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Klaipėda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnio 3 punktu, Butų ir
kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo"
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1194 redakcija), 14 punktu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 125 „Dėl Daugiabučio namo
bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo
savininkų bendrijai tvarkos" 1 punktu, atsižvelgdama į tai, kad Viešajame registre 2012 m. kovo
21 d. įregistruota daugiabučio gyvenamojo namo Statybininkų pr. 8, Klaipėda, savininkų bendrija
„Aštuntas namas" (kodas 302748173), ir atsižvelgdama į DNSB „Aštuntas namas" steigiamojo
susirinkimo įgalioto asmens A. Paulausko 2012 m. kovo 22 d. prašymą:
1 . N u s t a t a u , kad gyvenamojo namo Statybininkų pr. 8, Klaipėdoje, bendrojo naudojimo
objektų (bendrosios nuosavybės) administravimas, vykdomas uždarosios akcinės bendrovės
„Debreceno valdos", pasibaigė.
2. P r i p a ž į s t u netekusia galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. AD1-607 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Debreceno valdos" paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administratore" priede išdėstyto administruojamų gyvenamųjų namų sąrašo 35 eilutę.
3 . Į p a r e i g o j u UAB „Debreceno valdos" ir DNSB „Aštuntas namas":
3.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 125
1 punkte nustatyta tvarka DNSB „Aštuntas namas" perimti, o UAB „Debreceno valdos" perduoti
DNSB „Aštuntas namas" administruoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus,
nepanaudotas surinktas lėšas šiems objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, taip pat
turimus namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis dėl bendrojo naudojimo
objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus;
3.2. perdavimą įforminti perdavimo ir priėmimo aktu, perdavimo ir priėmimo akto kopiją
pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui;
3.3. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą - nustatyti bendro naudojimo
turto valdymą (įsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija).
4 . N u s t a t a u , kad apie šį įsakymą skelbiama vietinėje spaudoje ir visas įsakymo tekstas
skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos
apygardos administraciniam teismui.

