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Linnavara mahakandmine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond taotleb oma bilansist vara mahakandmist.
Mahakantavaks varaks on Narva Paemurru Spordikooli kasutuses olevad jiiiihokiplatsi poordid,
Narva Peetri Kooli kasutuses olev telefonijaam ja Narva Laste Loomemaja kasutuses olev
arvuti.
Narva Paemurru Spordikoolis tuvastas 03.06.2009. a Ulevaatusel komisjon, et pleksiklaasil on
9-aastase ekspluatatsiooni tagajarjel palju kriimustusi, litri ja hokikeppide lookidest tekkinud
vigastusi jne, mis halvendavad pleksiklaasi Hibipaistvust; monedel akrUUlist piirderajatistel on
killud valja loadud, mis voib pohjustada pleksiklaasi taieliku lagunemise. Komisjon tegi
jarelduse, et klaaside edasine kasutamine on lubamatu.
Fast Service oD 03.09.2009.a teostas Narva Peetri Kooli kasutuses oleva telefonijaama
Ulevaatuse ning tegi kindlaks, et seadme pikaajalise ja intensiivse kasutamise tulemusena on
jouplokkide mahis liibi polenud ning montaaZiplaatides esineb katkestusi; aparatuuri mudelid
on tootmiselt maha voetud, varuosi ei ole, mist6ttu neid pole voimalik remontida. Antud vara
ei ole edasiseks kasutamiseks kolblik.
Sign AS teostas Narva Laste Loomemaja kasutuses oleva arvuti Ulevaatuse ning tegi
kokkuvotte, et seade kuulub mahakandmisele, kuna selle tehnilise parameetrid ei ole
voimelised tagama kaasaegse tarkvara normaalset tOad ning kulunud detailide asendamine
nouab suuri kulutusi, mis ei ole majanduslikult otstarbekas.
Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 23.09.2009.a istungil otsustati (protokolli nr 9
punkt 5), et Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond esitab antud kUsimuse Narva Linnavalitsuse
istungile vastava korralduse vastuvotmiseks.

2. Oiguslikud alused
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punktile 2 valla- VOl
linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu kUsimusi, mis volikogu maaruste voi otsustega
voi valla voi linna pohimaarusega on pandud taitmiseks vaIitsusele.
Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a maarusega nr 34 vastuvoetud "Linnavara kolbmatuks
tunnistamise, mahakandmise ja havitamise korra" § 7 kohaselt tunnistatakse linnavara
kolbamatuks, kui: 1) linnavara on muutunud kolbmatuks avaliku kasutamise Narva linna
valitsemise voi tulu saamise otstarbeks ning linnavara pole onnestunud v66randada; 2) on
toestatud linnavara sailitamise ebaotstarbekus; 3) linnavara on osaliselt voi taielikult havinud.
Sama korra § 14 punkti 1 alusel otsuse kolbmatuks tunnistatud linnavara mahakandmise kohta
votab vastu Narva Linnavalitsus.

3.0tsus
Noustuda Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna taotlusega vara bilansist mahakandmise
kohta ja lubada kanda maha jargnev vara:
3.1 Narva Paemurru Spordikooli kasutuses olev vara
- jaahokiplatsi poordid (akriiUlmaterjalist piirded), soetamise kuupaev 31.12.2000, bilansiline
maksumus 405000,00 krooni, kulum 100%;
3.2 Narva Peetri Kooli kasutuses olev vara
telefonijaam Miniset-2, soetamise kuupaev 01.10.2000, bilansiline maksumus 34000,00
krooni, kulum 100%;
3.3 Narva Laste Loomemaja kasutuses olev vara
arvuti Pentium 32 MB, soetamise aasta 1995, bilansiline maksumus 31555,00 krooni,
kulum 100%.

4. Rakendussatted
4.1 Kaesolev korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2 Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
korralduse teatavakstegemise paevast arvates.
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