OBRAZEC IZPOLNJUJTE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

VLAGATELJ:
___________________________________
(ime in priimek / firma in zakoniti zastopnik)

___________________________________
(naslov/sedež)

___________________________________
(pošta/kraj)

___________________________________
(telefon in email)

MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000 MARIBOR

PONUDBA ZA UVELJAVLJANJE PREDKUPNE PRAVICE NA PODLAGI
Ponudbo za uveljavljanje predkupne pravice podajam na podlagi (ustrezno obkrožite):
A. 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine – (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –

ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)
B. 84. člena Zakona o ohranjanju narave – (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno

besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)
C. Drugo (npr. pogodbena podlaga, …) _____________________________________________

(op: na črto vpišite pogodbo, iz katere izhaja predkupna pravica občine)

Ponudbo za uveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini(-ah) oz. delih nepremičnin, ki je (so)
predmet prodaje vlagam za:
ZAP. ŠT.

PARCELNA ŠT.

KATASTRSKA OBČINA

DELEŽ

Skupna prodajna cena navedenih parcel znaša ________________ €.
Maribor, ________________________
(datum)
____________________________
(podpis vlagatelja)
Priloga:
pooblastilo (zakonitega zastopnika oz. če vlagatelj ni lastnik)
Organu dovoljujem, da po uradni dolžnosti pridobi naslednja dokazila, ki jih lahko stranke tudi
same predložijo:
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča
- Dokaz o lastništvu (ZK izpisek, kopija pogodbe, sklep o dedovanju,…)

OBKROŽI
DA
DA

NE
NE

Izjava Mestne občine Maribor o predkupni pravici je na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) oproščena plačila
takse.
Mestna občina Maribor obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ter drugo relevantno zakonodajo, ki daje
občini pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2111 ter na sedežu Mestne občine Maribor.
: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, (02) 2201 000, http://www.maribor.si,  gp.mom@maribor.si

