OBČINA SVETI TOMAŽ

VLOGA ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA MKČN
1

PODATKI O VLAGATELJU

(podatke vpišite oz. ustrezno podčrtajte)
Ime in priimek vlagatelja
Naslov :

Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:

Davčna številka:
EMŠO (fizične osebe):
Številka računa (TRR):
Banka, pri kateri je odprt
račun:
Telefon vlagatelja:

2 OSNOVNI PODATKI O MKČN
Oznaka MKČN:
tip
Proizvajalec:
Lokacija vgradnje MKČN (parc.
št. in k.o.)

3 LOKACIJA NALOŽBE – podatki o objektu
Naslov objekta za katero se
gradi MKČN
Katastrska občina:
Številka parcele / razdelek:
Število oseb, stalno prijavljenih
v objektu
Objekt zgrajen leta
Objekt v uporabi od
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objekti priključeni na MKČN (ustrezno označi)
a.) en objekt

Ena MKČN

b.) več objektov

Ena MKČN
V primeru da ste obkrožili točko b, vpišite še podatke soinvestitorjev
Naslov
Parc. št. objekta,ki Podpis
Ime in priimek soinvestitorja
se bo priključil na soinvestitorja
isto MKČN

4 TERMINSKI NAČRT
Začetek izvajanja naložbe

Zaključek izvajanja naložbe

(začetek najprej od 01.03.2017 in najkasneje do 30.08.2017).

5. VREDNOST NALOŽBE

_______________________________________________z DDV.
(podatek se mora ujemati z zneskom na računu in s potrdilom o plačilu računa

Obvezne priloge:
-

-

fotokopija računa o nakupu MKČN,
Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet naložbe certifikat oziroma listino o
skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (ULRS 98/2015).
fotokopija gradbenega dovoljenja za objekte po letu 1967, za objekte zgrajene
zgrajene letom 1967 pa potrdilo UE,
medsebojna pogodba, v primeru nakupa skupinske MKČN

Kraj in datum:_____________

Podpis vlagatelja vloge
_______________________
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Obvezna priloga
5. IZJAVE VLAGATELJA

Izjavljam,
1.

da sem seznanjen(a) z vsebino javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev
postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveti Tomaž v letu 2016 in
razpisne dokumentacije ter da z njima brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašam;

2.

da so vsi v vlogi navedeni podatki popolni in verodostojni;

3.

da sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;

4.

da bodo dodeljena sredstva v celoti namensko porabljena;

5.

da bom investicijo za katera sem pridobil sredstva dokončal(a) v obsegu kot sem
predvideval(a) v javnem razpisu;

6.

da se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje
tega razpisa in z objavo osnovnih podatkov projekta za potrebe obveščanja javnosti
o financiranju projektov s strani Občine;

7.

da nimam neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Sveti Tomaž

Pomembno:
Pogoj za izplačilo sredstev je, da je MKČN v uporabi, kar se do dokazuje z:
- izjavo o prevzemu MKČN (pridobite pri izvajalcu javne službe Komunalno podjetje Ormož, d.o.o.),
- poročilo o opravljenih prvih meritvah (pooblaščene institucije opravijo pregled po treh
mesecih obratovanja).
Navedena dokumenta lahko dostavite pozneje - praviloma po podpisu pogodbe, vendar so
pogoj za izplačilo sredstev.

V ______________, dne___________

___________________
(Podpis vlagatelja)

3

