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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi ir

4.85 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu ir

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567

„Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

22 punktu bei atsižvelgdamas į Visagino m. DNSB ,,VAIVORYKŠTĖ“ 2022 m. rugpjūčio 2 d.

likvidavimo aktą:

1. S k i r i u 5 metams (nuo 2022 m. lapkričio 28 d. iki 2027 m. lapkričio 27 d.)

UAB „Visagino būstas“ (teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Visagino sav.,

Visagino m., Statybininkų g. 24, kodas 155498117, PVM mokėtojo kodas LT554981113, duomenys

kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) Visagino savivaldybėje esančio daugiabučio namo

Sedulinos al. 75 (unikalus Nr. 3098-6001-7018, naudingas plotas 2116,26 kv. m, gyvenamųjų patalpų

skaičius – 36, žemės sklypas namui nesuformuotas) bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.

2. P a v e d u UAB „Visagino būstas“ bendrojo naudojimo objektų administravimo

paslaugas teikti pagal Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-103

„Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus

administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus tarifus.

3. N u s t a t a u, kad UAB „Visagino būstas“, kaip šio įsakymo 1 punkte nurodyto

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, įgaliojimai pasibaigia įregistravus

gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį,

butų ir kitų patalpų savininkams balsų daugumą priėmus sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų

administratorių, pasibaigus administravimo terminui, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais.

4. Į p a r e i g o j u UAB „Visagino būstas“ įregistruoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto

daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios nuosavybės administravimo faktą Nekilnojamojo turto

registre.

5. P a v e d u Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir

informacinių technologijų skyriui šį įsakymą paskelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės

administracijos direktoriui arba Visagino savivaldybės tarybai (Parko g. 14, 31140 Visaginas)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių

ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka

arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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