NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

17.03.2015. a nr 267-k

Narva Linnavalitsuse 19.02.2014. a. korralduse nr 193-k
" Linnavara sihtasutusele Narva Muuseum üleandmine" muutmine

1. Asjaolud ja menetluse käik
Narva Linnavalitsuse 19.02.2014 korraldusega nr 193-k .Linnavara Sihtasutusele Narva Muuseum
üleandmine" otsustati anda Peterburi mnt 2 asuva kinnistu koos ehitiste ja rajatistega SA-le Narva
Muuseum. Vastavalt korralduses sätestatule oli kinnistulolevate ehitiste ja rajatiste bilansiline jääkväärtus
kokku 8 003 818,43 eurot (seisuga 31.01.2014).
Notari lepingu ettevalmistamise käigus ilmnes, et ehitiste ja rajatiste bilansilise jääkväärtuse summa peab
kajastama märtsi 2015 seisu ning korraldust nr 193-k tuleb vastavalt muuta.

2. Õiguslikud alused
2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 linnavalitsus lahendab küsimusi,
mis volikogu otsustega on pandud täitmiseks valitsusele.
2.2 Narva linna põhimääruse punkti 5.3.4 linnapea esindab Narva linna ja linnavalitsust seaduse,
kaesoleva Põhimääruse ja linnavolikogu poolt ettenähtud pädevuse alusel, omab allkirjaõigust.
2.3 Asjaõigusseaduse § 64 1 kohaselt on kinnisomandi üleandmiseks nõutav õigustatud isiku ja teise
poole notariaalselt tõestatud kokkulepe (asjaõigusleping) ja sellekohase kande tegemine
kinnistusraamatusse.
2.4 Haldusmenetluse seaduse §64 19. 1 ja 68 192 aluselotsustab haldusakti muutmise haldusorgan, kelle
pädevuses oleks haldusakti andmine haldusakti muudatuse vastuvõtmise ajal.

3. Otsus
3.1. Muuta Narva Linnavalitsuse 19.02.2014 korralduse nr 193-k .Linnavara Sihtasutusele Narva
Muuseum üleandmine" punkti 3.2 ja sõnastada see järgmiselt:
,,3.2 Pärast Eesti-Läti-Vene piiriüJese koostöö programmiga kooskõlastamist anda SA-le Narva
Muuseum üle Narva Muuseumi bilansist ja aadressil Ida-Viru maakond Narva linn
Peterburi mnt 2 (63380 m2 , katastritunnus 51101 :00 I :0033) olev kinnistu koos kinnistul asuvate
ehitisteja rajatistega. Maa bilansiline väärtus on 28 357,6 eurot, ehitisteja rajatiste bilansiline
jääkväärtus kokku on 8 057 822,31 eurot (seisuga 28.02 .2015)".

4. Rakendussätted
4.1. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
4.2 . Narva Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika
ametile, SA-le Narva Muuseum ning Narva Muuseumile.
4.3 . Korraldust võib vaidlustada, esitades kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale 30 päeva
jooksul arvates Narva Linnavalitse e poolt korralduse teatavakstegemist.
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