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2020-09Nr. (9.8E-35) 6VĮ 2020-09-09 Nr. (27.18E-02)-6K-2005113

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos 2020 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. (27.18E-02)-6K-2005113 (toliau – Raštas)
pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo turto
perdavimo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir
disponuoti“ projektą (toliau – Nutarimo projektas), teikia pastabas.
(2) Nutarimo projektu ketinama valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai (toliau –
Urėdija) perduoti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Elektrėnų sav.,
Pylimų k., Trakų g. 1 (toliau – turtas) patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti.
(3) Rašte nurodyta, kad perėmus turtą bus nugriauti nereikalingi pastatai ir pastatytas
Urėdijos administracinis pastatas su visais priklausiniais Urėdijai pavestoms funkcijoms vykdyti.
(4) Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba neprieštarauja Urėdijos administracinio pastato
statyboms, tačiau kyla abejonių dėl dalies Nutarimo projektu perduodamo turto tikslingumo.
(5) Nutarimo projekto lydimojoje medžiagoje pateikta informacija, kad didžioji dalis
ketinamo perduoti turto šiuo metu yra išnuomota VšĮ Taktinės pramogos, kuri teikia pramogų
organizavimo paslaugas Nutarimo projektu perduodamame turte, o nuomos sutartys galioja iki
2021 m. gegužės 23 d. Rašte nėra pateikta informacijos, ar perdavus šį turtą Urėdijai, jis ir toliau
bus nuomojamas VšĮ Taktinės pramogos iki nuomos sutarčių galiojimo pabaigos ar nuomos
sutartys bus nutrauktos ir šis turtas taip pat bus nugriautas.
(6) Atkreipiame dėmesį, kad Urėdijai perduodant turtą, kuris yra naudojamas ūkinei
veiklai vykdyti (nagrinėjamu atveju, nekilnojamojo turto nuoma) gali būti suteikta valstybės
pagalba. O turto perdavimas be konkurencingos procedūros ūkinei veiklai vykdyti, gali prieštarauti
ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
(7) Atsižvelgiant į tai, kad nei Rašte, nei Nutarimo projekte, nei lydimojoje medžiagoje
nenurodyta ką ketinama daryti Urėdijai perdavus šiuo metu išnuomotą turtą, prašome pateikti
papildomą informaciją dėl minėtų aplinkybių.
(8) Jeigu Jums kiltų papildomų klausimų dėl šiame rašte pateiktos informacijos, maloniai
prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.
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