________________________________________

(priimek in ime, naziv pravne osebe)

________________________________________

(naslov in pošta)

________________________________________

(telefon)

_______________________@_______________

(elektronski naslov)

VLOGA ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE
na nepremičnini(ah) last Občine Mokronog-Trebelno zaradi napeljave (polaganja) in vzdrževanja infrastrukturnega
omrežja – vodovoda, kanalizacije, elektrike, telefona, kabelsko-komunikacijskih sistemov, drugo …………………………
(ustrezno podčrtajte).

Podpisani
roj.
Davčna številka:

________________
________________

sem lastnik zemljišča parc. št. ________________________________, k. o __________________
in prosim za
ustanovitev služnostne pravice za napeljavo________________________________________________________
(navedba komunalnih vodov)

____________________________________________________________________________________________
preko zemljišč(a) last Občine Mokronog-Trebelno:
(navedite katastrske podatke za posamezno zemljišče, na katerem se ustanavlja služnostna pravica)

- parc. št. ……………………………… k. o. …………………..
- parc. št. ……………………………… k. o. …………………..
- parc. št. ……………………………… k. o. …………………..
- parc. št. ……………………………… k. o. …………………..
Zemljišča se nahajajo na lokaciji ……………………………………… in so v asfaltni izvedbi:
(obkroži)

DA

NE

Služnostno pravico skladno s priloženo situacijo komunalnih vodov potrebujem za namen (ustrezno obkrožite oz.
dopolnite):
- pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske stavbe na zemljišču parc. št.
………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
- ostalo:…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………
(v obeh primerih je navedba zemljišč (s parc. št. in k. o.), katerih lastnik ste in ki bodo v služnostni pogodbi
opredeljena kot gospodujoča zemljišča, nujna)

Številka projekta z datumom njegove izdelave: __________________________________
projektant: _______________________________________
žig
(za pravne osebe)

(podpis investitorja oz. vlagatelja)

Obvezne priloge:
- načrt komunalnih priključkov s prikazom njihovega priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo (oz. s prikazom
poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica),
- obrazložitev nameravane gradnje z navedbo podatkov o zemljišču (iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja),
- podatki potrebni upravnemu organu za določitev površine služnostne pravice: navedba podatka o velikosti območja
posega na posamezno služeče zemljišče, izraženo v m,
- fotokopija lokacijske informacije,
- za tiste, ki so oproščeni plačila odškodnine, v skladu s 3. členom Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega
premoženja Občine Mokronog-Trebelno s stvarnimi služnostmi (Ur. l. RS, št. 79/09), dokazilo o izpolnjevanju pogojev,
- po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3, 126/07-ZUT-G, 88/10, 106/10, 32/16), je potrebno plačati
upravno takso (Tarifna št.1) v znesku 4,50 €.

Neobvezne priloge:
- mapna kopija,
- zemljiškoknjižni izpisek.

