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Narva Liooavolikogu 24.09.1997 otsuse or 95/15
"Voorandamisele mittekuuluvate eluru umide
oimekirja kiooitamise kohta" kehtetuks tuooistamine

1. Asjaolud ja meoetluse kliik

I.
1. 30.05.1997. a notariaalselt toestatud ostu-mililgilepingu alusel omandas Narva linn
AS-it Eesti Telefon elamu aadressil Hariduse 16 Narvas (edaspidi ka Hariduse 16). Vastavalt
ostu-mililgilepingu p 2.2 oli nimetatud elamu mliilgihind 1 500 000 krooni.
2. Vastavalt eluruumide erastamise seaduse § 3 punktile 12 on eluruum erastamise
objektiks, kui see on kohustatud subjekti omandis kaesoleva seaduse joustumisel voi on
antud kohustatud subjekti omandisse erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78;
1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51,324) voi Eesti Vabariigi pollumajandusreformi seaduse
alusel.
Eluruumide erastamise seadus joustus 29.05.1993. Kuna Narva linn omandas elamu Hariduse
16 parast eluruumide erastamise seaduse jaustumist ei ole selle elamu korterid nimetatud
seaduse moistes erastamise objektiks.
Vaatamata sellele asjaolule, vattis Narva Linnavolikogu 24.09.1997.a vastu otsuse nr 95/15
«Erastamisele mittekuuluvate eluruumide nimekirja kinnitamise kohta», mille kohaselt
eluruumide erastamise seaduse § 3 loike 8 alusel tunnistati Hariduse 16 erastamisele
mittekuuluvaks seoses eluruumide edasise kasutamisega ilUrilepingu alusel. Nimetatud
seaduse satte kohaselt voib linna ja valla omavalitsuse volikogu kindlaks mal:irata eluruumid,
mida ei erastata seoses nende lammutamise, rekonstrueerimise, edasise kasutamisega
ililrilepingu alusel v5i muul majuval pohjusellildistes huvides.
3. Elamus Hariduse 16 on kokku 16 korterit, nendest 8 korterit (korterid nr 1,3, 7, 9, 10, 12,
13, 14) voorandas Narva linn 24.04.1998. a ostu-mililgilepingu alusel Eesti Vabariigile
mililgihinnaga 754 800 krooni. Eesti Vabariigile kuuluvate korterite haldajaks oli
Siseministeerium.
4. Eluruumide erastamise seaduse 18.07.2004 jaustunud § 22 laike 12 kohaselt ei ole
asustamata eluruumid; eelmise ililmiku lahkumise, valjatastmise v5i surma tottu vabanenud
eluruumid ja ililrilepingu alusel kasutatavad eluruumid, mille eesoigusega erastamiseks ei ole
esitatud avaldust Eluruumide erastamise seaduses sl:itestatud tahtajaks 2004. aasta 1. augustist
erastamise objektiks. Uihtudes sellest tehti Narva Linnavolikogu 23.12.2004 maarusega nr
61/47 "Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja kasutamise kord"
nimetatud otsuses muudatused ja nimelt pealkirjas ja punkti 1 sanastust "erastamisele
mittekuuluvad" sonastati "voorandamisele mittekuuluvad".
5. Kaesoleval ajal elamus Hariduse 16 on Narva linna omandis 8 korterit ning illejaanud
korterid on kolmandate isikute omandis.
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II.
6. Narva Linnavolikogu korterilihistute ja elamukomisjoni ning Olgus-, tarbijakaitse- ja
korrakaitsekomisjoni 04.03.2009 otsuse alusel tellis SA Narva Linnaelamu Hariduse 16
elamu tehnilise seisundi eksperthinnangu. Eksperthinnangu koostas AS VANT (registrikood
10157719) ning ekspertiisikokkuvottest tuleneb:
1) Elamu aadressil Hariduse 16 on rahuldavas seisukorras.
2) Hoone pehme katusekate vajab kohest vahetamist, takistamaks sadevee sissetungimist ja
valtimaks hoonekonstruktsioonide edasist lagunemist.
3) Sillutis ja sadevee aravooluslisteem vajavad vahetust.
4) Kamiisi vooderdus on madanenud ja vajab taielikku vahetust.
5) On vaja teostada tellisest viimistluskihi remont.
6) On soovitav teostada valisseinte soojustamine soojakadude vahendamiseks.
7) On soovitav vahetada koik aknad.
8) On vaja teostada varikatuste remonti.
9) RemonditOode orienteeruv maksumus on:
1009 x 1482,5 = 1495842,5 krooni Hma km 18%.
Hariduse 16 elamus pole tanaseni korraldatud korteriomandi haldamist ja majandamist, pole
moodustatud korterilihistut, linna, Siseministeeriumi ja eraisikute vahel puudub haldusleping.
Maja haldab SA Narva Linnaelamu, kelle padevusse see ei kuulu.
Nagu jareldub esitatud eksperthinnangust, vajab Hariduse 16 elamu remonditOode kompleksi
ning maaravas osas - viivitamatult.

