Trg zmage 1

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNIH ENOT ZA STAREJŠE V NAJEM
v »Bivalni skupnosti za starejše« v Ivanocijevem naselju 7, v Murski Soboti)
I.

PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH
1. PROSILEC

PRIIMEK IN IME:

EMŠO

Davčna številka

Naslov stalnega prebivališča
poštna številka
Naslov dejanskega prebivališča
Poštna številka
Naslov za vročanje
Poštna številka
DRŽAVLJANSTVO:
TEL.ŠT. (*):

e-naslov: (*):

2. OŽJI DRUŽINSKI ČLAN PROSILCA
PRIIMEK IN IME:

EMŠO

Davčna številka

Naslov stalnega prebivališča
poštna številka
Naslov dejanskega prebivališča
Poštna številka
Naslov za vročanje
Poštna številka
DRŽAVLJANSTVO:
TEL.ŠT. (*):

e-naslov: (*):
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II.

IZJAVA O SPOSOBNOSTI SAMOSTOJNEGA BIVANJA

Bivalne enote ne nudijo polne oskrbe in niso primerna za osebe, ki potrebujejo domsko
oskrbo. Prosilec je upravičen do dodelitve le, če je sam ali skupaj z osebo, ki se udeležuje
razpisa v okviru te vloge, še sposoben samostojnega bivanja.
Prosilec in morebitni drugi ožji družinski član sta sposobna
samostojnega bivanja:

Da

Ne

(obkrožite ustrezno in predložite dokazilo – potrdilo osebnega
zdravnika)

III.

SOGLASJE K PRENEHANJU NEPROFITNEGA NAJEMNEGA RAZMERJA

Najemniku in uporabniku neprofitnega stanovanja v lasti Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: JSS MOMS), je mogoče dodeliti bivalno enoto
le pod pogojem, da v primeru dodelitve bivalne enote soglaša z izpraznijo neprofitnega
stanovanja po preselitvi v bivalno enote in zapisniško predajo izpraznjenega stanovanja v
posest JSS MOMS, pri čemer morajo biti do dne predaje poravnane vse obveznosti v zvezi z
uporabo stanovanja.
Prosilec oz. oseba, ki se udeležuje razpisa s prosilcem in je najemnik
neprofitnega stanovanja v lasti JSS MOMS in soglaša v primeru
dodelitve bivalne enote z izselitvijo iz neprofitnega stanovanja in
predajo le tega v posest JSS MOMS, s poravnanimi obveznostmi v
zvezi z uporabo stanovanja do dne predaje:

Da

Ne

(obkrožite ustrezno)

IV.

OPIS STANOVANJSKIH IN SOCIALNO – ZDRAVSTVENIH RAZMER

Opis razmer:
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V.

IZJAVE O PREMOŽENJSKEM STANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV

Javni razpis za upravičenost do dodelitve bivalne enote določa premoženjske kriterije.
Podpisani izjavljam zase in za ožjega družinskega člana, ki kandidira skupaj z mano na razpisu:
- da nisem, niti ožji družinski član, najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega v najem
za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, razen v primeru iz točke 2.3. tega razpisa;
- da nisem, niti ožji družinski član, lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali
stanovanjske stavbe (izjema so lastniki stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki je po
zakonu oddana v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, o čemer poda
tovrsten lastnik posebno izjavo), katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega
stanovanja;
- da nisem, niti ožji družinski član, lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti
primernega stanovanja;
- da so poravnane vse obveznosti izhajajoče iz morebitnega prejšnjega najemnega
razmerja oziroma nezakonite uporabe stanovanja v lasti JSS MOMS ter morebitni
stroški sodnega postopka.
Drugo premoženje prosilca in ožjega družinskega člana:

Lastništvo
nepremičnin

in

USTREZNO NAVEDITE PREMOŽENJE IN VREDNOST
OBKROŽI
solastništvo DA NE

Denarna sredstva na banki

DA

NE

Delnice in vrednostni papirji

DA

NE

Osebna vozila (znamka, tip in letnik)

DA

NE

Drugo večje premoženje

DA

NE

PODPISANI IZJAVLJAM, DA SO VSI PODATKI NAVEDENI V VLOGI IN PRILOGAH TOČNI.
SEZNANJEN SEM, DA SE, V KOLIKOR SE UGOTOVI, DA SEM PODAL NERESNIČNE PODATKE,
MOJE VLOGE NE UPOŠTEVA IN SE Z ODLOČBO UGOTOVI NEUPRAVIČENOST DO DODELITVE
BIVALNE ENOTE V NAJEM.
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VI.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S podpisom in oddajo te vloge potrjujete, da ste seznanjeni z javno objavo vašega imena in
priimka na prednostni listi upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bo
objavljena na enak način kot javni razpis, v skladu s Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem.
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. Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj
navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev. Osebni podatki označeni z
zvezdico (*) niso obvezni. Kontaktni podatek o telefonski številki oziroma elektronski pošti
bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede te vloge. S podpisom vloge potrjujete, da
ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do seznanitve,
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico
do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
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://www.jssmoms.si/upload/File/politika_varstva_osebnih_podatkov_JSS_MOMS.pdf?v=
2
IME IN PRIIMEK

DATUM

LASTNOROČNI PODPIS

Prosilec:

Ožji družinski član:

Vlogo pošljite priporočeno na naslov:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota
Trg zmage 1
9000 Murska Sobota
»Bivalne enote za starejše«
K izpolnjeni in podpisani vlogi je potrebno priložiti:
- kopijo izpiska iz poročne matične knjige oziroma overjeno izjavo o obstoju
zunajzakonske skupnosti; dokazilo o sorodstvenem razmerju v primeru druge oblike
skupnosti (bratje, sestre);
-

dokazilo o zmožnosti samostojnega bivanja, ki se dokazuje z mnenjem osebnega
zdravnika.
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Priloga
PRIVOLITEV ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
V skladu s 19. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko prosilec in polnoletni člani
gospodinjstva, zaradi lažjega reševanja vaše vloge v okviru tega javnega razpisa, JSS Mestne občine Murska
Sobota s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz
uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno
tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. Izpolnitev soglasja je prostovoljna in ne vpliva na rešitev vaše vloge. V
primeru, da soglasja ne boste podali, boste pozvani, da vaše podatke sami pridobite in nam jih predložite.

Spodaj podpisani ________________________________, soglašam in pooblaščam Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Murska Sobota za:
(Ustrezno obkrožite)

pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje mojih osebnih podatkov iz
uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov, za
namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in odločanja o javnem razpisu za
dodelitev bivalnih enot v najem, na katerega se prijavljam.

DA / NE

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene obdelovali
zgolj v okviru danih privolitev. Vaše soglasje velja toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega
so se podatki zbirali ali obdelovali. Dano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov
Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
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 naši Politiki
varstva
osebnih
podatkov,
objavljeni
na:
http://www.jssmoms.si/upload/File/politika_varstva_osebnih_podatkov_JSS_MOMS.pdf?v=2

Datum in kraj: _____________________

Podpis: ________________________
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