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Rahanoude lootusetuks tunnistamine ja
lootusetu rahanoude mahakandmine

1. Asjaolud ja menetluse kiik
1.1. oD KOMMERTSLEHT, registrikood 10691560, kasutas 30.11.2000 linnavara
UUrilepingu a1use1 ruume aadressil: Peetri plats 1, Narva. Keskmine renditasu, arvestades
kommunaalteenuseid, oli 6000 - 7000 krooni kuus.
oD KOMMERTSLEHT jattis endale lepingu punktiga 3.2.2 voetud kohustused pidevalt
taitmata ega tasunud oigeaegselt renditasu ja kommunaalteenuste arveid.
Seoses sellega, et 01.04.2002 seisuga moodustas renditasu ja kommunaalteenuste volg
34 583,45 krooni, teavitas Linnavara- ja Majandusamet oD-ut KOMMERTSLEHT
rendilepingu lopetamisest juhul, kui volgnevust ei kustutata.
01.11.2002 seisuga oli renditasu ja kommunaalteenuste volg 39 940,50 krooni. Rendileping
OD-ga KOMMERTSLEHT lopetati. oD KOMMERTSLEHT juhtkond esitas vola
kustutamise graafiku, kuid ei tliitnud oma lubadusi taielikult.
30.03.2004 maarati oD KOMNIERTSLEHT likvideerijaks Ilja Smirnov.
11.10.2005 laekus Linnavara- ja Majandusametile oD KOMMERTSLEHT likvideerijalt Ilja
Smirnovilt avaldus, milIes palutakse maha kanda volg summas 20 000 krooni seoses
ettevotte likvideerimisegaja oD-I KOMMERTSLEHT finantsvoimaluste puudumisega vola
kustutamiseks. Narva Linnavalituse linnavarakomisjon ei andnud nousolekut volgnevuse
mahakandmiseks (28.12.2005 protokoII nr 1).
01.04.2009 seisuga oli oD KOMMERTSLEHT, registrikood 10691560, volgnevus
Linnavara- ja Majandusametile summas 20 000 krooni kajastatud Ameti bilansis lootusetu
noudena.
oD KOMMERTSLEHT, registrikood 10691560, kustutati ariregistrist 16.06.2008.a.
1.2. oD KAVN-TEENINDUS, registrikood 10019590, kasutas 01.05.1997 linnavara
rendilepingu nr 1/42-d a1usel hoonet aadressil: Mas10vi 1, Narva, Uldpind 803,9 m2 •
Renditasu oli 12 152,65 krooni.
oD KAVN-TEENINDUS jattis endale lepingu punktiga 3.2.2 voetud kohustused pidevalt
taitmata ega tasunud oigeaegselt renditasu ja kommunaalteenuste arveid.
Seoses seIIega, et 01.12.1998 seisuga moodustas renditasu ja kommunaalteenuste volg
71 812,17 krooni, teavitas Linnavara- ja Majandusamet oD KAVN-TEENINDUS kohtuhagi
esitamisest vola sundkorras sissenoudmiseks ning lepingu IOpetamisest juhul, kui volgnevust
ei kustutata.

31.12.1998 seisuga oli rendivolg 57253,35 krooni. Rendileping OO-ga KAVN
TEENINDUS lopetati.
21.01.1999 esitas Narva linn Narva Linnakohtusse hagi renditasu vola summas 57253,35
krooni sissenoudmiseks.
Uiline-Viru Maakohtu 13.10.2004 otsusega nr 2-847/04 mlilirati 00 KAVN-TEENINDUS
sundlikvideerimisele.
01.04.2009 seisuga oli 00 KAVN-TEENINDUS, registrikood 10019590, volgnevus
Linnavara- ja Majandusametile summas 53522,37 krooni kajastatud Ameti bilansis
lootusetu noudena.
Viru Maakohtu 25.08.2008 maarusega nr 2-08-21006 lopetati pankrotimenetlus pankrotti
00 KAVN-TEENINDUS, registrikood 10019590,
valja kuulutamata raugemise tOttu
kustutati ariregistrist 08.1 0.2008.a.
Olaltoodud lootusetu noude kogusumma on 73 522,37 krooni.
KUsimust arutati 08.04.2009.a. Narva Linnavalitsuse 12.07.2006.a mlilirusega nr 936 "Narva
Linnavalitsuse Linnavarakomisjoni pohimaarus" moodustatud Narva Linnavalitsuse
Linnavarakomisjoni koosolekul (protokoll nr 4). Lahtudes Ulaltoodust teeb Narva
Linnavalitsuse Linnavarakomisjon Narva Linnavalitsusele ettepaneku rahuldada Narva
Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti taotlus rahanoude lootusetuks tunnistamiseks.

