Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
»Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev
pomoči za nakup in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode v letu 2018«

(Izpolni vlagatelj)
VLOGA
Priimek in ime (naziv) vlagatelja: _______________________________________________________
Naslov (ulica in hišna št., pošta): _______________________________________________________

Telefon, fax, e-mail: _________________________________________________________________
Davčna številka: _____________________ Matična številka: ________________________________
Številka transakcijskega računa:
Naziv in naslov banke: _______________________________________________________________
Finančna sredstva želim prejeti za:
nakup in gradnjo male komunalne čistilne naprave

_____________________ EUR

 Podatki o investiciji, za katero se bo izvajal ukrep
Lokacija investicije (katastrska občina in parcelna številka; naslov objekta, kateremu MČN pripada):
__________________________________________________________________________________
Proizvajalec MČN: __________________________________________________________________
Tip MČN: __________________________________________________________________________
Velikost MČN: ________________ PE
Prodajalec MČN: ____________________________________________________________________
Učinek čiščenja MČN glede na parameter KPK: _______ %
Izjavljam:
- da so vsi navedeni podatki točni in resnični,
- da za posamezni namen nisem prejel sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih ter
drugih virov oziroma sem za namen __________________________________ prejel sredstva
v višini ____________________ EUR iz vira _______________________________________,
-

da dovoljujem – ne dovoljujem (ustrezno obkrožite) preveritev osebnih podatkov o dejstvih
iz uradnih evidenc pri organih, ki jih vodijo.

Opomba: Obrazec izpolnite s čitljivimi tiskanimi črkami in priložite vso zahtevano dokumentacijo!
Datum: ________________

______________________
podpis vlagatelja
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Priloge k vlogi:
(ustrezno obkrožite in priloge ustrezno oštevilčite)
1. osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),
2. izjava o lastnostih izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, če gre
za tipsko MKČN,
3. račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala,
4. dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
5. izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
6. izjava o zaključku naložbe,
7. izjava izvajalca del oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi
predpisi,
8. veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967, oziroma za
stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967, veljavno uporabno dovoljenje, izdano na podlagi
določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 ali veljavno gradbeno dovoljenje;
9. potrdilo oziroma izjavo izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode o
ustreznosti MKČN;
10. soglasje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode o potrditvi lokacije
umestitve MKČN glede na državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v Republiki Sloveniji;
11. v primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov pogodba, ki ni časovno
omejena, v kateri mora biti navedena oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN in iz katere so
razvidna medsebojna razmerja s soinvestitorji.
IZJAVA
Izjavljam:
 da sem seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
 da je naložba nakupa in gradnje MČN zaključena,
 da je MČN zgrajena legalno in ima pridobljena vsa potrebna soglasja, v skladu z
Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS 18/2013,
24/2013, 26/2013).
Ta izjava je sestavni del in priloga vloge, s katero se prijavljam na: »Javni razpis o dodeljevanju
sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih)
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2018«
Datum:

Podpis vlagatelja:
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Izvajalec del – dobavitelj

_____________________
_____________________
_____________________

IZJAVA
Izjavljamo, da smo dela dobave – izgradnje (ustrezno obkrožite) male komunalne čistilne naprave
pri investitorju
___________________________________________________________________________
(ime in priimek investitorja; naslov, kjer so dela izvedena; parcelna številka in katastrska občina)

opravili skladno z veljavnimi predpisi in imamo zanjo izjavo o skladnosti izdelka v slovenskem
jeziku z dokazilom o izpolnjenih zahtevah slovenske zakonodaje o mejnih vednosti parametrov
odpadne vode.
Ta izjava je sestavni del in priloga vloge, s katero se investitor prijavlja na:
»Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo
malih ( individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu
2018«

Datum:

Podpis izvajalca oz. dobavitelja:
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