NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07. 20 14. a nr 761-k

Munitsipaaleluruumi a adressil Rahu 20-45
Narvas üürile andmin e

1. Asjaolud ja men etluse käik
1.1. Nar va linnale kuulu v ühetoa line korter üldpinnaga 2 1,6 m2 aadress il Rahu 20-45 Na rvas o n
käesoleval aj a l as ustamata j a tunni statud Na rva Linnavalit suse 02.07. 201 4 korraldu sega nr 687-k
võõ randa mise le mittekuuluvaks.
1.2. 22.0 5.201 4 a. Narva Linnavalitsuse e luase me komisj oni poole pöördu s Va lentina Smorod ina, sünd.
08.02.1946 a., ava ldusega anda talle ja tem e perekonn ale (Valentina Sm orod ina 08.02 .1946 a., abikaasa
Sergei Hämäläinen 06 .06.1965 a.) üürile ühet oalin e munitsipaaleluruurn aad ressil Rahu 20-45 Narvas.
Käesoleval ajal e lab aad ress il Gerassimovi 4-3213 Na rvas munitsipaalelamispinnal üldpi nnaga 26,7 m2
1.3. Antud küsimu s o li arutuse l Narva Linn aval itsuse e luase meko misj o ni 12.06.201 4 istun gil. Kõiki
asjaolu sid arvesse võttes otsustati rahuldada Valentin a Smo rod ina avaldus ja teha Na rva Linnaval itsusele
ette panek anda tem ale täht ajatult üür ile ühetoaline mun itsipaaleluruum aa dress il Rahu 20-45 Nar vas.

Valentina Smo rod ina o n munit sipaal eluruumi üürile andmise tin gimu stega tut vunu d j a nendega nõus.
2. Õiguslikud alused
Narva Linnavalitsuse 18.06.2009 a. määruse nr 23 " MunitsipaaJe luruum ide üürile andm ise ja kasutamise
kord" § 3 19 4 punkt 3 kohaselt antakse munitsip aaleluruumid üürile ühese eluruumi ümbermaj uta mise ja
asustamise kOlTaI. Sam a korra § 13 lõikele I vastavalt otsustuse munitsipaalelu ruumi üürile andmise
kohta, välja arvatu d käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul, võtab vastu Na rva Linnavalitsus
eluasemekomi sj on i ette panekul.
3. Otsus
3.1. And a Valentin a Smoro di nile, sünd. 08 .02.1946, täht aj atult üüril e ühet oal ine korter aad ress il Rahu
20-45, Na rvas, üldpinnaga 21,6 m". Pere konna koossei s - 2 inim en e. (Va lentina Smo rod ina
08.0 2.1946 a., abi kaasa Sergei Hämäläinen 06.06.1 965 a.)

3.2. SA Narva Linn ael amu sõlmida Valentina Smorodini ga munitsipaaleluruumi üürileping.
3.3 . Valentina Smo rod ina peab sõlmima munitsipaaleluruumi Rahu 20-45 Narv as üürilepingu 15
kalendripäev a j ooksu I arvates tema teav itam isest otsuse vastuvõtrn isest. J uh uI ku i ta e i kasuta mää ratud
tähtaja j ooksul üüri leping u sõ lmimise õ igust, kaotab ta lepin gu sõlmim ise j a e luruumi üürimise õ iguse
ning võe takse munitsip aaleluruumi üürimi st taotle va isikun a arve lt mah a .
4. Rakendussätted

4.1. Korraldu sj õu stub seadusega säte statud korras.
4.2. SA Narva Linnaelam u teha korraldus teatavaks punktis 3.1 nimetatud isikul e
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4.3. Käesol evat

korr aldust võib vaid stada Tart u Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul
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