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Narvas Linda tn 4 boones asuvate 6. korruse ruumide
iiiiritasu alandamine (Fiiiisilisest isikust ettevotja Razguljaeva Tatjana)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

Filiisilisest isikust ettev6tjalt Tatjana Razguljaeva laekus avaldus, milles palutakse pikendada
liliritasu soodustust Narvas Linda tn 4 hoones lilirilepingu alusel kasutatavate 6. korruse
ruumide eest.
Fliilsilisest isikust ettevotja Tatjana Razguljaeva tegeleb r6ivaste paranduse ja 6mblemisega.
Ateljee p6hiklientideks on madala ja keskmise sissetulekuga inimesed.
Avaldaja p6hjendab oma taotlust sellega, et teostas 2006. aastal linna ruumides kosmeetilise
remondi, vahetas valja elektrijuhtmestiku, uksed ja osaliselt aknaklaasid, samuti sellega, et
2008. aastal kallinesid kommunaalteenused.
Ruumide illdpind:
Arvestuslik Uliritasu:

~

72,7 m~
1472,20 krooni kuus

Narva Linnavalitsuse 12.12.2007.a korralduse nr 1938-k alusel alandati FIE-Ie Tatjana
Razguljaeva liiiritasu 50% v6rra tahtajaga 31.12.2008.a.
Linna huvi seisneb linnavara kasutusk6lblikus seisundis hoidmises ning madala ja keskmise
sissetulekuga elanikele teenuseid osutava ettev6tja toetamises linna poolt.
Fiiiisilisest isikust ettev6tja Tatjana Razguljaeva avaldust arutati Narva Linnavalitsuse
linnavarakomisjoni istungilI4.01.2009. a (protokoll nr I) ning otsustati:
I. Alandada fliiisilisest isikust ettev6tjale Tatjana Razguljaeva Narvas Linda tn 4 hoones
asuvate ruumide illdpindalaga 72,7 m2 liiiritasu 50% v6rra kuni 31.07.2009. a.
2. Linnavara- ja Majandusametil esitada punktis 1 nimetatud otsus Narva Linnavalitsuse
istungile korralduse vastuv6tmiseks.

2. OIGUSLIKUD JARELDUSED
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus
lahendab ja korraldab kohaliku elu kUsimusi, mis volikogu maaruste voi otsustega voi valla v6i
linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele;
Narva Linnavolikogu 17.03.2005.a maaruse nr 14/52 "Linnavara kasutusse andmise kord"
punktide 7.2, 7.2.6 kohaselt linnavalitsuse korraldusega voib linnavara kasutusse anda tasuta
v6i liilritasu arvestuse metoodilise juhendiga ette nahtust madalama tasu eest tahtajaga kuni 5
aastat voi tahtajatult linna huvidest tulenevatel juhtudel.

3. OTSUS
Alandada ftiiisilisest isikust ettev6tjale Tatjana Razguljaeva Narvas Linda tn 4 hoones asuvate
6. korruse ruumide iildpindalaga 72,7 m2 iiiiritasu 50% v6rra kuni 31.07.2009.a.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusametil
ftiiisilisest isikust ettev6tjale Tatjana Razguljaeva.

teha

korraldus

teatavaks

4.2. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3. Korraldust v6ib vaidlustada Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemist.
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