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Narvas Rakvere tanav 91 asuva maa-ala osa
tasuta kasutusse andmine (KU KANGELASTE 9)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

Narva Linnavalitsusele laekus taotlus Korteriilhistult KANGELASTE 9, registrikood
80170532, milles palutakse anda kasutusse linnamaa osa Narvas aadressil Rakvere tanav 91
parkimisplatsi korraldamiseks korteriilhistu elanikele.
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet tegi SA-Ie Narva Linnaelamu ja Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile jareleparimise arvamuse saamiseks
selles kilsimuses. Oma vastustes teatasid molemad asutused, et neil ei ole vastuvaiteid Rakvere
tanava 91 maa-ala osa kasutusse andmisele KO-le Kangelaste 9 tingimusel, et taidetakse
autoparkla ehitamiseks vajalikud nouded.
Korteriilhistu KANGELASTE 9 taotlust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni
istungiI23.09.2009. a (protokoll nr 9) ning otsustati:
1. Anda Korteriilhistule KANGELASTE 9, registrikood 80170532, avalikku
enampakkumist korraldamata maaramata ajaks tasuta kasutusse Narvas Rakvere tanav
91 asuva maa-ala (katastritunnus 51104:003:0002) osa parkimisplatsi korraldamiseks
korteriilhistu elanikele.
2. Linnavara- ja majandusametil esitada punktis 1 nimetatud otsus Narva Linnavalitsuse
istungile korralduse vastuvotmiseks.

2. OIGUSLlKUD JARELDUSED
Kohaliku omavalitsuse korra1duse seaduse § 30 loike 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus
lahendab ja korraldab kohaliku elu kilsimusi, mis volikogu maaruste voi otsustega voi valla voi
linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
Narva Linnavolikogu 17.03.2005. a maaruse nr 14/52 "Linnavara kasutusse andmise kord"
(edaspidi ka Kard) punkti 5.1.3 alapunkti b) kohaselt otsustuse linnavara kasutusse andmise
kohta kinnisasjade kasutusse andmisel votab vastu kohaliku omavalitsuse asutus tema bilansis
oleva vara suhtes, kui linnavara antakse kasutusse maaramata ajaks. Korra punkti 62 1 kohaselt
Korra punktis 5 kinnisasja kohta satestatut kohaldatakse hoonetele, nende osadele voi
rajatistele, soltumata sellest, kas tegemist on kinnisasja olulise osa voi vallasasjaga. Samuti
voib Korra punktide 46, 46.4, 7.2.6 alusel avaliku enampakkumiseta voi eellabiraakimistega
pakkumiseta anda kasutusse linnavara - linna omandis olevad maa-alad, mis antakse kasutusse
korteriilhistule voi korteriomanike iihisusele parkimisplatsi korraldamiseks.

Vastavalt Korra punktile 47 linnavara enampakkumiseta kasutusse andmise otsustus voetakse
vastu tulenevalt Korra punktist 5 (antudjuhul eelpool toodud punkt 5.1.3). Seega, eelnimetatud
maa-ala enampakkumiseta kasutusse andmise otsustuse votab vastu Linnavara- ja
Majandusamet, Narva Linnavalitsusel tuleb aga vastu votta otsustus antud maa-ala tasuta
kasutusse andmise kohta, kuna Korra punktide 7.2, 7.2.6 kohaselt tiksnes linnavalitsuse
korraldusega voib linnavara korteritihistule voi korteriomanike tihisusele kasutusse anda tasuta
voi "Otiritasu arvestuse metoodilise juhendiga" ettenahtust madalama tasu eest tahtajaga kuni 5
aastat voi maaramata ajaks.
Narva Linnavolikogu 21.06.2005 maarusega nr 20/57 kinnitatud "Linnavara eeskirja" punkti
49 kohaselt linna nimel solmib kasutuslepingu kohaliku omavalitsuse asutus, kelle bilanssi
nimetatud linnavara kuulub. Antud juhul solmib tasuta kasutamise lepingu Narva linna nimel
Linnavara- ja majandusamet kui Narvas Rakvere tanav 91 asuva maa-ala bilansiline valdaja.

3. OTSUS
3.1. Anda Korteritihistule KANGELASTE 9, registrikood 80170532, maaramata ajaks tasuta
kasutusse Narvas Rakvere tanav 91 asuva maa-ala (katastritunnus 51104:003:0002) osa
tildpinnaga 750 m2 parkimisplatsi korraldamiseks korteritihistu elanikele.
3.2. Linnavara- ja majandusametil solmida Korteritihistuga KANGELASTE 9 punktis 3.1
nimetatud ruumide tasuta kasutusleping.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2. Linnavara- ja majandusametil teha korraldus teatavaks Korteritihistule KANGELASTE 9.
4.3. Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemisest.
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