PROSILEC - PRAVNA OSEBA

VLOGA ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V
NAJEM
po javnem razpisu, objavljenem dne 18.12.2020

(PODATKE PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI)
I.

PODATKI O PROSILCU – PRAVNA OSEBA

NAZIV
DAVČNA
ŠTEVILKA

MATIČNA
ŠTEVILKA

NASLOV

POŠTNA ŠT. IN POŠTA

II.

KANDIDIRAMO ZA SLUŽBENO STANOVANJE

NASLOV STANOVANJA

ŠTEVILKA STANOVANJA

Nadzorni svet JMSS Maribor pri odločitvi o oddaji službenih stanovanj v najem upošteva potrebe prosilcev glede lokacije in površine
stanovanja z ozirom na dejavnost oziroma funkcijo, ki jo opravljajo.

III.
-

-

VLOGI PRILAGAMO NASLEDNJE OBVEZNE PRILOGE

izjavo prosilca, ki je priložena vlogi, da bodoči uporabniki službenega stanovanja niso najemniki primernega neprofitnega
stanovanja oziroma lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 50 km od Maribora (podpis na izjavi mora
biti overjen pri notarju ali na upravni enoti). Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno;
potrdilo občine – ustanoviteljice JMSS Maribor o delovanju pravne osebe v interesu občine – ustanoviteljice JMSS
Maribor.

Prosilec – pravna oseba s podpisom na tej prijavi izjavlja, da:
je seznanjena z vsemi pogoji in vsebino javnega razpisa, na katerega se prijavlja, in se z njim strinja ter ga v celoti sprejema;
so vsi podatki, ki jih v prijavi navaja, resnični in ažurni;
je seznanjena, da v primeru, da po pozivu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za dopolnitev nepopolne vloge,
le- te v roku 8 dni ne bo dopolnila, bo vloga zavržena kot nepopolna;
se zaveda in izjavlja, da je seznanjena, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi prijavi po pravu Republike
Slovenije kaznivo dejanje;
bo kot prosilec in kasneje kot najemnik Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor sprotno pisno obveščala o vseh morebitnih
spremembah podatkov, ki so navedeni v prijavi in priloženi dokumentaciji, še posebej o uporabnikih, ki bodo uporabljali službeno
stanovanje.
Hkrati Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu skladu Maribor dovoljuje morebitno pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje
mojih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno
tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem bivanju in številu članov gospodinjstva, izpiski iz
matičnih knjig, potrdila o lastništvu premičnega in nepremičnega premoženja, dokončna odločba o odmeri dohodnine).
V Mariboru, dne ______________________
ODGOVORNA OSEBA

PODPIS

Prosilec:

1

IZJAVA
(pravne osebe)

_______________________________________________________________________________________________________,
(naziv in naslov pravne osebe)
ki ga zastopa ____________________________________________________________________________________________,

izjavlja,
da bodoči uporabniki službenega stanovanja niso najemniki ustreznega neprofitnega stanovanja v oddaljenosti do 50 km od
Maribora oziroma lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 50 km od Maribora.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

___________________________

___________________________

Podpis na izjavi mora biti overjen pri notarju ali na upravni enoti.

2

