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PONUDBA OBČINI ZA PRODAJO NEPREMIČNINE
(Na podlagi 191. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. L. RS, št. 61/17))
1.
PODATKI O PONUDNIKU – LASTNIKU NEPREMIČNINE
Ime in priimek ali
naziv pravne osebe
Naslov in pošta:
Kontaktni podatki
(telefon, e-mail):
Pooblaščenec (1):

2.
PODATKI O NEPREMIČNINI
Katastrska občina:
Parcelna številka:

3.
PONUDBA
Ponudbena cena:
Drugi pogoji pod katerimi prodajalec
sklepa kupoprodajno pogodba:
4.
IZJAVLJAM (ustrezno označi):
da bom prodal ali podaril zgoraj navedene nepremičnine solastniku, svojemu zakoncu ali osebi,
s katero živim v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju
ali posvojencu;
da je kupec zgoraj navedenih zemljišč država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali
izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor gospodarske javne infrastrukture ali
da gre za prodajo etažne lastnine, razen v primeru prenove po Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17)

Datum:

Podpis vlagatelja:

Priloge:
(1)
POOBLASTILO – v kolikor lastnika v postopku zastopa pooblaščenec
Vloga je takse prosta.

S podpisom vloge soglašam, da bo lahko Občina Semič osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala za
namene izvedbe postopka, na katerega se vloga nanaša.
Občina Semič bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu
Občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov
nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov
izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni Občine, pooblaščene osebe, ki
obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu Občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za
dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve,
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina@semic.si.