III.
7. Kaesoleval ajal kuulub Hariduse 16 elamus ]\Iarva linnale 8 korterit: nr 2,4,5,6,8, 11, 15
ja 16.
• Korter Dr 2 (lihetoaline, lildpind 34,0 m2) lilirib Moskva Patriarhaadi Eesti
Oigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva ikoODi Kogudus, lepingu tahtaeg
21.11.2007 -15.11.2012,
• Korter Dr 4 (kahetoaline, 51,8 m2) Ulirib Geete Lahi, lepingu tahtaeg 18.08.2008 
Viru maakohtu Narva kohtumaja kohtunikuna ameti oleku ajaks,
• Korter Dr 5 (kolmetoaline, 66,1 m2) lilirib Maie BragiDa, lepingu tahtaeg
29.03.2000 - 29.03.2010;
• Korter Dr 6 (neljatoaline, 78,4 m2) Ulirib ADatoli Stsura, lepingu tahtaeg 13.11.2003
- 31.10.2006, praegu tahtajatu,
• Korter Dr 8 (lihetoaline, 33,8 m2) lilirib Dmitri Korotkov, leping solmiti 10.12.2008
- tema teenistuse ajaks Linnavara- ja majandusametis,
• Korter Dr 11 (kolmetoaline, 65,4 m2) Ulirib Aleksei Grigorjev, lepingu tahtaeg
31.10.2003 - 31.10.2006, praegu tahtajatu,
• Korter Dr 15 (kolmetoaline, 66,1 m2) lilirib Jackline Holter, lepingu tahtaeg
11.09.2008 - tema teenistuse ajaks Linnavara- ja majandusametis,
• Korter nr 16 (kahetoaline, 52,6 m2) lilirib Roman Ippolitov, lepingu tahtaeg
27.12.2006.a - terna teenistuse ajaks Ida Politseiprefektuuri Narva osakonna
politseiinspektori ametikohal.

IV.
8. Eelpool toodud asjaolude anallilis lubab teha jargmised jareldused:
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Kuna Narva Linnavolikogu 24.09.1997 otsus nr 95/15 kehtestab v05randamise keelu koikide
Hariduse 16 eluruumide suhtes, on vaja viia vastavusse see tegelike asjaoluga - osa Hariduse
16 elamu kortereid on juba kolmandate isikute omandis.Pohiseaduse § 32 satestab igaUhele
oiguse enda omandit vabalt vallata, kasutadaja kasutada. Kitsendused satestab seadus.
Tanane elamu Hariduse 16 tehnilise seisund nouab linnalt rahalisi vahendeid, mille leidmine
on praeguses keerulises majandusolukorras problemaatiline.Sellest Hihtuvalt on otstarbekas
tUhistada vMrandamise keeld ka munitsipaalkorterite osas. See voimaldab maha mUUa
edaspidi osa linnale kuuluvatest korteritest, mis ei ole vajalikud avalike funktsioonide ja
haldusUlesannete taitmiseks. Selle tulemusena vaheneb linna koormus seoses Hariduse 16
elamu korrashoiu ja majandamisega, samuti vahenevad linna praegused ja tulevased kulud.
Igale korterile, mis on vajalik linnale haldusUlesannete taitmiseks, on soovitav omistada
omaette v05randamisele mittekuuluv staatus.
9. Antud kUsimus oli arutusel Narva Linnavolikogu korteriUhistute ja elamukomisjoni ning
oigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni Uhiskoosoleku 04.03.2009 istungil, kus voeti
vastu otsuse taotleda Narva Linnavolikogu 24.09.1997 otsuse nr 95/15 kehtetuks
tunnistamisest.
KUsimus vaadati labi ka Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 10.06.2009 istungil, kus
otsustati noustuda Narva Linnavolikogu komisjonide ettepanekuga.
2. Oiguslikud alused

Haldusmenetluse seaduse § 68 loike 2 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise
haldusorgan, kelle padevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.
Vastavalt Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a maaruse nr 61/47 punktile 14 (01.01.2009
joustunud redaktsioonis) voib Narva Linnavalitsu~ oma korraldusega maarata eluruumid
vMrandamisele mittekuuluvateks seoses viimaste lammutamise, renoveerimise, UUrilepingu
alusel kasutamisega voi linna huvidest tulenevalt muudel mojuvatel pohjustel.
Kuna kaesoleval ajal kuulub munitsipaaleluruumide vMrandamise mittekuuluvuse
otsustamine Narva Linnavalitsuse padevusse, siis lahtudes haldusmenetluse seaduse § 68
loikest 2 kuulub Narva Linnavolikogu 24.09.1997 otsuse nr 95/15 kehtetuks tunnistamine
Narva Linnavalitsuse padevusse.
3.0tsus

Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 24.09.1997 otsus nr 95/15 "VMrandamisele
mittekuuluvate eluruumide nimekirja kinnitamise kohta".
4. Rakendussatted

4.1. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2. Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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