OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, tel: 02/729 58 80,
e-mail: obcina@sv-ana.si, DŠ: SI59385081

__________________________________________________________________________________________

PONUDBA ZA ODDAJO
TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM Z MOŽNOSTJO
ODKUPA
(JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM Z MOŽNOSTJO ODKUPAOBJAVA 02.02.2018)

_______________________________________________________
ime in priimek ponudnika

________________________________________________________
naslov

____________________________
kraj in datum

_____________________
podpis ponudnika
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PODATKI O PONUDNIKU:
Priimek in ime
Ulica / Naselje
Poštna
kraj

št.

in
Davčna
številka

EMŠO
Telefonska
številka
Elektronski
naslov

V stanovanjski enoti, v kateri sem stalno prijavljen , sem
(obkrožite)

A lastnik (izključni)
B solastnik

1 z ožjimi družinskimi člani, za katere se rešuje
stanovanjski problem
2 z drugimi osebami:
moj delež je_____ % od celote, kar predstavlja
_____ m 2

C pri sorodnikih
D najemnik

1 za nedoločen čas, mesečna
najemnina____________EUR
2 za določen čas, mesečna najemnina
_____________EUR

Površina stanovanja, v katerem sem stalno prijavljen _______________
m2.

Zainteresiran
sem
za
velikosti____________ ,

najem

stanovanja

št.________

v

za katerega ponujam višino najemnine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(v EUR mesečno)
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Z menoj bodo prebivali:
Ime in Priimek

EMŠO

Sorodstveno razmerje

Izjavljam:


da v celoti sprejemam pogoje Javnega zbiranja ponudb za oddajo
tržnih stanovanj v najem z možnostjo odkupa, objavljenega na
spletni strani www.sv- ana.si dne 02.02.2018,



da so vsi podatk i, navedeni v ponudbi, resnični in za njih
prevzamem vso odgovornost,



da Občino Sveta Ana pooblaščam in dovoljujem pridobivanje,
vpogled, prepis, izpis ali kopiranje mojih osebnih podatkov in
osebnih podatkov polnoletnih družinskih članov, za katere
rešujem stanovanjsko vprašanje, iz uradnih evidenc in zbirk
osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki
štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov za
potrebe tega javnega razpisa.



svojim podpisom potrjujem, da sam oz. osebe, ki bodo z menoj uporabljale
stanovanje, nimamo neporavnanih obveznosti do Občine Sveta Ana.

V _________________, dne ____________
Podpis ponudnika:

_________________________

PRILOGE:
- Potrdilo o plačani varščini
- Potrdilo o dohodkih ponudnika z odločbo o dohodnini za leto 2016
- Potrdilo o dohodkih zakonca oz. zunajzakonskega partnerja z odločbo o dohodnini za leto
2016
- Izjava o premoženjskem stanju ponudnika oz. ostalih članov gospodinjstva
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POTRDILO O DOHODKIH

PRIIMEK IN IME
___________________________________________________________________
EMŠO______________________ Davčna številka___________________________
STALNO PREBIVALIŠČE
___________________________________________________________________

zaposlen pri
_______________________________________________________________
(naziv delodajalca)

______________________________________________________________

je v času od 01.11.2017 do 31.01.2018 prejel

-

neto plačo v višini

______________________ EUR

Žig
___________________________
ime in priimek pooblaščene osebe

________________________
podpis
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Spodaj podpisani_______________________izjavljam, da imam poleg plače še
naslednje mesečne dohodke:

_________________________________________________________________
(navesti je potrebno višino dohodka in priložiti dokazilo)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

PRILOGA:
- Odločba o dohodnini za leto 2016

Kraj in datum: ______________________

Podpis ponudnika:_____________
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POTRDILO O DOHODKIH ZAKONSKEGA oz. ZUNAJZAKONSKEGA
PARTNERJA

PRIIMEK IN IME
___________________________________________________________________
EMŠO______________________ Davčna številka___________________________
STALNO PREBIVALIŠČE
___________________________________________________________________

zaposlen pri
_______________________________________________________________
(naziv delodajalca)

je v času od 01.11.2017 do 31.01.2018 prejel
-

neto plačo v višini

______________________ EUR

Žig
___________________________
ime in priimek pooblaščene osebe

________________________
podpis
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Spodaj podpisani______________________
naslednje mesečne dohodke:

izjavljam, da imam poleg plače še

_________________________________________________________________
(navesti je potrebno višino dohodka in priložiti dokazilo)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

PRILOGA:
- Odločba o dohodnini za leto 2016

Kraj in datum: ______________________

Podpis:_____________
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IZJAVA O PREMOŽENJSKEM STANJU
Ponudnik _________________________________

datum rojstva ___________________,

s stalnim bivališčem _________________________________________________________,
in člani gospodinjstva, kateri bodo uporabljali stanovanje, smo lastniki ali solastniki
naslednjega premoženja:
Motorno vozilo

Lastnik/Solastnik

Zemljišče

Lastnik/Solastnik

Stanovanje ali stanovanjska hiša

Znamka

Letnik izdelave

vrednost

Parc. št.

k.o.

vrednost

Lastnik/Solastnik

št. stavbe

k.o.

vrednost

Nestanovanjska stavba

Lastnik/Solastnik

št. stavbe

k.o.

vrednost

Vrednostni papirji

lastnik

vrsta

število

vrednost

Denarna sredstva, hranilne vloge

vrednost

Deleži gospodarskih družb

vrednost

Drugo….navedite

vrednost

OPOMBA: Potrebno je priložiti dokazila o morebitnem lastništvu oz. solastništvu.

V _________________, dne ____________

Podpis ponudnika:
______________
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Polnoletni člani gospodinjstva
Ime in priimek: ________________________
Ime in priimek: ________________________
Ime in priimek: ________________________

Podpis: _________________________
Podpis: _________________________
Podpis: _________________________
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