OBČINA PODLEHNIK

LASTNIK NEPREMIČNINE
____________________________________
Ime in priimek lastnika
____________________________________
naslov lastnika
____________________________________
telefonska številka
____________________________________
(pooblaščenec ali zakoniti zastopnik fizične ali
pravne osebe, naslov, telefon)

PONUDBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE OBČINI KOT NOSILCU PREDKUPNE
PRAVICE
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 2. člena Odloka
o predkupni pravici Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 64/03) in 179. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) spodaj podpisani/a lastnik/ca zemljišč/a dajem
ponudbo za prodajo naslednjih nepremičnin:
Katastrska občina (k.o.)

Parcelna številka

Solastninski delež

Cena* (EUR)

Cena skupaj (EUR):
Izjavo občine, kot nosilca predkupne pravice, o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe (obkrožite):
 pošljite na naslov:__________________________________________________
 osebni dvig – prevzem bo opravil:_____________________________________
(ime in priimek in telefonska številka prevzemnika)

Priloge:
1. Pooblastilo lastnika zemljišča pooblaščencu
2. Zemljiškoknjižni izpisek**
1
Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, Slovenija
Davčna številka: SI30569320; matična št.: 1358278000;
Tel: 02 788 40 60, Fax: 02 788 4 065,
www.podlehnik.si,
e-naslov: obcina.podlehnik@podlehnik.si

3. Izdano potrdilo o namenski rabi prostora oz. št. izdanega potrdila**:
4. Načrt parcele (mapna kopija)**
Upravna taksa: Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 –
ZKZaš) takse prosto.

Datum: _______________

Podpis vlagatelja:______________

*Lastnik zemljišča lahko zemljišče proda drugi osebi, vendar cena ne sme biti nižja od tiste,
ki je bila ponujena občini. Ta določba o višini cene za prodajo zemljišča drugi osebi veže
prodajalca še dva meseca po tem, ko je zemljišče ponudil v odkup občini.
**Upravni organ lahko za potrebe upravnega postopka priloge pod št. 2., 3. in 4. pridobi sam,
na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). V tem primeru
se šteje, da je vložena popolna vloga takrat, ko so priložene manjkajoče priloge. Od tega dne
začne teči zakonski rok za izdajo izjave.
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov
Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, ki jo zastopa župan mag. Sebastian Toplak (v nadaljevanju
upravljalec), bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve
pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za njega izvajajo naloge skladno s pogodbo o
obdelavi osebnih podatkov. Upravljalec bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov
izključno pooblaščenim zaposlenim. Upravljalec ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno
z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje vlog so osebni podatki obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna,
zato je ne bo mogoče oddati.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Seznanjen sem z Obvestilom o obdelavi osebnih podatkov in soglašam, da Občina Podlehnik obdeluje moje
osebne podatke.
Ime in priimek: _______________________
Datum: _____________________________
Podpis: _____________________________

