NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
19.01.2022 nr 33-k

Narva
Asustamata eluruumide voorandamine
suulisel avalikul enampakkumisel

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Eluruumide erastamise seaduse (edaspidi EES) § 22 loike 12 kohaselt EES § 9 loikes 1
nimetatud eluruumid ei ole 2004. aasta 1. augustist erastamise objektiks. Nimetatud
eluruumidele ei kohaldata EES-ist tulenevaid erisusi ning neid voivad kohalikud omavalitsused
voorandada volikogu kehtestatud korras . Vastavalt EES § 9 loikele 1 kuuluvad selliste
eluruumide hulka ka asustamata eluruumid. Ulalnimctatud eluruumid ei ole erastamise
objektideks eluruumide erastamise seaduse tahenduses.
Narva Linnavolikogu 29.10.2020. a maaruse nr 18 "Narva linna omandis olevate eluruumide
valitsemise kord" (edaspidi ka Kord) § 16 loike 3 kohaselt voib eluruumi voorandada, kui on
kindlaks tehtud, et eluruum ei ole linna1e vaja1ik avalikuks otstarbeks ega seadustest voi
kohaliku omavalitsuse 5igusaktidest tulenevate kohustuste taitmiseks.
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet korraldas Narva Linnava1itsuse 29.09.2021
korra1duse nr 761-k alusel 04.11.2021 suulise avaliku enampakkumise asustamata eluruumide
(korteriomandite) v55randamiseks. Sea1hulgas olid enampakkumise1e pandud e1uruumid
aadressidel Turu tn 3-110 (alghind 4 500,00 eurot) mille osas tunnistati enampakkumine
nurjunuks ostjate puudumise tottu .
Korra § 19 loike 5 kohaselt, kui ava1ik enampakkumine loetakse nurjunuks ning selle
tulemused jaavad kinnitamata ostjate puudumise tottu, voib v55randamise korra1daja eluruumi
alghinda alandada.
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti 14.01.2022 kaskkirjaga nr 1-3/399 alandati
eelnimetatud korterite a1ghinda.
SA Narva Linnaelamu esitas Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile andmed asustamata
munitsipaale1uruumide kohta. Nende eluruumide kasutamisega seonduvat arutati Narva
Linnavalitsuse e1uasemekomisjoni 29.11.2021 koosolekutel.
Vottes arvesse eluruumide andmeid, olemaso1evaid vclgnevusi ja ebarahuldavat seisukorda,
tuli Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon jareldusele, et allpooltoodud asustamata
eluruumid ei ole linnale vajalikud avalikuks otstarbeks ega seadustest v5i kohaliku
omavalitsuse oigusaktidest tulenevate kohustuste taitmiseks ning tegi Narva Linnava1itsusele
ettepaneku otsustada alljargnevate asustamata e1uruumide (korteriomandite) v55randamine
suulisel avalikul enampakkumisel:
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Korra § 16 loike 4 kohaselt on e1uruumide v55randamise korraldajaks Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet, kes korraldab eluruumide voorandamist ja lahendab koik selle kaigus
tekkivad kiisimused.
Korra § 19 loike 1 kohaselt on suu1isel voi kirja1ikul avalikul enampakkumise1 v55randatava
asustamata eluruumi alghind eluruumi keskmine turuhind, mis maaratakse eksperthinnangu
alusel.
Vastavalt Korra § 2415ike1e 1 voib tagatisraha suurus olIa kuni 10% enampakkumise1e pandud
eluruumi a1ghinnast ja see tu1eb tasuda rahas enampakkumise kuulutuses margitud tahtajaks ja
viisil. Tagatisraha tapne suurus maaratakse kind1aks Narva Linnava1itsuse korralduses.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
Narva Linnavo1ikogu 29.10.2020. a maaruse nr 18 "Narva 1inna omandis olevate eluruumide
valitsemise kord" § 17 loike 1 kohaselt otsustab eluruumi vcorandamise suulisel v5i kirja1ikul
avaliku1 enampakkumise1 Narva Linnavalitsus.
3.0TSUS
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3.2. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil korraldada korralduse punktis 3.1 nimetatud
asustamata eluruumide (korteriomandite) kirja1ik ava1ik enampakkumine vastavalt Narva
Linnavolikogu 29.10.2020. a maarusele nr 18 "Narva linna omandis olevate eluruumide
valitsemise kord".

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil teha korraldus teatavaks SA-Ie Narva
Linnaelamu.
4.2. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3. Korraldust voib vaidlustada, esitades kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale 30
paeva jooksu1 arvates Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemisest.
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