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TALLINNA NOTAR RAGNE TEHVER
NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

_ 9 ()5

I

NIME MUUTMISE KINNISTAMISAVALDUS
KINNISTU JAGAMISE AVALDUS
ISIKLIKU KASUTUSOIGUSE SEADMISE LEPING JA
ASJAOIGUSLEPING
Kaesoleva notariaalakti on koostanud ja toestanud Tallinna notar Ragne Tehveri
notaribiiroos Tallinnas Tatari tn 8 / Sakala tn 22 notari asendaja Kersti Paeveer
tegutsedes notari iilesannetes kolmekiimnendal (30.) martsil (03.) kahe tuhande
kuueteistkiimnendal (2016.) aastal ning selles notariaalaktis osalejad on
aktsiaselts Eesti Raudtee (endine arinimi AS EVR Infra), registrikood 11575838, aadress
Toompuiestee 35, Tallinna linn , Harju maakond, 15073, e-posti aadress raudtee(uJ.evr. ee ,
edaspidi nimetatud Omanik, kelle esindajana tegutseb juhatuse liige Sulev Loo, isikukood
37006070368, kelle isikusamasus on tuvastatud isikutunnistuse alusel, ning
Narva linn, aadress Peetri plats 5, Narva, edaspidi Kasutaja, mille esindajana tegutseb
seaduse ja Narva Linnavolikogu 03.12 .2015.a otsuse nr 102 alusel Narva linnapea Tarmo
Tammiste, isikukood 36208175216, e-posti aadress narvaJv«(.I)narva.ec, kelle isikusamasus
on tuvastatud isikutunnistuse alusel, edaspidi uhiselt Pooled.

Notariaalakti t5estaja kontrollis osalejate teo- ja otsusevoime, Omaniku oigusvoime ning
Omaniku esindaja volitused ja Narva Linnavolikogu otsuse alusel Kasutaja esindaja
volitused.
Pooled solmlvad lepingu alljargnevas:

1.

LEPINGU ESE JA KINNISTUSRAAMATU SEIS

1.1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa nr 3872309 on kantud
kinnisasi (maatiikk), mille koosseisus on jargmised katastriiiksused:
1.1.1. katastritunnusega 51101:001:0401, sihtotstarbelt transpordimaa 100%, asukohaga
Ida-Viru maakond, Narva linn, Vaivara tn 18, pindalaga 523 m 2 ;
1.1.2. katastritunnusega 51101:001:0402, sihtotstarbelt arimaa 100%, asukohaga Ida-Viru
maakond, Narva linn, Vaivara tn 14, pindalaga 5642 rrr';
1.1.3. katastritunnusega 51101 :001:0403 , sihtotstarbelt arimaa 100%, asukohaga Ida-Viru
maakond, Narva linn, Vaksali tn 22, pindalaga 6493 rrr', (edaspidi Kinnistu).
1.2. Kinnistu omanikuna on kinnistusraamatusse kantud AS EVR Infra (registrikood

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2.

11575838).
Kinnistu kohta avatud registriosa kolmandasse (3.) jakku koormatisi ja kitsendusi
kantud ei ole.
Kinnistu kohta avatud registriosa neljandasse (4.) jakku hiipoteeke kantud ei ole.
Punktides 1.1. kuni 1.4. toodud andmed sisa1duvad registriosa oiguslikku tahendust
omavas elektrooni1ise kinnistusraamatu valjatrukis, mille vastavust notariaa1akti
toestamise paeva kinnistusraamatu seisu1e on notariaalakti toestaja kontrollinud.
Isikliku kasutusoiguse seadmise lepingu esemeks on Kinnistu jagamisel
moodustatav kinnistu, koos oluliste osadega ja paraldistega, mille koosseisus on
katastriiiksus katastritunnusega 51101:001:0403, sihtotstarbelt arimaa 100%,
asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Vaksali tn 22, pindalaga 6493 m 2,
(edaspidi Lepingu ese).

