OB.00-36

Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si, ID št. za DDV: SI98605275

Prenos najemništva groba
A) PODATKI O SEDANJEM NAJEMNIKU GROBA (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni):
Pokopališče Radovljica*:

staro

novo

Številka groba*:

Ime in priimek*:

Šifra stranke:

Ulica*:

Pošta in kraj*:

E-naslov:

Telefon ali GSM*:

IZJAVA DOSEDANJEGA NAJEMNIKA GROBA:
Spodaj podpisan/a ___________________________ (ime in priimek) izjavljam, da se od ____________ dalje
odpovedujem najemu groba in ga odstopam spodaj navedenemu novemu najemniku.

B) PODATKI O BODOČEM NAJEMNIKU GROBA (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni):
Ime in priimek*:

Šifra stranke:

Ulica*:

Pošta in kraj*:

E-naslov:

Telefon ali GSM*:

Davčna številka*:
IZJAVA BODOČEGA NAJEMNIKA GROBA:
Spodaj podpisan/a ___________________________ (ime in priimek) izjavljam, da od ________________ dalje
• sprejemam grob v najem, za kar bom s Komunalo Radovljica sklenil najemno pogodbo;
• ne bom spreminjal velikosti groba brez soglasja Komunale Radovljica;
• bom redno poravnaval obveznosti do upravljavca pokopališča in spoštoval pogodbo o najemu groba,
pokopališki red ter pravila, ki jih določa Odlok o načinu in pogojih izvajanja GJS, urejanja pokopališč ter
pogrebnih svečanostih v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/04).
Več informacij na 04 537 01 19, 04 537 01 13 ali 04 537 01 20.
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
• skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na racunovodstvo@komunala-radovljica.si,
• po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
• osebno na sedežu podjetja.
S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z veljavnimi predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. Vašo davčno številko podjetje potrebuje zaradi zagotavljanja identifikacije uporabnika pri evidentiranju
spremembe in obračunavanju opravljenih storitev. Posredovane osebne podatke bomo hranili zgolj za namene, za katere ste nam jih
posredovali in hranili, dokler obstaja za to pravna podlaga. Več o varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete
v Politiki o varstvu zasebnosti.

Datum:

Datum:

Podpis dosedanjega
najemnika:

Podpis bodočega
najemnika:

