VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)
Zavezanec:
ime in priimek oz. naziv pravne osebe

zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
EMŠO / MŠ
naslov oz. sedež

poštna številka in kraj

kontaktni telefon ali elektronska pošta

vlagam zahtevek za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Črnomelj
(Uradni list RS, št. 79/19)
za stavbo / stanovanje:
- naslov, hišna številka, poštna številka in kraj:
-

št. stavbe / stanovanja:

-

parc. št. in k.o. na kateri stoji stavba:

iz naslednjega razloga (ustrezno označite):
nakup novega stanovanje kot posamezni del stavbe ali gradnja, dozidava ali

nadzidava družinske stanovanjske hiše, če je v ceni stanovanja oziroma družinske
stanovanjske hiše ali neposredno plačan komunalni prispevek. 5-letna oprostitev
prične teči z dnem prijave stalnega bivališča.
-

datum vselitve:

-

št. gradbenega dovoljenja:

-

št. odločbe o odmeri komunalnega prispevka:

prejemnik denarne socialne pomoči na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev (1-letna oprostitev).
Vlogo za oprostitev v tekočem letu potrebno oddati do 31. januarja skupaj z dokazilom (odločba Centra za socialno delo).

IZJAVA: S podpisom te vloge pooblaščam in dovoljujem občinskemu upravnemu organu
Občine Črnomelj pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje mojih osebnih podatkov iz
uradnih evidenc, ki so potrebni za rešitev vloge.

Datum: _____________

žig
(za pravne osebe)

________________________________

(podpis zavezanca oziroma pooblaščene osebe)

Priloge:

pogodba o nakupu hiše/stanovanja
odločba CSD
potrdilo o prijavi stalnega bivališču (prilogo si lahko organ pridobi sam neposredno od pristojnih organov)
______________

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) znaša 22,60 EUR
Zavezanci na podlagi 5. točke 23. člena ZUT so oproščeni plačila.

