Prijava števila uporabnikov
Lastnik / najemnik:
(ime in priimek ali naziv pravne osebe, ki je lastnik ali najemnik stanovanja ali poslovnega prostora)

Ulica in ulična št.:

Pošta:
( ulica in ulična številka stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe )

Davčna številka:

( poštna številka in pošta )

Transakcijski račun:
( davčna številka ali ID za DDV )

Telefon:

( IBAN / številka transakcijskega računa )

E-pošta:
( številka telefona ali mobilnega telefona )

( naslov elektronske pošte )

izjavljam,
da v nepremičnini
( naslov nepremičnine, v kateri je stanovanje ali poslovni prostor )

 stanovanje


št.

v skupni izmeri:

m2

poslovni prostor

št.

v skupni izmeri:

m2

lokal

št.

v skupni izmeri:

m2

Navedena nepremičnina se uporablja kot:

od dne
( datum spremembe )

prebiva naslednje število uporabnikov:
osebe

št.

psi

št.

stanovanje, ki ga uporablja lastnik
 stanovanje, ki je oddano v najem

 stanovanje, ki je prazno ali se uporablja zgolj občasno

 poslovni prostor

 poslovni prostor, oddan v najem


1. Vsako spremembo podatkov o številu uporabnikov (prijavljenih osebah) mora lastnik nepremičnine ali njen najemnik nemudoma,
najkasneje pa v roku 15 dni od nastanka spremembe, sporočiti upravniku. V skladu s predpisi upravnik upošteva spremembe z
dnem prejema pisnega obvestila.
2. Če lastnik ali najemnik nepremičnine upravniku ne sporoči števila uporabnikov oziroma ga ne obvesti o povečanju števila
uporabnikov pravočasno ali to dolžnost povsem opusti, upravnik upošteva, da nepremičnino uporablja dvakrat toliko oseb, kot se
šteje za primerno po 14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem).
3. Dovoljujem obdelavo posredovanih osebnih podatkov. Podatki so posredovani upravniku zgradbe izključno za namene upravljanja
objekta in v zvezi z obračunom in delitvijo stroškov. Osebni podatki morajo biti obdelani v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkom.
4. Izjavljam, da so vsi navedeni podatki v tej izjavi točni.

Izjavo pošljite na naslov:

Kraj in datum:
( navedba kraja in datuma izjave )

Ime in priimek:
( ime in priimek ali zastopnika pravne osebe )

Podpis:
( podpis lastnika ali zastopnika in žig pravne osebe)
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