priimek in ime ali naziv pravne osebe - vlagatelja

naslov in pošta

kontakt (telefon / gsm / e-pošta)

OBČINA ŽALEC
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
ZADEVA: VLOGA ZA ODLOG / OBROČNO PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) in Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri
odmeri in plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 40/2013, 63/2013, 92/2013 in 67/2016), podajam vlogo za
(ustrezno označite):
odlog plačila komunalnega prispevka za dobo _______ mesecev (odmera po uradni dolžnosti)
odobritev obročnega plačila komunalnega prispevka za dobo _______ mesecev (največ 36 mesecev: pri odmeri
po uradni dolžnosti mora znašati obrok najmanj 30,00 EUR, pri odmeri na podlagi zavezanca mora obrok znašati
najmanj 250 EUR)
zaradi:

______________________________________________________________________________________________
Komunalni prispevek mi je odmerjen po odločbi št. ______________________________________________________
OBRNI

Dolžnik je dolžan plačilo obveznosti do občine ustrezno zavarovati.
Za zavarovanje obročnega plačila dolga želim uporabiti naslednjo možnost (ustrezno označite):

zastavo premoženja (premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji, kapitalske naložbe ipd.; predložiti listine, ki dokazujejo obstoj
premoženja, namenjenega za zavarovanje plačila in dokazila o njegovi vrednosti)
zavarovanje pri zavarovalnici
bančno garancijo, izdano v korist občine
poroštvo fizičnih oseb (do 10.000 EUR; predložiti listine, ki dokazujejo obstoj premoženja in dokazila o njihovi vrednosti)
Za zavarovanje odloga plačila se na nepremičnini za katero se odmerja komunalni prispevek ustanovi hipoteka. Stroški zavarovanja
(cenitve, notarski in sodni stroški ipd.) bremenijo dolžnika.
Izjavljam, da sem seznanjen, da v primeru zamude s plačilom dveh zaporednih obrokov zapade v takojšnje plačilo celoten dolg in da v
tem primeru Občina Žalec takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.

priimek in ime zakonitega zastopnika - za pravne osebe
datum

žig
(za pravne
osebe)

podpis vlagatelja oz. zakonitega zastopnika

UPRAVNA TAKSA: Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J, 32/16) je
za postopek odmere komunalnega prispevka potrebno plačati upravno takso po tarifni štev. 1 in 3, kar znaša skupaj 22,60 EUR
(4,50 EUR za vlogo in 18,10 EUR za odločbo).

