VLOGA – PRIJAVNI OBRAZEC – SOFINANCIRANJE MKČN

1. Osnovni podatki lastnika
Ime in Priimek:
Naslov:
EMŠO:
Davčna številka:
Banka,št. bančnega rač.:
Telefon:

e-pošta:
2. Podatki o obstoječem objektu

Naslov:
Vrsta objekta:
Katastrska občina:

Parcelna številka:

Ustrezno obkroži in dopolni:
a)

Objekt zgrajen leta:

Št. gradbenega dovoljenja:

b)

Objekt zgrajen pred letom 1967

Čiščenje se bo izvajalo (ustrezno obkroži):
a)

En objekt - ena MKČN

b)

Več objektov - ena MKČN (vpišite ime in priimek, naslov, k.o. in parc. št. soinvestitorjev)

3. Podatki o MKČN
Proizvajalec:
Tip:
Način čiščenja:
Katastrska občina:

Vrednost brez DDV v EUR

Podpis: ………………………….

Parcelna številka:

Vrednost z DDV v EUR

Datum: ……………………………

NAVODILA:
A.

Male čistilne naprave:
OBVEZNE PRILOGE K VLOGI












Situacija z mikrolokacijo iz katere je razvidno, kje bo stala MKČN
Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oz. potrdilo, da ima objekt, zgrajen
pred letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje
Izjavo lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu
(obrazec priložen)
Dokazilo o lastništvu objekta oz. zemljišča - izpisek iz ZK
Predračun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno
osebo za izvedbo del
Mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na
katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občin Ribnica na Pohorju za obdobje
od 2013 - 2017; mnenje za upravičenost izgradnje poda izvajalec javne službe Javno
komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
Izjavo izvajalca oziroma dobavitelja, da bo oz. je opravil poseg skladno z veljavnimi
predpisi (obrazec priložen)
Kopijo sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje
za opravljanje ustrezne dejavnosti,
Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti
parametrov odpadnih vod
V primeru rastlinske oziroma biološke čistilne naprave – dokazilo o pozitivno opravljeni
prvi meritvi (dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave)

B. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
Priloge:
-

izjava o zaključku naložbe (obrazec priložen)
dokazilo o nakupu male čistilne naprave, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip čistilne
naprave ter podatek, da je nakup opravil vlagatelj,
dokazilo o poravnanih stroških vgradnje (fotokopije plačanih računov)
kopijo sklenjene pogodbe oz. izjave z izvajalcem za odvoz blata

-

izjava izvajalca javne službe v občini o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi,

-

oceno obratovanja oz. meritve, ki jo izdela izvajalec javne službe v občini na stroške stranke
male komunalne čistilne naprave (dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne
čistilne naprave)

IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE

Priimek in ime: …………………………………………………………………….
Rojen – datum in kraj: ……………………………………………………………
Stalno bivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Telefonska št.: ……………………………………………………………………..
Kot lastnik nepremičnine na naslovu ………………………………………………………………….
na parceli št. k.o. …………………………..
Vpisani v zemljiški knjigi ali E knjigi sodišča v ………………………………………...
pod vložno številko ………………………………………………………………………...
skladno z določili javnega razpisa Občine Ribnica na Pohorju za dodelitev sredstev finančne pomoči za
nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, se
strinjam, da bodo oziroma so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, skladno z nameni
iz razpisa Občine Ribnica na Pohorju.

Kraj in datum:……………………………………

Podpis lastnika nepremičnine:……………………

IZJAVA DOBAVITELJA / IZVAJALCA

Naziv: ……………………………………………………………………………
Sedež: …………………………………………………………………………….
Investitor: ……………………………………………………………………….
Naslov objekta ali investitorja: ………………………………………………….
Odgovorna/ kontaktna oseba izvajalca: …………………………………………

Izjavljamo, da je priloženi predračun oziroma račun za dobavo in montažo male čistilne naprave oz.
izgradnja kanalizacijskega priključka izdelan skladno s predpisi in javnim razpisom Občine Ribnica na
Pohorju za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih)
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ter, da bodo vse dobave opreme in dela potekale skladno
z veljavno zakonodajo. Predračun zajema vse potrebno za normalno obratovanje opreme. Občina
Ribnica na Pohorju ima pred izplačilom sredstev pravico preveriti namensko porabo sredstev.

