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Vallavara võõrandamise korraldamine
Lähtudes Räpina Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 11 „Räpina vallavara kord” §st 32,
Räpina Vallavalitsuse 13. juuni 2019 korraldusest nr 451 „Vallavara võõrandamise
korraldamine”, Räpina vallas, Veriora alevikus, Uus 7-7 ja Uus 7-8 asuvate korterite
võõrandamiseks läbiviidud avaliku kirjaliku enampakkumise 29. juuli 2019 protokollist nr 26/19 ning Räpina Vallavolikogu 29. mai 2019. a otsusest nr 1-3/27 „Vallavara võõrandamine”
punkti 2 alusel annab Räpina Vallavalitsus korralduse:
1. Kinnitada „Kirjaliku enampakkumise tingimused” ja „Avaldus enampakkumisel
osalemiseks” (lisatud), mille käigus müüakse korteriomandid aadressil Uus 7-7, Veriora
alevik, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 87901:002:0122, registriosa 2233938, ja
Uus 7-8, Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 87901:002:0122,
registriosa 2234038, ühise valdusena, kokku üldpinnaga 128,9 m².
2. Punktis 1 nimetatud vara müüakse järgmistel tingimustel:
1) enampakkumise viis – kirjalik enampakkumine;
2) enampakkumise alghind – 10 000 eurot;
3) enampakkumise tagatisraha 10% alghinnast;
4) enampakkumise osalustasu - 10 eurot;
5) pakkumise esitamise tähtaeg ja koht – 9. september 2019. a kell 10.00 aadressil Räpina
Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina;
6) pakkumiste avamise aeg ja koht – 9. september 2019. a kell 10.15 Räpina Vallavalitsuse
ruumides.
3. Müügileping sõlmitakse enampakkumise võitjaga ühe kuu jooksul arvates enampakkumise
tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemist, kuid mitte enne müügihinna tasumist.
4. Avaldada müügikuulutus Räpina valla kodulehel.
5. Moodustada enampakkumise läbiviimise komisjon koosseisus: esimees, haldusspetsialist
Allan Kirotar, liikmed: vanemraamatupidaja Aveli Oijov ja abivallavanem Piret Rammo.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
7. Korralduse peale võib esitada Räpina Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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