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OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB
VLOŽNIK:
TRENUTNO STANJE:
ODJEMNO MESTO:

Naziv O.M.:
Naslov O.M.:

Lastnik:
Naslov lastnika:
D.št.:
m2:
Izpolni v primeru, da obstoječi plačnik ni lastnik objekta
Obstoječi plačnik:
Naslov plačnika:
D.št.:
Število oseb:
1. SPREMEMBA LASTNIKA/PLAČNIKA:
Lastnik:
Naslov lastnika:
D.št.:
Izpolni v primeru, da obstoječi plačnik ni lastnik objekta
Plačnik:
Naslov plačnika:
D.št.:
2. SPREMEMBA ŠTEVILA ČLANOV:
□ Povečanje
□ Zmanjšanje
□ NOVO ŠTEVILO :
4. RAZLOG SPREMEMBE (neobvezno):
□ Na novo
□ Priselitev
□ Rojstvo
□ Oddano v najem
DOKAZILA/PRILOGE:

oseb

3. SPREMEMBA m2:
□ Povečanje
□ Zmanjšanje
□ NOVA POVRŠINA:
□ Začasna odjava
□ Preselitev
□ Smrt

m2
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5. SPREMEMBA AKONTACIJE:
□ Povečanje
________ m3

□

Zmanjšanje

________ m3

Obrazložitev:

Datum uveljavitve spremembe:

Spremembo vnesel:

OPOMBE:

Lastnik objekta na predmetnem odjemnem mestu izjavljam:
•

da so navedeni podatki točni in resnični ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne,
netočne ali nepopolne podatke,

•

da bom tekoče obveščal Komunalo Brežice d.o.o. o vseh spremembah v roku 15 dni od nastanka
spremembe,

•

da bom kot lastnik v primeru, ko najemnik ne bo plačeval računov, ali v primeru neizterljivosti
dolgovanih terjatev ter stroškov postopkov izterjave, sodnih in ostalih stroškov, vse navedeno
poravnal na poziv Komunale Brežice d.o.o. v roku 30 dni od poziva.

Kraj in datum:

Podpis (žig) lastnika1:

Kraj in datum:

Podpis (žig) plačnik:

•

1

da so navedeni podatki točni in resnični ter prevzemam odgovornost in posledice za
napačne, netočne ali nepopolne podatke.

Kraj in datum:

Podpis (žig) vložnika2:

Kraj in datum:

Podpis (žig) novega lastnika3:

Obvezen podpis v primeru oddaje objekta/prostorov v najem in v primeru, ko je vložnik tudi lastnik
objekta/prostorov
2
Podpis v primeru, da vložnik ni lastnik objekta
3
Obvezen podpis ob spremembi lastnika
Pridobljene podatke bomo uporabljali izključno za opravljanje naše dejavnosti!
Pri spremembi uporabnika morajo biti poravnane vse obveznosti prejšnjega uporabnika!

