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Uhtse kuutasu kebtestamine Narvas
Raudtee tanav 5 boones asuvate ruumide
kasutamise eest (SA Narva Kant)
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile laekus SA Narva Kant, registrikood 90014782, taotlus,
milles palutakse kehtestada 2022. aastal hooldus- ja kommunaalkulude katrniseks uhtne kuutasu
2021. aasta tasemel.
SA Narva Kant (edasi ka SA) tegevuse pohisuunad on maaratud Narva linna kultuuristrateegias
aastani 2030, kus SA on margitud vastutava elluviijaja partnerina.
SA Narva Kant tegevuse eesmargiks on sailitada ajaloolis-kultuuriline keskkond, arendada kodu
uurimist, haridustood, aga ka tegeleda otsingutoodega, korraldada temaatilisi naitusi ja muuseum,
tOo noortega jne.
Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korraldusega ill 204-k kehtestati SA-Ie Narva Kant Narvas
Raudtee tanav 5 hoones asuvate ruumide kasutamisel 2021. aastaks hoone hooldustasu ning
kommunaalteenuste kulude katmiseks uhtne kuutasu soodustusega 40% arvestuslikest kuludest.
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond toetab SA Narva Kant taotlust kehtestada 2022. a hoone
hoolduskulude ja kommunaalteenuste tasumisel iihtne kuutasu.
Antud kusimust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosolekul 23.05.2022. a
(protokoll nr 3.1-6/8-2022) ning otsustati jargmist:
11.1. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil kontrollida oiguslikku alust SA-Ie Narva Kant
uhtse kuutasu kehtestarnise kohta hooldus- ja kommunaalku1ude katmiseks 40% ulatuses
2021. aasta tegelikest kuludest ajavahemikuks 01.01.- 30.06.2022 (tagasiulatuvalt).
11.2. Kehtestada oigusliku aluse olemasolul SA-Ie Narva Kant iihtne kuutasu hooldus- ja
konununaalkulude katrniseks 40% ulatuses 2021. aasta tegelikest kuludest.

2.

OIGUSLIKUD ALUSED

Narva Linnavolikogu 17.03.2005. a maaruse nr 14 "Linnavara kasutusse andmise kord" § 52 1
kohaselt voib tasuta kasutus1epingu solmimisel kehtestada sihtasutustele ja mittetulundusiihingutele
ning linna osalusega ariuhingutele vara hooldus- ja kommunaalkulude katrniseks uhtse kuutasu
linnavalitsuse korralduse alusel. Uhtse kuutasu kehtestamise otsustus tehakse linnavalitsuse
struktuuritiksuse pohjendatud taotluse olemasolul.

3.

OTSUS

Kehtestada Sihtasutusele Narva Kant, registrikood 90014782, ajavahemikuks 01.01.- 30.06.2022
(tagasiulatuvalt) Narvas Raudtee tanav 5 hoones asuvate ruumide kasutamisel hooldus- ja
kommunaalkulude katmiseks uhtne kuutasu soodustusega 40% ulatuses 2021. aasta tegelikest
kuludest.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil teha korraldus teatavaks SA-Ie Narva Kant.
4.3. Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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