POOLTE KINNITUSED

2.1. Omaniku esindaja avaldab ja kinnitab, et:
2.1.1. Lepingu eseme koormamine isikliku kasutusoigusega on otsustatud 16.03.2016.a
n5ukogu otsusega nr 65/13.3 ning nimetatud otsus on jous ja muutmata.
2.1.2. 1epingu punktis 1 toodud kinnistusraamatu seis ei ole muutunud ning
kinnistusosakonnale ei ole esitatud iihtegi Lepingu eset puudutavat avaldust.
2.1.3.
Lepingu ese on Omaniku omand , Lepingu ese ei ole arestitud, selle suhtes ei ole
vaidlusi ning Lepingu ese ei ole koormatud uhegi eelnevalt nimetamata kolmanda
isiku oigusega.
2.1.4. Lepingu eseme valdamise ja kasutamise suhtes ei kehti teisi Omanikule teadaolevaid
muinsuskaitsealaseid, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid.
2.1.5. Lepingu eseme koosseisu kuuluv isikliku kasutusoigusega koormatav maatiikk
katastritunnusega 51101 :001 :0403 on hoonestatud ning katastriiiksusel asuvad
jargmised kitsendused ja piirangud: raudtee, elektripaiga1dise, surveseadme ja
sideehitise kaitsevoondid ning iihisveevargi ja -kanalisatsiooni voond.
2.1.6. kaesoleva lepingu solmimine ja taitmine ei ole takistatud iihegi kohtuotsuse v5i 
maarusega ega lepingu v5i mone muu kokkuleppe voi dokumendi sattega, mille
pooleks on Omanik v5i mis on Omanikule siduv.
2.1.7.
tema volitus on kehtiv, seda ei ole muudetud ega esindatava poolt tagasi v5etud ja
see ei ole loppenud, tal koik oigused ja volitused solmida kaesolev leping ning talle
ei ole teada uhtegi asjaolu, mis piiraks voi takistaks kaesoleva tehingu tegemist.
2.2. Kasutaja esindaja avaldab ja kinnitab, et:
2.2.1.
Kaesoleva lepingu solmimine on otsustatud Narva Linnavolikogu 18.06.20l5.a
otsu sega nr 41 ning nimetatud otsus on jous ja muutmata.
2.2.2. Kasutaja on iile vaadanud Lepingu eseme koosseisu kuuluva maaiiksuse, tutvunud
talle Omaniku poolt esitatud maakatastris registreeritud maauksuse plaaniga ja on
eelnimetatud andmete alusel teadlik maaiiksuse suurustestja piiridest.
2.2.3. Kasutaja on Lepingu eseme pohjalikult iile vaadanud ning teadlik Lepingu eseme
isikliku kasutusoigusega koormatava ala suurusest ja piiridest.
2.2.4.
tema volitus on kehtiv, seda ei ole muudetud ega esindatava poolt tagasi voetud ja
see ei ole l5ppenud, tal kcik oigus ed ja volitused solmida kaesolev leping ning talle
ei ole teada iihtegi asjaolu, mis piiraks voi takistaks kaesoleva tehingu tegemist.
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3.

KINNISTU JAGAMISE AVALDUS

3.1. Omanik soovib Kinnistu jagada ning palub selleks eraldada Tartu Maakohtu
kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 3872309 koosseisust kaks (2)
katastriiiksust jargmiselt:
3.1.1. katastriiiksuse katastritunnusega 51101:001:0402, sihtotstarbelt arlmaa 100%,
asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Vaivara tn 14, pindalaga 5642 nr', ja
avada sellele iiks (1) iseseisev kinnistusregistri registriosa;
3.1.2. katastriiiksuse katastritunnusega 51101:001:0403, sihtotstarbelt arlmaa 100%,
asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Vaksali tn 22, pindalaga 6493 m 2, ja
avada sellele iiks (1) iseseisev kinnistusregistri registriosa.
3.2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 3872309
koosseisu jaab katastriiiksus katastritunnusega 51101:001:0401, sihtotstarbelt
transpordimaa 100%, asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Vaivara tn 18,
pindalaga 523 m2 •
3.3. Omanik avaldab jagamise tulemusel moodustatavate kinnistute vaartuseks eraldi
6391,00 eurot.
4.