2. Oigusliku alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loige 1 punkt 2 satestab, et valla- voi
linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu kUsimusi, mis volikogu maaruste voi
otsustega voi valla voi linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a maaruse nr 34 "Linnavara kolbmatuks tunnistamise,
mahakandmise ja havitamise kord» (edaspidi Kord) § 3 kohaselt rahanoue tunnistatakse
lootusetuks vastavalt Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 loike 8 pohimotetele.
Narva Linnavalitsuse 08.03.2006. a mlilirusega nr 257 "Narva linna raamatupidamise sise
eeskirja kinnitamine" kinnitatud Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 loike 8
alusel kui ebatoenaoliselt laekuvad nouded osutuvad lootusetuks, kantakse nii noue kui ka
allahindlus vastaval kontrakontol bilansist valja. Noue loetakse lootusetuks, kui LRK-I voi
Linnal tervikuna puuduvad igasugused voimalused noude kogumiseks (nt volgnik on
likvideeritud voi pankrotis ning pankrotipesas olevatest varadest ei piisa noude tasumiseks)
voi selle tagasinoudmiseks tehtavad kulutused osutuvad kallimaks saadavast tulust.
Korra § 22 punkti 2 kohaselt otsuse rahanoude, mille summa on Ule 10 000 krooni,
lootusetuks tunnistamise ja lootusetu rahanoude mahakandmise kohta votab vastu Narva
Linnavalitsus.
Korra § 24 jargi juhul, kui Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjon peab esitatud rahanoude
lootusetuks tunnistamise taotlust pohjendatuks, ja rahanoude lootusetuks tunnistamise ja
mahakandmise otsuse vastuvotmine on Narva Linnavalitsuse padevuses, valmistab ette
rahanoude valitseja haldusakti eelnou rahanoude lootusetuks tunnistamise ja mahakandmise
kohta ning esitab selle koos toendavate dokumentidega Narva Linnavalitsusele otsuse
vastuvotmiseks.

Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a maarusega nr 36/16 "Narva linna pohimiiiiruse
kinnitamine" kinnitatud Narva linna pohimaaruse punkt 5.7.1. alusel Narva Linnavalitsuse
komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linnavalitsuse maaruste ja korralduste
ettevalmistamisel.
Korra § 26 kohaselt otsus rahanoude lootusetuks tunnistamise ja mahakandmise koht peab
sisaldama rahanoude lootusetuks tunnistamise taotlusega noustumist; rahanoude lootusetuks
tunnistamise otsust ja volitamist selle rahanoude bilansist mahakandmiseks; marget
lootusetuks tunnistatud rahanoudega seotud oiguste ja kohustuste tilekandmise kohta.

3. Otsus
3.1.Noustuda Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti taotlusega rahanoude
lootusetuks tunnistamiseks ning tunnistada jargmised rahanouded lootusetuteks:
rahanoue aD KOMMERTSLEHT, registrikood 10691560, vastu tildsummas
20 000,00 krooni;
rahanoue aD KAVN-TEENINDUS, registrikood 10019590, vastu tildsummas
53 522,37 krooni.
3.2.Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusametil kanda maha kaesoleva korralduse
punktis 3.1. nimetatud rahanoue oma bilansist.
3.3.Kaesoleva korralduse punktis 3.1. nimetatud lootusetu rahanoudega seotud oigused ja
kohustused ei kuulu tilekandmisele.

4. Rakendussatted
4.1. Linnavara- ja majandusametil teha korraldus teatavaks aD-Ie KOMMERTSLEHT,
aD-Ie KAVN-TEENINDUS.
4.2. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3. Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
korralduse teatavakstegemist.
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