Občina MEŽICA
Trg svobode 1
2392 MEŽICA
Telefon: 02/82 79-350
Fax: 02/82 79-359
e-mail: info@mezica.si
Ime in priimek vlagatelja zahtevka
Polni naslov
Telefon / e-mail (neobvezno!)
Na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 179. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) podajam naslednjo:

VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
Parcela

•

Katastrska občina

samo parcele znotraj ene katastrske občine oziroma ene enote urejanja prostora EUP. En zahtevek
lahko obsega največ deset posameznih parcel.

Potrdilo zahtevam (ustrezno opcijo označite s križcem v kvadrat):
 Z namenom prometa z zemljišči in objekti:

 kot kupec

 kot prodajalec

 Drugo (opišite namen):

Želim, da pisnemu delu Potrdila priložite tudi (željene opcije označite s križcem v kvadrat):
Kartografski izris iz : OPN- a
Varstvo osebnih podatkov:
Občina lahko osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdeluje skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov in sicer na podlagi 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) za opravljanje zakonskih nalog
občine iz 20. člena ZLS, vendar izključno za namen, ki izhaja iz te vloge.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo
omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom
(pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine,
osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina
ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
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), razen v primerih, ki jih uredba izrecno predvideva.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na elektronskem naslovu dpo@mezica.si

Upravna taksa:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) se
za vlogo plača taksa po tarifni številki 37, v višini 22,70 EUR na račun št.: 01274-4740309145 sklic 11 757367111002. V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali
priloži ustrezna dokazila.

V Mežici dne:

Podpis vlagatelja:
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