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Elamutes asuvate mitteeluruumide erastamine
avalikul enampakkumisel (Linda l-M2, Uuskiila 4-Ml, Narva)

l.Asjaolud ja menetluse kaik
Linnavara- ja Majandusameti bilansis on Narva linnas asuvad korteriomandid:
Linda tanav 1, mille koosseisu kuuluvad reaalosana keldrikorrusel asuv mitteeluruum M2
(inventariseerimisplaanil pos 54-56), kogupinnaga 41,1 m 2, bilansilise maksumusega
32 551 krooni ja 411/3806 mottelist osa maatukist (katastritunnus 51101:006:0082, pindala
2686m 2) bilansilise maksumusega 1 000 krooni;
Uuskiila 4, mille koosseisu kuuluvad reaalosana esimesel korrusel asuv mitteeluruum M1
(inventariseerimisplaanil pos 39-44), kogupinnaga 116,6 m2 , bilansilise maksumusega
110 000 krooni ja 1166111090 mottelist osa maatukist (katastritunnus 51105:003:0149,
pindala 1984m2 ) bilansilise maksumusega 5 215 krooni.
Mitteeluruumi Narvas aadressil Linda I-M2 kasutab 09.07.2004 ariruumi uurilepingu nr 1/424
alusel MTD Korteriiihistu Linda 1 (tahtajatu leping) ja mitteeluruumi aadressil Uuskula 4-Ml
kasutab 11.03.2008 ariruumi uurilepingu nr 1/495 alusel 00 M. Ehitusvalitsus (tahtajatu leping).
Eelnimetatud linnavara eksperthinnangu koostas 2009. a jaanuaris Ober Haus Kinnisvarafirma.
Eksperthinnangu alusel on Narvas Linda 1 hoones asuva mitteeluruumi M2 alghind
45 000 krooni ning Uuskula 4 asuva mitteeluruumi Ml alghind on 310 500 krooni.
Vabariigi Valitsuse 18.06.1996 maarusega nr 175 kinnitatud "Mitteeluruumide erastamise korra"
punkti 35 kohaselt mitteeluruumi hindamise akti kinnitab mitteeluruumide erastamise kohustatud
subjekti seaduslik esindaja (antud juhul Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetaitja).
Sama korra punkti 6 kohaselt maarab kohustatud subjekt tagatisraha, mille suurus voib olla kuni
10 protsenti alghinnast. Narva Linnavolikogu 15.03.2000 maaruse nr 15110 punktiga 3 kehtestati
tagatisraha suurus 10 protsenti alghinnast.
Eelnimetatud elamutes asuvate mitteeluruumide erastamise, sh alghinna maaramise kusimust
arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 08.07.2009 istungil (protokoll nr 7), kus
otsustati:
1. Arvestades asjaolu, et kinnisvara turuvaartus Eestis on oluliselt langenud, samuti Narvas
Linda 1 elamus asuva mitteeluruumi M2 seisukorda, kehtestada antud mitteeluruumi
erastamise alghind 15 000 krooni.
2. Linnavara- ja Majandusametil esitada Narva Linnavalitsuse istungile korralduse
vastuvotmiseks kusimus linnavara - Narvas Uuskula 4 elamus asuva mitteeluruumi Ml
ja Narvas Linda 1 elamus asuva mitteeluruumi M2 avalikul enampakkumisel erastamise
kohta.

2.0iguslikud alused
Mitteeluruumide erastamise seaduse § 5 19 4 ja Vabariigi Valitsuse 18.06.1996 maarusega nr 175
kinnitatud "Mitteeluruumide erastamise korra" punkti 3 kohaselt, kui mitteeluruumi ostueesoigust

omav isik puudub v5i ta ei kasuta oma ostueesoigust, erastatakse mitteeluruum avalikul
enampakkumisel.
Mitteeluruumide erastamise seaduse § 5 19 6 kohaselt mitteeluruumide erastamise ja alghinna
maaramise ning alghinna muutmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
Vabariigi Valitsuse 18.06.1996 maarusega nr 175 kinnitatud "Mitteeluruumide erastamise korra"
(edaspidi ka Kord) punkti 34 kohaselt mitteeluruumide erastamise kohustatud subjekt maarab
hindaja, kes maarab kindlaks erastamise alghinna. Linnavara- ja majandusamet maaras hindajaks
Ober Haus Kinnisvarafirma.
Korra punkti 35 kohaselt elamus asuva mitteeluruumi alghinna maaramiseks koostatakse
kaesoleva korra lisas esitatud vormi kohane mitteeluruumi hindamise akt, mille kinnitab
mitteeluruumide erastamise kohustatud subjekti seaduslik esindaja. Ober Haus Kinnisvarafirma
koostas 2009. a jaanuaris hindamisakti, mille kohaselt moodustab Narvas Linda tn 1 asuva
mitteeluruumi M2 alghind 45000 krooni.
Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 maaruse nr 936 "Narva Linnavalitsuse Linnavarakomisjoni
pohimaarus" § 2 kohaselt linnavarakomisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linnavalitsuse
maaruste ja korralduste ettevalmistamisel. Seega, linnavarakomisjoni 08.07.2009 istungil
(protokoll nr 7) vastuv5etud otsus Narvas Linda tn 1 asuva mitteeluruumi M2 15000 krooni
suuruse alghinna maaramiseks on soovitusliku iseloomuga.
1 punkti 2 kohaselt
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 15ike
linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu kiisimusi, mis volikogu maaruste v5i otsustega
v5i valla voi linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
Narva Linnavolikogu 15.03.2000 maaruse nr 15/10 "Mitteeluruumide erastamine avalikul
enampakkumisel" punkti 1 kohaselt maaratakse Narva linna munitsipaalomandis olevad
mitteeluruumid enampakkumisele Narva Linnavalitsuse korraldusega.

3.0tsus
Viia labi avalik enampakkumine jargmiste elamutes asuvate mitteeluruumide erastamiseks:
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4.Rakendussatted
4.I.Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil teha kaesolev korraldus teatavaks
OU-Ie M. Ehitusvalitsus ning mittetulundusuhingule Korteriuhistu Linda 1.
4.2.Korraldus joustub seadusega satestatud korras
4.3.Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
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