ISIKLIKU KASUTUSOIGUSE SEADMINE

4.1. Omanik ja Kasutaja lepivad kokku seada Kasutaja kasuks Lepingu esemele,
kinnistusraamatu esimesele (1) jarjekohale, tahtajaga viiskiimmend (50) aastat alates
kaesoleva lepingu solmimisest, isiklik kasutusoigus, mille kohaselt Kasutajal on cigus
omada Lepingu eseme koosseisus olevale maatiikile katastritunnusega 5110 1:001 :0403
piisivalt rajatud reisiterminali (kohad busside peatumiseks, reisijate ooteala, varikatus ja
muu vajalik taristu), (edaspidi nimetatud terminal), ning samuti teostama koik tood,
mis on vajalikud terminali ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja
likvideerimiseks.
4.2. Kasutajal on 5igus kasutada Lepingu eset kaesoleva lepingu alusel seatud isiklikust
kasutusoigusest tulenevate oiguste teostamiseks kasutusoiguse alalligikaudse suurusega
maa-alal 1702 rrr', mille paiknemine on tahistatud lepingu lisaks oleval plaanil (edaspidi
nimetatud kasutusoiguse ala), (Lisa nr 2) .
4.3. Lepingu esemele isikliku kasutus5iguse seadmise eest Kasutaja Omanikule tasu ei
maksa.
5.

POOLTE OIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Kasutajal on oigus:
5.1.1.
ehitada, remontida, hooldada ja kasutada kasutusoiguse ala oopaevaringselt;
5.1.2.
ehitada, remontida, hooldada ja kasutada kasutusoiguse ala sihiparaselt ning teostada
oma vahenditega oigeaegselt koiki toid, mis on vajalikud kasutusoiguse ala
ehitamiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks.
5.2. Kasutajal on kohustus:
5.2.1.
rajada kasutusoiguse alale Narva linna reisiterminali valialad, valja ehitada kohad
busside peatumiseks, reisijate ooteala, varikatuse ja muu vajaliku taristu;
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5.2.2.

hoida kasutusoiguse ala enne tenninali rajamist ja kasutusoiguse alale rajatava
tenninali alaliselt korras, sealhulgas teostada remont- ja heakorratood ning kanda
tenninaliga seotud kulud alates tenninalile kasutusloa saamise ajast;
5.2.3. jargida punktides 5.2.1. ja 5.2.2. nimetatud tegevuste teostamisel 6igusaktidest sh
raudteeseadustest tulenevaid piiranguid raudteede suhtes, sealhulgas mitte takistama
kaitsevoondis raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendama raudtee seisundit ega
ohustama liiklust;
5.2.4. sailitada olemasoleva kasutusoiguse ala plaanil tahistatud ligipaasu ja v6imaldama
sealtkaudu autotranspordile igal ajal ning tasuta labipaasu Narva raudteejaama
territooriumile.
5.2.5. parast kasutusoiguse alale ehitamist heakorrastama kasutusoiguse ala ja iimbritseval
ala taastama oma kulul toode alustamisele eelnenud olukorra;
5.2.6. tagada, et isikliku kasutusoiguse teostamisest ei tekiks kahju ega kahjulikke mojutusi
keskkonnale ega kasutusoiguse alale ega Omaniku kinnisasjale valjaspool
kasutusoiguse ala;
5.2.7. kooskolastada
Lepingu
eseme
igakordse
Omanikuga
remonttoode
proj ekteerimisprotsessis kasutusoiguse alaga seonduvate ehitus vci remonttoode
projektdokumentatsioon;
5.2.8. teavitama
Omanikku
tehtavate
plaaniliste
hooldus-,
remondiJa
rekonstrueerimistoode soovist telefoni teel voi e-postiga kolm (3) kuud ette ning
Omanikuga eelnevalt kirjalikult kooskolastama;
5.2.9. isikliku kasutus6iguse loppemisel kinnisasja omaniku noudel isikliku kasutusoiguse
eseme likvideerima.
5.3. Omanikul on kohustus:
5.3.1. mitte teha takistusi kasutusoiguse alale rajatud tenninali avalikul kasutamisel koigi
isikute poolt;
5.3.2. taluda kasutusoiguse alale rajatud tenninali rajamise, korrashoiu, remondi ja
hooldamisega kaasnevaid tavaparaseid ebameeldivusi ja liiklustakistusi ning loobuda
nendega seonduvate n6uete esitamisest Kasutajale;
5.3.3. hoiduda igasugusest tegevusest, mis takistab kasutus6iguse ala sihiparast kasutamist;
5.3.4. Lepingu eseme koonnamisel piiratud asjaoigustega teavitada isikuid, kelle kasuks
Lepingu ese koonnatakse, kaesolevast lepingust.
5.4. Kasutaja ei vastuta Lepingu eseme muutumise ja vaartuse vahenemise eest, mis kaasneb
Lepingu eseme suhtes isikliku kasutus6iguse korraparase teostamisega.
5.5. Kasutaja on kohustatud viivitamata Omanikule teatama Lepingu eseme kahjustamisest
v6i kui selle alalhoiuks on vaja teha parandusi v6i uuendusi, mis iiletavad tavalise
korrashoiu voi kui kolmas isik teatab oma oigusest Lepingu esemele.
5.6. Lepingu eseme Omanikul on oigus iiks kord aastas Lepingu ese Kasutaja juuresolekul
ule vaadata, kontrollimaks selle seisundit ning Kasutajapoolsete kohustuste taitmist,
5.7. Pooled on kokku leppinud, et kolmandate isikute poolt on voimalik koigi
kasutusoigusest Kasutajale tulenevate 6iguste teostamine. Pooled lepivad kokku, et
Kasutajal on oigus kasutusoigus uuele 6igustatud isikule iile anda.
5.8. Kasutusoiguse 16petamise korral kohustuvad Pooled kolmekiimne (30) paeva jooksul,
alates teiselt poolelt vastava noude saamisest, leppima kokku vastava notariaalse
kokkuleppe solmimises kasutusoiguse lcpetamise kohta, mille alusel tehakse kanne
kinnistusraamatusse kasutusoiguse kustutamise kohta, ning tegema koiki muid seaduses
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ettenahtud
toiminguid,
mis
on
vajalikud
kasutusoiguse
kustutamiseks
kinnistusregistrist.
5.9. Pooled on kokku leppinud, et juhul kui Omanik Lepingu esemeks olevat kinnistut jagab
jaab isiklik kasutus5igus koorrnama vaid neid kinnistuid/katastriiiksusi, kus asub
kaesoleva lepingu lisaks (lisa ill 2) oleval plaanil naidatud kasutusoiguse ala ning
isiklikku kasutusoigust ei kanta ule kinnistutele/katastriiiksustele, kuhu kasutusoiguse
ala ei ulatu.
6.

