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Obrazec ukinitev priključka

________________________________________________________________________________________________

Lendava ,dne _________________

Vlagatelj _________________________________
naslov: ___________________________________
kraj:

__________________________________

*telefonska številka: ________________________
*Vpis osebnega podatka označenega z zvezdico (*) ni obvezen. Več o tem na zadnji strani v obvestilu o varstvu podatkov.

zahtevam ukinitev
1. stalnega
2. začasnega (priključek za izvedbo sejma, različne krajevne prireditve, gradbiščni)
vodovodnega priključka na
naslovu____________________________
parc. št. ____________________________
katastrska občina _____________________
št. odjemnega mesta__________________
katerega sem:
a. lastnik
b. solastnik (v tem primeru priložiti soglasje solastnika).
Izjava lastnika stalnega priključka
Spodaj podpisani lastnik objekta izjavljam, da na naslovu, ki je predmet ukinitve vodovodnega priključka,
nima nihče prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, da se v objektu ne zadržujejo ljudje, ter da se
voda preko vodovodnega priključka ne uporablja za oskrbo živali. V primeru sprememb se zavezujem o tem
obvestiti upravljavca vodovoda.
Seznanjen sem, da se priključek ukine s fizično odstranitvijo spoja vodovodne cevi priključka na cev javnega
vodovoda. Stroški ukinitve in ponovne priključitve bremenijo lastnika priključka.

Priloga:
- Fotokopija zadnjega računa
- Soglasje solastnikov objekta

Podpis vlagatelja : ______________________
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Navodila in obrazložitev vloge
V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Lendava in spremembami je ukinitev stalnega priključka
na javni vodovod dovoljena, če se priključena stavba ali gradbeno inženirski objekt poruši, ali če je stavba
nenaseljena ter v njej ni prijavljenega gospodinjstva oziroma se v njej ne izvaja nikakršna dejavnost. Lastnik
objekta (uporabnik) mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitev priključka na javni
vodovod. Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem za
ukinitev priključka na javni vodovod na stroške lastnika objekta. Sočasno z odstranitvijo vodovodnega
priključka se odstrani tudi kanalizacijski priključek.
V primeru, da gre za ukinitev začasnega priključka (priključek za izvedbo sejma, različne krajevne prireditve,
gradbiščni ) je na vlogi označiti izbiro z obkrožitvijo.
Gradbiščni priključek na javni vodovod se ukine na zahtevo investitorja ali po poteku dveh let od priključitve.
Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe na stroške lastnika objekta.
V kolikor lastnik objekta izpolnjuje pogoje za odvajanje in čiščenja odpadnih voda in ostale pogoje za
uporabno objekta zaprosi za redno priključitev na javni vodovod in se ga evidentira stalni priključek.
Ukinitev začasnega priključka (priključek za izvedbo sejma, različne krajevne prireditve) se izvede po izteku
izdaje soglasja k začasni priključitvi na javni vodovod ali na podlagi pisne vloge uporabnika, ki jo posreduje
izvajalcu javne službe. Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe po uradni
dolžnosti po poteku veljavnosti soglasja k začasni priključitvi ali v skladu z izdanim soglasjem k ukinitvi
priključka na javni vodovod, na stroške uporabnika.
Izvajalec javne službe ukine stalni priključek na javni vodovod, tako da:
– fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
– spremeni status priključka v katastru,
– spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov:
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke zbiramo le zaradi obdelave
vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge so osebni podatki, ki niso označeni z zvezdico (*),
obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati. Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso
obvezni. Če osebnega podatka, označenega z zvezdico (*) ne posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge.
Kontaktni podatek označen z zvezdico(*) bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede te vloge.
Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o
obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov,
objavljeni na naši spletni strani: http://eko-park.si/wp-content/uploads/2020/12/Politika-varstva-osebnih-podatkov2020dec.pdf
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