PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 29 D.
SPRENDIMO NR. T3-113 ,,DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS VIEŠO
KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO
2021 m. gegužės 27 d. Nr. T3-139
Prienai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio
2 dalimi ir atsižvelgdama į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2021-05-13 raštą Nr. (1.3)R2-68,
Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T3113 ,,Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“:
1. Pakeisti sprendimo 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,4.2. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka
organizuoti sprendimo priedo 5–7 eilutėse nurodyto turto viešus nuomos konkursus.“
2. Pakeisti sprendimo priedo 5 eilutę ir ją išdėstyti taip:
Iš viso
Apskaičiuota
Eil.
Adresas, pastato unikalus
Patalpų indeksai ir plotas
nuomojamų
1 kv. m
Nr.
numeris, registro numeris
(kv. m), įrangos pavadinimas
patalpų
nuomos
plotas,
kaina, Eur /
kv. m
mėn. (be
PVM)
,,5.

Vytauto g. 35, Prienų m.
Unik. Nr. 6999-2001-8010
Reg. Nr. 44/13026970

Dalis techninės patalpos –
ventiliatorinės patalpos, kurios
indeksas 2-44, plotas 49,84 kv. m,
telekomunikacinei įrangai
montuoti / eksploatuoti

10,80

2,00“

Iš viso
nuomojamų
patalpų
plotas,
kv. m

Apskaičiuota
1 kv. m
nuomos
kaina, Eur /
mėn. (be
PVM)

6,54

2,00“

3. Papildyti sprendimo priedą 7 eilute:
Eil.
Nr.

Adresas, pastato unikalus
numeris, registro numeris

,,7.

Vytauto g. 35, Prienų m.
Unik. Nr. 6999-2001-8010
Reg. Nr. 44/13026970

Patalpų indeksai ir plotas
(kv. m), įrangos pavadinimas

Pagalbinė patalpa, kurios indeksas
2-45, plotas 6,54 kv. m,
telekomunikacinei įrangai
montuoti / eksploatuoti

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių
rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai,
Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).
Savivaldybės meras

Alvydas Vaicekauskas

