ANEKS K NAJEMNI POGODBI – izbris uporabnika stanovanja

Najemnik (ime in priimek): __________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________
EMŠO:
Davčna številka:
Telefon: _______________________
Elektronski naslov: __________________________________________________________
prosim za sklenitev aneksa k najemni pogodbi tako, da se v iz najemne pogodbe izbriše:

Ime

Priimek

EMŠO

Davčna št.

Sorodstveno
razmerje do
najemnika

1.
2.
3.
4.

Prilogi:
• potrdilo upravnika in dobavitelja ogrevanja o poravnanih obveznostih za stanovanje,
• overjena izjava uporabnika, ki se izbriše iz najemne pogodbe (glej drugo stran, izjava mora biti
overjena pri notarju ali na upravni enoti ali pa se podpiše na JMSS Maribor pred uradno osebo).

Datum: ______________________

Podpis: ________________________

JMSS Maribor spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna
skrbno, v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter Politiko zasebnosti
JMSS Maribor. Obdelava vaših osebnih podatkov poteka za namen reševanja vloge, ki jo podajate.

Grajski trg 1, tel.: +386 (0)2 250 63 10, faks:+386 (0)2 251 52 21, info@jmss-mb.si,
www.jmss-mb.si, šifra dejavnosti: 68.200, matična številka: 5805295, davčna številka: 21002266

SOGLASJE O IZBRISU IZ NAJEMNE POGODBE

Podpisani/a ________________________, stanujoč/a __________________________________ ,
Ime in priimek

Ulica in številka

___________________________ , soglašam z izbrisom iz najemne pogodbe na naslovu
Kraj

______________________________________________________________________________ ,
Ulica in številka, kraj

najemnika/ce ______________________.
Ime in priimek

Seznanjen/a sem, da z izbrisom iz najemne pogodbe nimam več nobenih pravic iz najemnega
razmerja.

Datum: ______________________

Podpis: ________________________

Soglasje mora biti overjeno pri notarju ali na Upravni enoti ali pa se podpiše na JMSS Maribor pred
uradno osebo.

JMSS Maribor spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna
skrbno, v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter Politiko zasebnosti
JMSS Maribor. Obdelava vaših osebnih podatkov poteka za namen reševanja vloge, ki jo podajate.

Grajski trg 1, tel.: +386 (0)2 250 63 10, faks:+386 (0)2 251 52 21, info@jmss-mb.si,
www.jmss-mb.si, šifra dejavnosti: 68.200, matična številka: 5805295, davčna številka: 21002266

