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SPRENDIMO ESMĖ
Teikiamu projektu siūloma perduoti patikėjimo teise VĮ Turto bankui valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, reikalingą
centralizuotai valdyti perduoto administracinės ir kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo
tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti (pagal 1 ir 2 priedus).
1 priede nurodyta: gaisrinės signalizacijos komplektai, vėdinimo ir oro kondicionavimo įranga, įėjimo kontrolės ir
vaizdo stebėjimo sistemos, kelio užtvarai, elektros paskirstymo įranga ir kt.;
2 priede nurodyta: įmontuoti baldai, kondicionieriai, ventiliatoriai, žaliuzės, vandens filtrai, stelažai, langų grotos,
nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, šarvuotos durys ir kt.
2016–2020 metais VĮ Turto bankui atitinkamais Vyriausybės nutarimais buvo perduotas visas perduotinas
centralizuotai valdyti administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas. Valstybės įstaigos ir institucijos,
perdavusios jų patikėjimo teise valdytą administracinės ir kitos paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą VĮ Turto
bankui, statinių inžinerinių sistemų ir kitos įrangos, reikalingos tinkamam nekilnojamojo turto eksploatavimui ir
priežiūrai užtikrinti, pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą negalėjo perduoti kartu su nekilnojamuoju turtu.
Pakeitus teisinį reglamentavimą tokia galimybė atsirado. Taip pat VĮ Turto bankas papildomai įvertino ilgalaikį turtą,
esantį perduotame VĮ Turto bankui centralizuotai valdyti valstybės nekilnojamajame turte, reikalingą valstybės
nekilnojamojo turto priežiūrai užtikrinti ir valstybės institucijų ir įstaigų poreikiams tenkinti, ir kreipėsi į Finansų
ministeriją dėl atitinkamo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti VĮ Turto bankui.
Projektas suderintas su suinteresuotomis institucijomis.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pateikė pastabų, kurias siūlome įvertinti tarpinstituciniame pasitarime.
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