ASJAOIGUSLEPING

6.1. Omanik palub parandada Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri
registriosa number 3872309 teises (2.) jaos kanne nr 1 (iiks) ning kanda vastavalt
elektroonilise ariregistri andmebaasile kinnistusraamatusse omanikuna aktsiaselts
Eesti Raudtee (registrikood 11575838).
6.2. Omanik soovib Kinnistu jagada ning palub selleks eraldada Tartu Maakohtu
kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 3872309 koosseisust kaks (2)
katastriiiksust j argrniselt:
6.2.1. katastriiiksuse katastritunnusega 51101:001:0402, sihtotstarbelt arhnaa 100%,
asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Vaivara tn 14, pindalaga 5642 m 2, ja
avada sellele iiks (1) iseseisev kinnistusregistri registriosa;
6.2.2.
katastriiiksuse katastritunnusega 51101:001:0403, sihtotstarbelt arimaa 100%,
asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Vaksali tn 22, pindalaga 6493 rrr', ja
avada sellele iiks (1) iseseisev kinnistusregistri registriosa.
6.3. Pooled on Lepingu esemele isikliku kasutusoiguse seadmises kokku leppinud.
Omanik lubab ja Kasutaja avaldab soovi kanda punktis 6.2. nimetatud Tartu
Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number 3872309
kantud kinnistust jagamise teel moodustatud kinnistu, mille koosseisus on
katastriiiksus katastritunnusega 51101:001:0403, sihtotstarbelt arimaa 100%,
asukohaga Ida-Vim maakond, Narva linn, Vaksali tn 22, pindalaga 6493 m 2,
kolmandasse jakku, esimesele (1.) jarjekehale tasuta isiklik kasutusoigus
tahtajaga kuni viiskiimmend (50) aastat alates kaesoleva lepingu sfilmimisest
reisiterminali ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks
kasutusdiguse alaI pindalaga 1702 m 2 Narva linn kasuks vastavalt 30.03.2016.a.
lepingu punktidele 4 j a 5 ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile.
7.

