NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07.2014 . a nr 773-k

Linnavara mahakandmine
1. Asjaolud ja menetluse käik

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilansis on alljärgnev linnavara:
Videovalvesüsteem objektil "Pulrnapuu ", Narva Lossiaed , Peterburi mnt 2, inventari
numb er 155400 , soetamiskuupäev 26.09.2008. a, bilansili se maksumusega 2 923 ,91
eurot, kulum 100%.
Na rva Linn a Arenduse j a Ökonoomika Amet (edaspidi ka Amet) taotl eb eelnimetatud linnavara
kõlbm atuk s tunnistamist. Ameti taotlusest nähtub , et kõne alun e linnavara on muutunud
kõlbm atuk s avaliku kasutamise, linna valitsemise j a tulu saami se otstarbeks, mistõttu palub
Amet tunni stad a linnavara kõlbmatuk s ja anda volitus selle mahakandmiseks j a hävitamiseks.
Tänase seisuga on vara demonteeritud .
Vastavalt VA Systems OÜ 20.06.2014 ekspertii siaktile on objekti "Pulmapuu " videokaamera
JVC TK-CI4 60B Ej a kogu videovalvesüsteem kasutu skõlbmatud.
Narva Linnavalitsuse linna varakomisjoni 02.07 .2014 koosolekul (protokoll nr 7) otsustati:
I. Rahuld ada Nar va Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti taotlu s.
2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomik a Ametil kanda nimetatud linnavara maha vasta valt Narva
Linnavalitsu se 24.08.2006 määrusega nr 34 kinnitatud "Linnavara kõlbmatuks tunnistamise,
mahakandmise ja hävitamise korrale".
Eeltoodust tulenevalt on vaja tunnistada eelnimetatud linnavara kõlbm atuks j a anda volitus selle
mahak andmi seks ja hävitamiseks.
2. Õiguslikud alused

2.1. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korraldu se seadu se § 30 lõike I punktile 2 valla- VO l
linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimu si, mis volik ogu määruste või otsustega
või valla või linna põhimäärusega on pandud täitm iseks valitsusele.
2.2. Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a määruse ga nr 34 kinnitatud .Linnavara kõlbmatuks
tunnistamise, mahakandmise ja hävitam ise korra" (edaspidi: Kord) § 7 kohaselt linnavara
tunnist atakse kõlbamatuks, kui: I) linnavara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise Narva
linna val itsemise või tulu saamise otstarbeks ning linnavara pole õnne stunud võõrandada; 2) on
tõestatu d linnavara säilitamise ebaot starbekus; 3) linnavara on osali selt või täielikult hävinud.
Sama korra § 14 punkti I aluselotsuse linnavara kõlbmatuks tunnistam ise ja mahakandmise
kohta võtab vastu Narva Linna valitsus.
3. Otsus

3.1. Nõustuda Narva Linna Arendu se j a Ökonoomika Ameti taotlu sega linnavara kõlbmatuks
tunnistamise kohta ning tunnistada kõlbm atuk s Ameti bilansis olev linnavara:

Videovalvesü steem objektil "Pulrnapuu ", Narva Lossiaed, Peterburi mnt 2, inventari
number 155400, soetam iskuupäe v 26 .09 .2008.a, bilans ilise maksum usega 2 923,9 1 euro t.
kulum 100% .
3.2. And a Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Am eti raamatupidami se- ja finantsteenistuse le
volitus korralduse punktis 3.1 nimetatud linnavara mahak andmiseks ja hävitami seks.

4. Rakendussätted
4.1.Korraldu s j õu stub seadusega sätes tatud ko rras .
4.2.K orraldust võ ib vaidlustada TaJ1u Halduskohtu Jõh vi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates
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