priimek in ime ali naziv pravne osebe - vlagatelja

naslov in pošta

kontakt (telefon / gsm / e-pošta)

OBČINA ŽALEC
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
ZADEVA: ZAHTEVEK ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA PRIKLJUČITEV NA
JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) ter
Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 40/2013,
63/2013, 92/2013 in 67/2016), podajam vlogo za odmero komunalnega prispevka.
Na podlagi priložene dokumentacije s podatki o neto tlorisni površini objekta prosim gornji naslov za izdajo odločbe o
odmeri komunalnega prispevka za nameravano priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za objekt:
tip objekta: _____________________________________________________________________________________
v naselju: ______________________________________________________________________________________
na parc. št.: __________________________________ k.o.: _____________________________________________

priimek in ime zakonitega zastopnika - za pravne osebe
datum

žig
(za pravne
osebe)

podpis vlagatelja oz. zakonitega zastopnika

Priloge:
1. Projekt, po katerem je bil obstoječ objekt zgrajen, če projekt ustreza dejanskemu stanju v naravi, kar vlagatelj potrdi
s podpisano izjavo (projekt na vpogled) ali posnetek obstoječega objekta, ki ga sestavljajo lastnoročno podpisane
skice obstoječega objekta na podlagi izmer dejanskega stanja vključno z vsemi prizidavami in nadzidavami
(posnetek mora vsebovati tlorise vseh etaž in vsaj en prečni prerez) ter izjava, da skice ustrezajo dejanskemu stanju
objekta. V vseh tlorisih morajo biti kotirani vsi prostori, da je možno izračunati neto tlorisno površino objekta potrebno
za izračun komunalnega prispevka. S podpisano izjavo vlagatelj pod kazensko odgovornostjo potrjuje točnost
predloženih podatkov o neto tlorisni površini objekta.
2. Soglasje JKP Žalec

UPRAVNA TAKSA: Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J, 32/16) je
za postopek odmere komunalnega prispevka potrebno plačati upravno takso po tarifni štev. 1 in 3, kar znaša skupaj 22,60 EUR
(4,50 EUR za vlogo in 18,10 EUR za odločbo).

