Prijava števila ali spremembe števila
uporabnikov posamezne enote
Naslov posamezne enote (kraj, ulica, poštna št., številka/šifra posamezne enote)

Posamezna enota se uporablja kot (ustrezno označi)
stanovanje, ki ga uporablja lastnik

poslovni prostor

stanovanje, ki je oddano v najem

poslovni prostor, oddan v najem.

stanovanje, ki je prazno ali se uporablja občasno

Naslov lastnika posamezne enote (kraj, ulica, poštna št., naziv in sedež pravne osebe)
Lastnik ali najemnik (ime, priimek, naziv in sedež pravne osebe)

Zaradi lažjega komuniciranja z vami, vas prosimo za: 1
Telefonska številka

E-pošta

Izjavljam, da posamezni del (stanovanje/poslovni prostor) od dne		
uporablja

uporabnikov in da v posameznem delu biva

psov.

Sprememba je nastala zaradi :
2

.

S svojim podpisom jamčim za verodostojnost podatkov.
Ta izjava se uporablja za obračun vseh obratovalnih stroškov, ki se delijo v večstanovanjski stavbi na podlagi merila
delitve stroškov po številu uporabnikov.

Datum

Podpis lastnika ali najemnika

Izpolnjen obrazec dostavite po pošti, e-pošti, faksu ali osebno na sedež upravnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor.
Obrazec za prijavo ali spremembo števila uporabnikov posamezne enote je določen v Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13).
1

posredovane kontaktne podatke bomo obdelovali le za namen učinkovitejšega upravljanja stavbe. Navedite vsaj en kontaktni podatek poleg vašega naslova prebivališča. Dovoljenje za
obdelavo vašega drugega kontaktnega podatka lahko kadarkoli prekličete na info@staninvest.si ali na našem naslovu Gregorčičeva 19, 2000 Maribor ali Koroška c. 33, Maribor, sicer ga
obdelujemo do preklica oz. dokler smo upravnik stavbe. Naša Pravila zasebnosti so objavljena na naših spletnih straneh.

2

Obrazložitev spremembe je potrebna zaradi ugotavljanja dejanskega stanja in morebitne potrebe po predložitvi dodatnih dokazil.

STANINVEST
družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
osnovni kapital družbe je 925.568 EUR.

PE MARIBOR
Koroška cesta 33, 2000 Maribor
E: staninvest@staninvest.si
T: 051 257 333

PE CELJE
Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
E: staninvest-celje@staninvest.si
T: 051 257 444

www.staninvest.si
ID za DDV: SI87205912
Matična št.: 5067677000

