NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

22.12.2021 nr 1040-k

Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tanav 24a-35 Narvas
otsustuskorras voorandamine

1. Asjaolud ja menetluse kaik

Narva linna omandis on kahetoaline korter iildpinnaga 37,4 m2 aadressil Kreenholmi tanav 24a-35 ,
Narva, mis on uurilepingu alusel antud kasutusse Nadezhda Gromovale, isikukood 45302013728.
08.12.2021 teatas Nadezhda Gromova Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile kirjalikult oma
soovist omandada uurilepingu alusel kasutatav munitsipaaleluruum Narvas aadressil Kreenholmi
tanav 24a-35 hinnaga 11 504,10 eurot. Nadezhda Gromova kasutab nimetatud eluruumi alates
16.07.1979. a ja see korter on kantud tema elukohana rahvastikuregistrisse. Uuritasu ja
korvalkulude volgnevus puudub.
Otsustuskorras uumikule v55randatava ning uurilepingu alusel kasutatava eluruumi mutlgihind
maaratakse vastavalt Narva Linnavolikogu 29.10 .2020 maaruse nr 18 "Narva linna omandis olevate
eluruumide valitsemise kord" § 19 loikes 2 satestatud metoodikale ning selle alusel arvestatud
eluruumi aadressil Kreenholmi tanav 24a-35, Narva, muugihind on 11 504,10 eurot.
Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise korra § 16 19 3 kohaselt eluruurni voib
otsustuskorras v55randada, kui on kindlaks tehtud, et eluruurn ei ole linnale vajalik avalikuks
otstarbeks ega seadustest v5i kohaliku omavalitsuse oigusaktidest tulenevate kohustuste taitmiseks.
Antud kusimus oli arutusel Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni 20.12.2021. a koosolekul.
Eluasemekomisjon leidis , et nimetatud eluruum ei ole linnale vajalik avalikuks otstarbeks ega
seadustest voi kohaliku omavalitsuse oigusaktidest tulenevate kohustuste taitmiseks ning otsustati
teha Narva Linnavalitsusele ettepanek vcorandada nimetatud eluruurn otsustuskorras selle uumikule
Nadezhda Gromovale.
2. Oiguslikud alused

2.1. Narva Linnavolikogu 29.10.2020. a maaruse nr 18 "Narva linna omandis olevate eluruumide
valitsemise kord" (edaspidi Kord) § 16 19 7 punkti 1 kohaselt voib eluruumi v55randada
otsustuskorras selle eluruurni iltirnikule .
2.2. Korra § 17 19 2 kohaselt munitsipaaleluruumi uurilepingu alusel kasutatava eluruumi
v55randamise otsustuskorras otsustab Narva Linnavalitsus.
2.3. Haldusmenetluse seaduse § 53 19 1 p-de 2 ja 3 kohaselt haldusakti korvaltingimus on haldusakti
pchiregulatsiooniga seotud lisakohustus voi lisatingimus haldusakti pohiregulatsioonist tuleneva
oiguse tekkimiseks. Haldusmenetluse seaduse § 53 Ig2 p-st 1 tulenevalt voib seaduses v5i maaruses
satestatud juhul haldusaktile kehtestada korvaltingimuse.
2.4. Korra § 16 19 11 jargi on uurilepingu alusel kasutatava eluruumi otsustuskorras voorandamisel
lisatingimuseks uuri ja k5rvalkulude volgnevuse puudurnine voorandamise hetkeks. Nimetatud
asjaolu kinnitamiseks peab ostja esitama vocrandamise korraldajale hiljemalt 3 toopaeva enne
notariaalse muugilepingu solmimist vastava kinnituse.

3.0tsus
3.1. Voorandada otsustuskorras Narva linnale kuuluv ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti
bilansis olev korteriomand aadressil Kreenholmi tanav 24a-35 Narvas (kinnistusraamatu Tartu
Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2366509, 374120130 mottelist osa kinnistust, mille
katastriuksuse tunnus on 51105:003:0117, sihtotstarve elamumaa 100% ja reaalosa eluruum nr 35,
mille uldpind on 37,40 m2 ja tahistus plaanil on 35, mtiugihinnaga 11 504,10 eurot (uksteist tuhat
viissada neli eurotja 10 eurosenti) Nadezhda Gromova'le, isikukood 45302013728.
3.2. Eluruumi muugihind peab olema taielikult tasutud vahemalt 2 toopaeva enne notariaalse
muugilepingu s5lmimist voi enne muugilepingu sclmimist deponeeritud notari kontole tingimusel,
et notar kannab hoiustatud muugihinna kahe toopaeva jooksul arvates muugilepingu sclmimisest
voorandamise korraldaja kontole.
3.3. Muugilepingu solmimisega seotud notaritasu ja riigiloivu tasub ostja.
3.4. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil korraldada punktis 3.1. nimetatud korteriomandi
v50randamine.
3.5. Volitada linnapead allkirjastama Narva linna nimel vastava notariaalselt t5estatud lepingu.
Volitus on antud edasivolitamise oigusega.
3.6. Korralduse punktis 3.1. nimetatud korteriomandi voorandamise lisatingimuseks on
v55randatava eluruumi uuri ja korvalkulude volgnevuse puudumine voorandamise hetkeks.
Nimetatud asjao1u kinnitamiseks peab ostja esitama voorandamise korraldajale hiljemalt 3 toopaeva
enne notariaalse muugilepingu solmimist korteriuhistu v5i elamu, kus asub voorandatav eluruum,
ha1daja, samuti SA Narva Linnaelamu t5endid vclgnevuse puudumise kohta.

4. Rakendussatted
4.1. Narva Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile ja
Nadezhda Gromovale.
4.2. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3. Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemise paevast.
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