EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

VODOVOD INFO: 02 577 62 89 ali 041 70 70 80

VOKA-1

Obrazec za sporočanje sprememb



plačnika/uporabnika
lastnika




podatkov plačnika/lastnika
naslova za dostavo računov




obdobja za obračun in plačilo
Drugo:

a) DOSEDANJI UPORABNIK (t.j. plačnik storitve)
Šifra stranke:
Ime in priimek ali naziv podjetja:
Naslov ali sedež podjetja:
EMŠO (matična številka):

Davčna številka (pravne osebe):

b) NOVI PODATKI (če gre za spremembo uporabnika/lastnika/osebnih podatkov/naslova)
Ime in priimek ali naziv podjetja:
Naslov ali sedež podjetja:
EMŠO (matična številka):

Davčna številka (pravne osebe):

Telefon:

E-pošta:

C) PODATKI O ODJEMNEM MESTU (obvezno izpolniti)
Naslov odjemnega mesta:
Stanje vodomera (m3):

Šifra vodomera:

Šifra odjemnega mesta* (izpolni izvajalec javne službe):
D) DOGOVOR/OPIS/OPOMBE

E) PRILOGE


Kupoprodajna/najemniška pogodba



Izpis iz zemljiške knjige



Drugo:

V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni
podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, z namenom izvajanja dejavnosti. Hkrati
izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in se obvezujem, da bom podjetju Eko-park d.o.o. Lendava v roku 5 dni od nastale spremembe pisno
poročil vsako spremembo navedenih podatkov, skladno z občinskimi odloki (Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Lendava, .odlok o odvajanju i
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vodena območju občine Lendava).
S podpisom tega dokumenta potrjujem obstoj in prevzemam vse finančne in druge obveznosti iz naslova izvajanja javnih služb (GJS) na
odjemnem mestu iz tega dokumenta od datuma prepisa odjemnega mesta (če gre za prepis) v skladu z veljavnimi predpisi. Če kljub opominu
izvajalca gospodarske javne službe ne izpolnim predpisanih obveznosti, se strinjam, da mi izvajalec GJS v skladu z veljavnimi odloki lahko izvede
odklop vode, vse na mojo odgovornost in moje stroške.

Kraj in datum: ____________________________

Podpis: ______________________

