LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
Teisės akto projektas

2018-07-01

Nr. TAP-17-2016(3)

TAIS Nr. 18-8388

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE
NUTARIMAS
DEL NEKILNOJAMOJO TURTO PEREMIMO VALSTYBES NUOSAVYBEN IR
PERDAVIMO VALDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJAI
BE! VALSTYBES TURTO INVESTAVIMO IR AKCINES BENDROVES ,,KLAIPEDOS
NAFTA” JSTAT!NIO KAP!TALO DID!NIMO
2018m.

d.Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaistybés ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo statymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 7 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies
3 punktu, 22 straipsnio I dalies 2 punktu ir 2 dalies 2, 3 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos akciniq
bendroviq jstatymo 20 straipsnio 1 dalies 16 punktu, 49 ir 50 straipsniais, jgyvendindama Sprendimo
investuoti vaistybes ir savivaldybiq turt priêmimo tvarkos apra, patvirtint Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2007 m liepos 4 d nutarimu Nr 758 ,,Del Sprendimo investuoti vaistybes ir
savivaldybiq turti priémimo tvarkos aprao patvirtinimo”, Vaistybes turtiniq ir neturtiniq teisiq
jgyvendinimo vaistybes valdomose jmonese tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2012 m. bire1io 6 d. nutarimu Nr. 665 ,,Dêl Vaistybes turtiniq ir neturtiniq teisiq
gyvendinimo valstybês valdomose jmonêse tvarkos aprau pat’iitiiiimo”, 53.1 papuiild ir
atsive1gdama j Klaipedos miesto savivaldybs tarybos 2017 m. geguês 25 d. sprendim4 Nr. T2- 122
,,Dél sutikimo perduoti savivaldybes turt vaistybés nuosavyben”, Lietuvos Respublikos Vyriausybe
n

U

t a r i a:

1. Perimti va1stybs nuosavybôn Klaipôdos miesto savivaldybei nuosavybes teise priklausantj
neki1nojamaj turt pastat—sporto sale (registro numeris 50/115957, unikalus numeris 21993013-0016) su kiemo statiniais (unikalus numeris 2199-3013-0027) Klaipêdoje, Buriq g. 5, ir
perduoti jj patikèjimo teise valdyti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, kol is turtas bus
—

—

—

—

investuotas akcinç bendrovç ,,Klaipedos nafta”, kaip tai nurodyta 2 punkte.
2. Nustatyti, kad io nutarimo 1 punkte nurodytas perimamas turtas, kurio nepriklausomq turto
vertintojq 2017 m. rugséjo 25 d. nustatyta rinkos verté yra 180 000,00 (vienas imtas atuoniasdeimt
tUkstani4) eurq, kaip papildomas naas perduodamas akeinei bendrovei ,,Klaipêdos nafta” (juridinio
asmens kodas 110648893, buveinés adresas Klaipéda, Buriq g. 19), didinant ios bendrovés jstatinj
kapita1q
3. Sutikti, kad Energetikos ministerija, akeinés bendrovés ,,Klaipêdos nafta” valstybei
nuosavybés teise prik1ausaniq akcijq valdytoja, jgaliotq savo atstov4 ios akcinés bendrovés
visuotiniame akcinink4 susirinkime balsuoti u tai, kad jstatinis kapitalas butq padidintas papildomu
jnau, ileidiant naujas paprast4sias vardines akeijas, kuri4 kiekvienos nominali vert
(dvideimt devyni centai) euro.

—

0,29

2
4. Perduoti Energetikos ministerijai valstybei nuosavybos teise prik1ausanias naujas akcinés
bendrovês ,,Klaipêdos nafta” paprastqsias vardines nemateria1isias akcijas (akcijos nominali verté

—

0,29 euro), kurios valstybôs nuosavybén gyjamos j akcinç bendrove ,,Klaipedos nafta” investavus
io nutarimo 1 punkte nurodyt turt, patikéjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti.
5. ga1ioti Energetikos ministerij pasirayti su Klaipedos miesto savivaldybe ir akeine
bendrove ,,Klaipodos nafta” io nutarimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo—priemimo aktus,
jregistruoti Nekilnoj amoj o turto registre daiktines teises j j thrt ir atlikti kitus su vaistybes turto
investavimu susijusius veiksmus.
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