ORIGINAAL JA ARAKIRJADE
NOTARIAALAKTITOESTAJALE

VALJASTAMINE

NING

VOLITUS

7.1. Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud iihes originaaleksemplaris, mis sailib notari
bliroos.
7.2. Notariaalakti t5estaja valjastab notariaalakti kinnitatud arakirja lepinguosalise soovil
paberkandjal v5i digitaalselt. Kaesoleva notariaalakti digitaalne arakiri on osalejatele
kattesaadav riigiportaalis www.eesti.ee (e-teenused > kodanikule > oigusabi >
notariaalsed dokumendid).
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7.3. Osalejad
paluvad
notariaalakti
t5estajal
esitada
lepingu
digitaalarakirja
kinnistusosakonnale. Notariaalakti t5estaja esitab arakirja kinnistusosakonnale kolme
(3) toopaeva jooksul, arvates kaesoleva lepingu toestamisest.
7.4. Osalejad annavad notariaalakti toestajale oiguse teha notariaalaktile taiendusi,
parandusi ja esitama avaldusi ulatuses, mis ei muuda osalejate kokkuleppeid lepingus
ning ei too kaasa osalejate tahtevastaseid tagajargi,

8.

LEPINGU SOLMIMISEGA SEOTUD KULUD

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Kinnistu jagamise avalduse notari tasu tasub Omanik.
Isikliku kasutusoiguse seadmise lepingu s5lmimise notari tasu tasub Kasutaja.
Kinnistu jagamise riigiloivu tasub Omanik.
Isikliku kasutusoiguse kinnistamise riigiloivu tasub Kasutaja.
Osalejad tasuvad notari tasu notariburoos sularahas voi maksekaardiga voi viie (5)
paeva jooksul arvates lepingu s51mimisest iilekandega notari arvelduskontole.
Notariaalakti t5estajal on oigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning
tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada.
8.6. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle
taotlusel v5i kelle huvides on notar tegutsenud voi kelle tahteavalduse on notar
toestanud. Mitu kohustatud isikut vastutavad sama notariaaltoimingu eest notari tasu
maksmisel solidaarselt. Notar on lepinguosalistele selgitanud, et lepinguosaliste
kokkulepe notari tasu tasumise kohta lepingu toestamisel kehtib vaid nende
omavahelise kokkuleppena, notaril on oigus lepingu toestamise eest ettenahtud notari
tasu sisse nouda ukskcik milliselt lepinguosaliselt.
8.7. Osalejad tasuvad viivitamata riigiloivu Rahandusministeeriumi pangakontole ja
esitavad riigiloivu tasumist toendava nouetekohase maksedokumendi notariaalakti
toestajale kinnistusosakonnale edastamiseks.

Kaesolev notariaalakt on osalejatele notari juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist
osalejatele labivaatamiseks ning seejarel osalejate poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul
omakaeliselt alla kirjutatud. Kaesolevas notariaalaktis viidatud ning aktile lisatud
dokumendid on esitatud osalejatele enne heakskiitmist labivaatamiseks ning seejarel osalejate
poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul omakaeliselt alla kirjutatud.
Pooled maaravad isikliku kasutusoiguse
kolmkiimmend iiheksa (639) eurot.

tehingu

minimaalvaartuseks

kuussada

Notari tasu jagamise toestamisel 26,20 eurot (tehinguvaartus 12 782 eurot, notari tasu seadus
§ 3, § 8 19 I, § 19 19 1, § 22, § 23).
Notari tasu lepingu toestamisel 38,30 eurot (tehinguvaartus miuigilepingul 639 eurot, notari
tasu seadus § 3, § 10 19 3, § 22, § 23)
Notari tasu kokku
Kaibemaks
Kokku kaibemaksuga

64,50 eurot.
12,90 eurot.
77,40 eurot.
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Eelnimetatud notari tasule lisandub arakirjade tasu jargnevalt (summad sisaldavad
kaibemaksu 20%): Paberkandjal voi digitaalne arakiri osalejale - iga A4 formaadis lk 0,23
eurotja iga A3 formaadis lk 0,37 eurot (notari tasu seaduse § 35). Digitaalarakirja edastamine
ametiasutustele (sh kinnistusosakonnale) - 15,30 eurot + iga A4 formaadis lk 0,23 eurotja iga
A3 formaadis lk 0,37 eurot (notari tasu seaduse § 31 P 15, § 35).

