki o vrsti
objekta se povzamejo iz registra nepremičnin in jih je možno spreminjati samo na geodetski upravi)
f) Tlorisna površina:
Za stanovanjske površine se šteje: čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje,
kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter čista tlorisna površina garaže za osebne
avtomobile,
Za poslovne površine se šteje: čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom. Za poslovne površine se štejejo tudi, nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice
na prostem, gostinski vrtovi in druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti.

-

Če je v istem objektu več različnih dejavnosti oziroma ima objekt več vrst rabe je potrebno za vsako dejavnost oz.
del objekta posebej izpolniti obrazec.
Vloga je takse prosta.

