Priloga B – izpolni LASTNIK nepremičnine
IZJAVA, KI NADOMEŠČA IZJAVO PRED PRIČAMI
, če je lastnik fizična oseba
(47. člen OPR št. 45 z dne 28. decembra 2000)
priloga k VLOGI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE NAJEMNINE V PRIMERIH,
ZA KATERE SE ŠTEJE, DA ZA ZAMUJANJE PRI PLAČILU NI KRIV NAJEMNIK – Leto 2017

Podpisani/a ____________________________________________________________________________
občina rojstva _______________________________ (Pokr. ________ ) datum rojstva _________________
stalno prebivališče v __________________________ naslov _________________________ h. št. _______
telefonska št.°____________________________ mobitel ________________________________________
e-pošta ________________________________________________________________________________
davčna številka |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
sem seznanjen/a s tem, da dajanje lažnih izjav, ponarejanje listin in uporaba ponarejenih listin se kaznujejo v
skladu s 76. členom OPR št. 445 z dne 28. decembra 2000 in s 495. členom kazenskega zakonika,

in kot LASTNIK/CA nepremičnine na območju Občine Devin Nabrežina
naslov ____________________________________________________________________ št. _________
katastrski podatki: list _________________ mapa _____________________ sub. ____________________
najemnik/ca _______________________________________ dav. št. ______________________________
, zoper katerega/o je bil izdan ukrep o izpraznitvi in sprostitvi stanovanja zaradi neplačevanja najemnine,

IZJAVLJAM NA LASTNO ODGOVORNOST, DA



zaostale obveznosti iz naslova obravnavane najemnine na dan ___. ___. 2017 (dan vložitve vloge)
znašajo ___________ EUR
(po izbiri) trenutne okoliščine opravičujejo plačilo subvencije neposredno vlagatelju vloge za pravice
do subvencije najemnine v primerih, za katere se šteje, da za zamujanje pri plačilu ni kriv najemnik –
leto 2017, oziroma (označiti ustrezni okvirček):
sem pripravljen/a skleniti novo najemno pogodbo s stanovalcem/ko, zoper katerega/o je bil
izdan ukrep o izpraznitvi in sprostitvi stanovanja zaradi neplačevanja najemnine;
sem pripravljen/a dovoliti stanovalcu/ki nadaljnjo prebivanje v nepremičnini na podlagi ustrezno
sklenjene pogodbe in umikam svoj zahtevek o izpraznitvi in sprostitvi stanovanja;
sem pripravljen/a prekiniti postopek sprostitve stanovanja

Podpisani/a prosim, da se dodeljena subvencija plača
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v gotovini, če znaša manj kot 1.000 evrov;
z nakazilom na banko:________________________________________________________
(samo, če podpisnik je imetnik ali soimetnik transakcijskega računa) IBAN koda:
|_ _ |__ | |__ |_ _ ||_ _ | |_ _ |__ |__ |__ |_ _ | |_ _ |__ |__ |__ |_ _ | |_ _ |__ |__ |__ |_ _ |_ _ |_ _ |__ |__ |__ |_ _ |_ _ |
Podpisani/a dovoljujem Občini Devin Nabrežina, deželni upravi in pravnim osebam, ki za občino obdelujejo
zbrane informacije, uporabo svojih osebnih podatkov v skladu s 13. členom zakonske uredbe št. 196 z dne
30. junija 2003 (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov), ki je bil spremenjen z zakonsko uredbo št. 69 z dne
28. maja 2012.
Vlogi je treba priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta podpisnika/ce.

Kraj in datum:_________________________

Podpis:_____________________________________
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