Datum:……………………..

Žig:

Podpis:……………………………

ZAHTEVEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZGRADNJO MKČN

Upravičenec:_________________________________________________________
Naslov:_____________________________________________________________

Na podlagi sklepa Občine Ribnica na Pohorju, št. ____________________________ z dne
_______________________, izstavljam zahtevek za dodelitev odobrenih sredstev za izgradnjo MKČN
v višini __________________________ EUR.

Datum: __________________
Podpis upravičenca: _______________________

Priloge:
-

izjava o zaključku naložbe (obrazec priložen)
kopija računa
kopija potrdila o plačilu računa
kopijo sklenjene pogodbe z izvajalcem za odvoz blata
izjava izvajalca javne službe v občini o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi,
oceno obratovanja, ki ga izdela izvajalec javne službe v občini na stroške stranke male
komunalne čistilne naprave.

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE

Podpisana …………………………………………….. kot investitor in ………………………………………..
kot dobavitelj/izvajalec del pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava, da so bila dne
…………………… zaključena vsa dela in dobavljena vsa oprema po predračunu št. …………………..,
ki je bil podlaga za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo male čistilne naprave.

Datum:
Investitor:

Datum in žig:
Izvajalec:

OBČINA RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, ki jo zastopa župan
Srečko Geč, matična številka 1358324, ID za DDV SI87880300
in
Naslov:
EMŠO :
davčna št.:
kot prejemnik sredstev
skleneta naslednjo

POGODBO
O dodelitvi finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode v Občini Ribnica na Pohorju v letu ______

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je občina objavila Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav oz. kanalizacijskega priključka v Občini Ribnica na Pohorju za leto
_________,
- da je upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje izgradnje male komunalne čistilne
naprave,
- da je bila upravičencu na podlagi popolne vloge izdan sklep št._____________________, z dne
______________, o dodelitvi sredstev v višini
EUR.
.
2. člen
Občina Ribnica na Pohorju se zavezuje, da bo po preteku 30 dni po podpisu pogodbe, prejemniku
sredstev na račun številka ______________________________ odprt pri
,
nakazala denarna sredstva v višini _____________ EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 150219: Sofinanciranje malih čistilnih naprav.

3. člen
Upravičenec se zavezuje, da:
- bo glede obratovanja male komunalne čistilne naprave upošteval veljavne predpise,
- bo dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo, hranil še najmanj 5 let po
izplačilu sredstev.
- se strinja, da so podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja,
lahko objavijo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in
prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.

4. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje prejeta sredstva porabiti izključno za nakup in vgradnjo male čistilne
naprave, oz. izgradnjo kanalizacijskega priključka, navedenega v prvem členu te pogodbe.

5. člen
V primeru, da na podlagi javnega razpisa dodeljena sredstva niso bila namensko porabljena oziroma
porabljena v roku določenim s to pogodbo se jih prejemnik sredstev zaveže vrniti Občini Ribnica na
Pohorju na transakcijski račun številka 01377-0100011308 in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev s strani Občine Ribnica na Pohorju do dneva vračila sredstev.
Prejemnik sredstev s podpisom te pogodbe soglaša in izjavlja, da v primeru, da ne bo vrnil prejetih
sredstev v roku, določenem s to pogodbo, le ta pogodba predstavlja izvršilni naslov.

6. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa
je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

7. člen
Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

8. člen
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.
Datum :

Datum:
Prejemnik

……………………………........

Občina Ribnica na Pohorju
Srečko Geč
župan

