PODATKI O VLOŽNIKU

prostor za potrditev prejema

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

(naselje, ulica in hišna številka)

(poštna številka in pošta)

(telefon)

IZPOLNI OBČINA

(elektronska pošta)

VLOGA ZA IZDAJO IZJAVE
O (NE)UVELJAVLJANJU PREDKUPNE PRAVICE OBČINE

PREDKUPNA PRAVICA
Prosim za izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice Občine Medvode po 191. členu Zakona o
urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Odloku o predkupni pravici Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 22/19) za zemljišče/zemljišča:
1. parc. št.:_______________________________________________________________________
2. k.o.:__________________________________________________________________________
3. vrste zgrajenih objektov na zemljiščih:_______________________________________________
4. namen prometa z nepremičnino:____________________________________________________
5. ponudbena cena: ________________________________________________________________

Priloge:
•

pooblastilo lastnika nepremičnine, v kolikor vlagatelj ni lastnik navedene nepremičnine.

OBRNITE STRAN

Podpisani s podpisom in z označitvijo z 'X' v okence pred namenom obdelave:


soglašam in dovoljujem, da Občina Medvode zbira, obdeluje in hrani moje zgoraj navedene osebne podatke
za potrebe izdaje akta na podlagi te vloge

Zbrane podatke bo Občina Medvode obdelovala in varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS
94/2007) in Uredbo (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 oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).
Občina Medvode se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.
Zbrane osebne podatke bo Občina Medvode hranila skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine oz. do
preklica privolitve posameznika.
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se
nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in
prenosljivosti podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Občine Medvode je doc. dr. Miha Dvojmoč, e-naslov:
miha.dvojmoc@infocenter.si, tel. št.: 031 692 524.
Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
ki je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

Medvode, _________________

Podpis: ______________________

Vložnik vlogo pošlje po pošti na naslov Občina Medvode, Oddelek za splošne, premoženjsko pravne in družbene
zadeve, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali po elektronski pošti na naslov obcina@medvode.si ali jo
osebno vloži v sprejemni pisarni Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Upravna taksa:
Po Zakonu 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) je potrebno za vlogo za izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine plačati
upravno takso po tarifni št. 1 v višini 4,50 EUR.
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
•

•

z gotovino ali s plačilno oziroma kreditno kartico: v sprejemni pisarni Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode (ponedeljek, torek. četrtek med 8.00 in 15.00 uro, sreda med 8.00 in 17.00 uro in
petek med 8.00 in 13.00 uro);
s položnico pri banki ali elektronsko: za namen plačila: »plačilo upravne takse-OUP«, koda namena:
»GOVT«, na naziv prejemnika: Občina Medvode, naslov: Cesta komandanta Staneta 12, kraj: Medvode,
številka računa: 01271-4710309132, referenca: 11-75701-7111002

V primeru plačila s položnico ali gotovino je potrebno k vlogi priložiti dokazilo o plačilu.

Če vložnik ni zavezanec za plačilo upravne takse, mora za to navesti ustrezne razloge iz Zakona o
upravnih taksah.

