OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 227
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

VLOGA
za sofinanciranje odlaganja azbestne kritine v Občini Poljčane

1. OSEBNI PODATKI VLAGATELJA
Priimek in ime: _________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča: _________________________________________________________
Telefonska številka ali e-mail: _____________________________________________________
Davčna številka: ___________________________

2. PODATKI O OBJEKTU, S KATEREGA SE BO ODSTRANILA AZBESTNA KRITINA
Naslov objekta: _________________________________________________________________
Vrsta objekta: _______________________________________________________
Parcelna številka, katastrska občina: _____________________________________
Številka stavbe: _______________________________________
3. PODATKI O KOLIČINI AZBESTNE KRITINE
Površina strehe, na kateri se bo zamenjala kritina (v m2): ______________________________
Teža azbestne kritine (v kg): _________________________________________________
Pomoč za določitev teže kritine: 1 m2 kritine znaša 15 kg.
Kraj in datum:
______________________________
•
•

Podpis vlagatelja:
____________________________

Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah se plača upravna taksa v znesku 22,60 EUR.
Upravna taksa se poravna v tajništvu Občine Poljčane oz. se nakaže na transakcijski račun
0110 0600 0309 162, sklic: 11 76996-7111002. V kolikor se taksa nakaže, se k vlogi priloži dokazilo
o plačilu.

IZJAVA O STRINJANJU S POGOJI ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV
IN O RESNIČNOSTI PODATKOV

Spodaj podpisani _____________________________________________ izjavljam, da:

-

Sem (so)lastnik objekta s katerega se bo odstranila azbestna kritina,

-

So vsi v vlogi navedeni podatki točni, popolni in verodostojni ter da sem seznanjen s
posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi,

-

Izpolnjujem vse pogoje in soglašam s splošnimi pogoji za pridobitev proračunskih
sredstev za odstranjevanje azbestne kritine, ki so navedeni v pravilniku o sofinanciranju
odlaganja azbestne kritine v občini Poljčane,

-

Imam poravnane zapadle obveznosti do Občine Poljčane,

-

Za isti namen nisem pridobil finančne pomoči iz drugih virov,

-

Dovoljujem, da se kadarkoli opravi nadzor nad upravičenostjo porabe dodeljenih sredstev,

-

Dovoljujem, da za namen dodelitve proračunskih sredstev Občina Poljčane pridobi
podatke iz uradnih evidenc,

-

soglašam, da za namen dodelitve proračunskih sredstev, Občina Poljčane skladno z
veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov (Uradni list EU, št. 119/1) zbira, obdeluje, uporablja, shranjuje in ažurira moje
osebne podatke.

S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni. Za vse navedene
izjave tudi kazensko in materialno odgovarjam.

Kraj in datum:
______________________________

Podpis vlagatelja:
____________________________

PRILOGE:
•
•
•

Dokazilo o lastništvu objekta,
Dokazilo o vključitvi v sistem ravnanja z odpadki,
Fotografija objekta pred odstranitvijo azbestne kritine.

