Javno podjetje – Azienda pubblica
Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15.maja 4, SI-6000 Koper

tel: +386 (0)5 66 33 700
fax: +386 (0)5 66 33 706
e-mail: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

VLOGA ZA SKLENITEV SPORAZUMA O NADZORU
IN PRAZNENJU MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPRAVE (MKČN) VELIKOSTI DO 50 PE
UPRAVLJAVEC
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št. in pošta:

Telefonska številka:

Emšo:

Davčna številka:

LOKACIJA MKČN
Naslov:
Parcelna št.:

, k.o.:

x in y koordinate:
V nadaljevanju ustrežno označite!

Ponikovalnica na lastni parceli:
Parcelna št.:

, k.o.:

x in y koordinate:
Vodotok (ime vodotoka):

Drugo:

Namembnost objekta:
Dejavnost:
Šifra odjemnega mesta vodovodnega priključka:

TRR pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0000 8572 043
TRR pri Banki Koper d.d.: SI56 1010 0003 4659 356

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kopru, številka vložka 1/00062/00
Osn. kap.: 5.455.810,00 EUR, Mat. štev. 5072255000, ID za DDV: SI32375204
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VLOGA ZA SKLENITEV SPORAZUMA O NADZORU
IN PRAZNENJU MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPRAVE (MKČN) VELIKOSTI DO 50 PE
Priloge:
V kolikor se vgrajena naprava nahaja na seznamu tipskih MKČN Zbornice komunalnega gospodarstva, ki
razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih, ni potrebno priložiti listin iz
1. in 2. točke.

•

Za vgrajene MKČN, ki niso na seznamu tipskih MKČN Zbornice komunalnega
gospodarstva, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih
proizvodih, je treba priložiti naslednje podatke:
• naziv proizvajalca MKČN,
• naziv proizvoda MKČN,
• tip in vse velikostne rede za vgrajeni tip MKČN v PE,
• kratek opis načina čiščenja za vgrajeni tip MKČN,
• dokument - analizni izvid (certifikat), izdan s strani priglašenega laboratorija,
z navedenimi učinki čiščenja, ki se nanašajo na testiranje najmanjšega
velikostnega reda predstavljenega tipa MKČN in Poročilo o začetnem tipskem
preskušanju,
• poročilo o prvih meritvah.

•

Izjavo prodajalca o skladnosti MKČN v slovenskem jeziku.

•

Naziv prodajalca oz. zastopnika.

•

Poslovnik za obratovanje MKČN.

•

Obratovalni dnevnik MKČN.

•

Kopijo gradbenega dovoljenja oz. dokazilo investitorja, da je bil objekt zgrajen pred
letom 1967, ali kopija soglasja Marjetice Koper, d.o.o.-s.r.l. v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja.

•

PID oz. zbirno karta izvedenih komunalnih vodov, MKČN, ponikovalnice.
Te objekte je treba vrisati v izrisu parcele zemljiškega katastra lastnika.

•

Tehnično poročilo kjer se obravnavajo odpadne vode – SAMO ZA DEJAVNOST

DATUM:

TRR pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0000 8572 043
TRR pri Banki Koper d.d.: SI56 1010 0003 4659 356

PODPIS:
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