RiigilOiv jagamiscl4,25 eurot (tehinguvaartus 12 782 curot, rilgildlvuseadus § 80 19 1).
Riigiloiv servituudi kinnistusraamatussc kandmisel 4,00 eurot (tehinguvaartus 130
eurot, rllgildlvuseadus § 77 19 1,356 Ig 7, 354).
Kaesolevas dokumendis on 9 noori ja reljeefpitseri abil koidetud lebte.
mm

Ees- j a perekonnanimi (omakaeliselt)

allkiri

ees- ja p erekonnanimi

allkiri

Ees- ja perekonnanimi (ornakaeliselt)

allkiri

ees- ja p erekonnanimi

allkiri

Notari asendaja
notari iilesannetes

(omakaeliselt)

allkiri
pitsatij al] end

7

Notariaalakti lisa nr 1
1. NOTARIAALAKTI TOESTAJA POOLT ANTUD SELGITUSED
1.1. Leping joustub selle notariaalsest toestatnisest, mille tulemusena tekib pooltel kohustus
lepingut taita ja oigus nouda selle taitmist vastavalt seadusele ja lepingutingimustele.
Kaesoleva lepingu taitmisel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse Eesti
Vabariigi oigusaktide alusel eelk6ige osapoolte labiraakimiste teel. Konsensuse
mittesaavutamisellahendatakse vaidlused kohtus.
1.2. Lepingu poolel on kohustus koheselt teatada teisele lepingu poolele koikidest
asjaoludest, mis voivad pohjustada kaesoleva lepingu osalise v6i taieliku taitmatajatmise.
Juhul, kui iiks kaesoleva lepingu pool ei taida oma kohustust voi on vaitnud valet voi
varjanud olulisi asjaolusid, loetakse see lepingu rikkumiseks ning rikkuja on kohustatud
hiivitarna rikkumisega tekitatud kahju.
1.3. Karistusseadustiku § 281 kohaselt notarile ebaoigete andmete esitamise eest karistatakse
rahalise karistuse voi kuni kaheaastase vangistusega. Sarna teo eest, kui selle on toime
pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega.
1.4. Omanik kohustub kuni servituudi kinnistamiseni mitte solmima tehinguid Lepingu
esemete koormamiseks mistahes teiste isikute oigusrega, millised valistavad vdi takistada
servituudi seadmise kokkulepitud kinnistusraamatu jarjekohale.
1.5. Isiklik kasutusoigus tekib kande teg emisega kinnistusraamatusse, mitte kaesoleva
lepingu s6lmimisega.
1.6. Kaesolevasse lepingusse tuleb markida koik Lepingu eseme servituudiga koormamisega
seotud kokkulepped. Vastavalt vclaoigusseaduse § 11 19 3 tuleb lepinguga samas
notariaalselt toestatud vormis solmida ka kokkulepped tagatiste ja teiste korvalkohustuste
kohta. Tsiviilseadustiku iildosa seaduse § 83 19 1 kohaselt on seaduses satestatud vormi
jargimata jatmise korral tehing tiihine, kui seadusest voi vormi noudmise eesmargist ei
tulene teisiti.
1.7. Vclaoigusseaduse § 159 19 2 kohaselt kaotab kahjustatud pool oiguse nouda leppetrahvi,
kui ta viivitamatult parast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata,
et ta leppetrahvi nouab.
1.8. Kui kaesolev leping peaks sisaldama ebam6istlikke ja iihte lepingupoolt kahjustavaid
tiiiiptingimusi, on need vastavalt v6la6igusseadusele tiihised,
1.9. Riigiloivuseaduse § 11 19 3 kohaselt kui taotluse esitaja on jatnud taotletava kande eest
seadusega ette nahtud riigiloivu tasumata, on riigiloivu votjal oigus jatta taotlus labi
vaatamata.
2 x allkiri
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ARAKIRJA PEALDIS
30. martsil 2016.a.
Mina, Tallinna notar Ragne Tehver, kelle biiroo asub Tallinnas, Tatari 8 I Sakala 22,
asendaja Kersti Paeveer, tegutsedes notari iilesannetes, annan valja kaesoleva arakirja,
mis vastab originaalile ning toestamisseaduse § 48 kohaselt asendab oigustoimingutes
notariaalakti originaali.
Kaesolevas dokumendis on koos notariaalmarget sisaldava lehega 10 noori ja
reljeefpit seri abil koidetud lehte.
Notari tasu
1.71 eurot (notari tasu seaduse § 35).
Kaibemaks
0.34 eurot.
Kokku
2.05 eurot.

