NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

03.08.2022 TIT 543-k

Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 27-67 Narvas
otsustuskorras voorandamine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva linna omandis on kolmetoaline korter uldpinnaga 48,4 m 2 aadressil Tallinna mnt 2 7-67,
Narva, mis on uurilepingu aluse1 antud kasutusse Dmitri Borunovile, isikukood 38906023 712.
19.07.2022 teatas Dmitri Borunov Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile kirjalikult oma
soovist omandada uurilepingu alusel kasutatav munitsipaaleluruum Narvas aadressil Tallinna
mnt 27-67 hinnaga 12 654,51 eurot. Dmitri Borunov kasutab nimetatud eluruumi alates
24.1 0.1995 ja see korter on kantud tema elukohana rahvastikuregistrisse. Uuritasu ja
kcrvalkulude volgnevus puudub.
Otsustuskorras uumikule v55randatava ning uurilepingu aluse1 kasutatava eluruumi muugihind
maaratakse vastavalt Narva Linnavolikogu 29.10.2020. a rnaaru se TIT 18 "Narv a linna omandis
olevate eluruumide valitsemise kord" § 19 loikes 2 satestatud metoodikale ning selle alusel
arvestatud eluruumi aadressil Tallinna mnt 27-67, Narva, muugihind on 12 654,51 eurot.
Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise korra § 16 19 3 kohaselt eluruumi voib
otsustuskorras voorandada, kui on kindlaks tehtud, et eluruum ei ole linnale vajalik avalikuks
otstarbeks ega seadustest voi kohaliku omavalitsuse oigusaktidest tulenevate kohustuste
taitmiseks,
Antud kusimus oli arutusel Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni 01.08.2022. a koosolekul.
Eluasemekomisjon 1eidis, et nimetatud eluruum ei ole linnale vajalik avalikuks otstarbeks ega
seadustest voi kohaliku omavalitsuse oigusaktidest tulenevate kohustuste taitmiseks ning
otsustas teha Narva Linnavalitsusele ettepaneku vcorandada nimetatud eluruum otsustuskorras
selle uumikule Dmitri Borunovile.

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
voorandada otsustuskorras selle eluruumi uumikule.
2.2 Korra § 17 19 2 kohaselt munitsipaaleluruumi uurilepingu alusel kasutatava eluruumi
vcorandamise otsustuskorras otsustab Narva Linnavalitsus.
2.3 Haldusmenetluse seaduse § 53 19 1 p-de 2 ja 3 kohaselt haldusakti kcrvaltingimus on
haldusakti pohiregulatsiooniga seotud lisakohustus voi lisatingimus hal dusakti
pohiregulatsioonist tuleneva oiguse tekkimiseks. Haldusmenetluse seaduse § 53 19 2 p-st 1
tulenevalt voib seaduses voi maaruses satestatud juhul haldusaktile kehtestada
kcrvaltingimuse.
2.4 Korra § 16 19 11 jargi on uurilepingu alusel kasutatava eluruumi otsustuskorras
voorandamisel lisatingimuseks iiuri ja korvalkulude volgnevuse puudumine voorandamise
hetkeks. Nimetatud asjaolu kinnitamiseks peab ostja esitama voorandamise korraldajale
hiljemalt 3 toopaeva enne notariaalse muugilepingu sclmimist vastava kinnituse.

3.0tsus
3.1 V55randada otsustuskorras
Narva
linnale
kuuluv
ja
Narva
Linnavalitsuse
Linnamajandusameti bilansis olev korteriomand aadressil Tallinna mnt 27 - 67 Narvas
(kinnistusraamatu Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1139609, 484/33433
mottelist osa kinnisasjast, mille katastriuksuse tunnus on 51101 :004:0007, sihtotstarve
elamumaa 100% ja eriomandi ese e1uruum nr- 67, mille uldpind on 48,40 m 2 ja mille
tahistus plaanil on 67), muugihinnaga 12 654,51 eurot (kaheteist tuhat kuussada
viiskiirnmend neli eurot ja 51 eurosenti) Dmitri Borunov'ile, isikukood 38906023712.
3.2 Eluruumi muugihind peab olema taielikult tasutud vahemalt 2 toopaeva enne notariaalse
mtiugilepingu solmimist voi enne rnuugilepingu solmimist deponeeritud notari kontole
tingimusel, et notar kannab hoiustatud muugihinna kahe toopaeva jooksul arvates
muugilepingu s5lmimisest vocrandamise korraldaja kontole.
3.3 Muugilepingu solmimisega seotud notaritasu ja riigiloivu tasub ostja.
}.4 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil korraldada punktis 3.1. nimetatud
korteriomandi voorandamine.
3.5 Korralduse punktis 3.1. nimetatud korteriomandi vcorandamise lisatingimuseks on
v56randatava eluruumi uuri ja korvalkulude volgnevuse puudumine vcorandamise hetkeks.
Nimetatud asjaolu kinnitamiseks peab ostja esitama vdorandamise korraldajale hiljemalt 3
toopaeva enne notariaalse muugilepingu solmimist korteriuhistu voi elamu, kus asub
vcorandatav eluruum, haldaja, samuti SA Narva Linnae1amu toendid vclgnevuse
puudumise kohta.
4. Rakendussatted
4.1 Narva
Linnakantselei1
teha
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Linnamajandusametile.
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,

lrin~

Abilinnapea
linnapea ulesannetes

L.
~

• •

Ullar Kaljuste
Linnasekretar

