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DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL TURTO PERDAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBEI PROJEKTO
Atsakydami į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos teiktą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl valstybės nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo
turto perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn“ (toliau – Projektas) suderinti,
informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija pritaria
Projekte siūlomiems nutarimams:
1. Perduoti Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės
funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Turto
banko patikėjimo teise valdomą:
1.1. nekilnojamąjį turtą (pagal 1 priedą);
1.2. ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą (pagal 2 priedą).
2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 ir 2 prieduose nurodytas turtas perduodamas Klaipėdos
miesto savivaldybės nuosavybėn Klaipėdos miesto savivaldybei apmokėjus valstybės įmonės Turto
banko patirtas išlaidas, susidariusias padengus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės
„Geoterma“ bankroto administratoriaus patirtas šio turto bankroto procedūrų administravimo
išlaidas, kurios sudaro 175 162,75 euro (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai vienas
šimtas šešiasdešimt du eurai septyniasdešimt penki centai), pagal valstybės įmonės Turto banko
pateiktą sąskaitą faktūrą.
3. Įgalioti valstybės įmonę Turto banką pasirašyti šio nutarimo 1 ir 2 prieduose nurodyto
turto perdavimo–priėmimo aktą.
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