
Prijava števila ali spremembe
števila uporabnikov posamezne enote
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napreden skrbnik vašega okolja

Ime in priimek / naziv družbe:

Stalni naslov / sedež:

EMŠO / Matična št.:

Telefon:

Davčna št.:

Elektronski naslov:

Podatki o LASTNIKU / SOLASTNIKIH posamezne enote:

a) Lastnik

b) Najemnik (Obvezno je potrebno priložiti kopijo najemne pogodbe)

Prejemnik in naslov za prejemanje položnic:

Ime in priimek / naziv družbe:

Stalni naslov / sedež:

EMŠO / Matična št.:

Telefon:

Davčna št.:

Elektronski naslov:

Podatki o NAJEMNIKU enote
(v kolikor je enota oddana v najem, v nasprotnem primeru se ta rubrika ne izpolnjuje)
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Naslov posamezne enote:

(kraj, ulica, poštna št., identifikacijska št. posamezne enote)



Prijava števila ali spremembe
števila uporabnikov posamezne enote

Izjava o številu uporabnikov v stanovanjski enoti
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napreden skrbnik vašega okolja

1. Stanovanje

2. Stanovanje, ki je oddano v najem

3. Stanovanje, ki je prazno ali zasedeno občasno

4. Poslovni prostor

5. Poslovni prostor, ki je oddan v najem

Posamezna enota se uporablja kot (obkrožite):

Datum: Podpis lastnika ali najemnika:

Izjavljam, da posamezno stanovanjsko enoto od dne                                                                                   dalje

uporablja                     uporabnikov in, da v isti enoti biva                     psov.

S svojim podpisom jamčim za verodostojnost podatkov.

Izjava o številu uporabnikov se uporablja za obračun vseh obrat ovalnih stroškov, ki se delijo v večstanovanjski 

stavbi na podlagi merila delitve stroškov po številu uporabnikov.
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Izpolnjen obrazec pošljite na elektronski naslov info@uprastan.com ali na sedež podjetja UPRA-STAN. 
Po želji dostavite na najbližjo poslovno enoto:

Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor, sedež družbe
Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje, poslovna enota
Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše, poslovna enota


