OSTU - MUUGI

LEPING

Narva linn, Eesti Vabariik . Esimesel aprillil uhe tuhande iiheksasaja iiheksakiimne kaheksandal aastal
(01.04.1998.a.).
1. LEPINGU SUBJEKTID.
NARVA LINN, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Viru Maakond, edaspidi nimetatud MOUJA , mille nimel
tegutseb vastavalt Narva Linnavolikogu maarusele nr 3/2, 29. oktoobrist 1996.a. ja "Munitsipaalvara
koosseisu kuuluva uksikasja voorandamise korrale", mis on kinnitatud 09.03.l994.a. Narva
Linnavolikogu maarusega nr 5/9, Narva Linnavalitsuse Narva Linnapea RAIVO MURD , isikukood
34512202217, iihelt poolt, ja
AKTSIASELTS NARVA KINNISVARABUROO, registreeritud Ariregistris registrikoodi 10009775
all, asukohaga Narva linn, Puskini tn 19-4, edaspidi nimetatud OSTJA, juhatuse liikme (juhataja)
VALERI KOIS ' i, isikukood 35006102249, kelle elukoht on Narvas, isikus, teiselt poolt, solmisid
kaesoleva lepingu alljargnevas:
2. lTLDSATTED.
2.1. Kaesoleva lepingu solmimisel juhinduvad pooled "Tsiviilkoodeksist", "EV tsiviilseadustiku
uldosaseadusest", "EV asjaoigusseadusest" ja "Asjaoigusseaduse rakendamise seadusest".
"Munitsipaalvara koosseisu kuuluva uksikasja voorandamise korrast" , mis on kinnitatud Narva
Linnavolikogu 09.03.l994.a. maarusega nr 5/9, "Linnavara eeskirjast" , mis on kinnitatud Narva
Linnavolikogu 2l .05.1997 .a. maarusega nr 12/12.
2.2. Lepingu pooled deklareerivad ja tagavad , et nad omavad koiki oigusi solmida kaesolevat lepingut.
2.3 Kaesoleva lepingu alusel MOUJA rnuub ja OSTJA ostab munitsipaalomandis oleva allpool
nimetatud vara avaliku enampakkurnise korras, mis toimus 05.08.1997 .a. (protokoll nr 4, kinnitatud
Narva Linnavalitsuse 19.08.1997.a. korraldusega nr 948-k).
3. LEPINGU OBJEKT.
3.1. MOUJA miiiis ja OSTJA ostis viiekorruselise elamu (poolelioleva), milles kasulikku pinda
4289,1 ruutmeetrit, selles elamispinda 2608,5 ruutmeetrit (ehitise valrnidusaste 32%, andmed korruste,
elutubade arvu, elamis- ja kasuliku pinna suuruse kohta on voetud projektist), edaspidi nimetatud
LEPINGUOBJEKT, asukohaga Narva linnas, Daumani 20 ning paikneb 9 700 ruutrneetri suurusel
maatiikil (Narva Linnavalitsuse korraldus 150-k, 04.02.1998.a.).
3.2. Kaesolev LEPINGUOBJEKT on registreeritud MOUJA omandina Ida-Viru Maakonna Hoone
registri Narva filiaalis, mille toendusena MOUJA on esitanud Ida-Viru Maakonna Hooneregistri Narva
filiaali oiendi nr 2376/3756, 30 martsist 1998.a.
4. LEPINGUOBJEKTI HIND, SELLE TASUMINE JA LEPINGU TINGIMUSED
4.1. LEPINGUOBJEKT on muudud OSTJALE avaJiku enampakkumiste tulemuste aJusel iihe
tuhande (1 000) Eesti krooni eest (mis sisaldab kaibemaksu 152,5 Eesti krooni), millise summa
OSTJA tasub MOUJALE taielikult kolrne (3) pangapaeva jooksul parast kaesoleva lepingu solmirnist.
4.2. LEPINGUOBJEKTI bilansimaksurnus on viissada kolm tuhat seitsesada seitsekiimmend neli
(503 774) Eesti krooni, 87 senti.
4.3. MOUJA muub ja OSTJA ostab nimetatud lepinguobjekti jargmiste tingimustega :
- OSTJA on kohustatud lopuni ehitama ja ekspluatatsiooni andma nimetatud lepinguobjekti voi maha
kandma lepinguobjekti ning lepinguobjekti teenindamiseks eraldatud maatuki heakorrastustoid tegema
kahe (2) aasta jooksul kaesoleva lepingu sclmimise momendist.
4.4 . Juhul, kui OSTJA kas osaliselt voi taielikult ei taida ulalnimetatud kohustusi maksab ta
MOUJALE kaesoleva lepingu tingimuste mittetaitmise eest trahvi viiskiimmend tuhat (50 000) Eesti
krooni kumne (10) paeva jooksul MOUJA poolt vastava kiIjaliku noude esitarnise hetkest arvates .
45. LEPINGUPOOLED lepivad kokku, et ei kanna kaesoleva lepingu punktis 4.3 margitud vastutust,
kui kohustuste taitmine on raskendatud vaaramatu jouna iseloomustatud ettenagematute ja valtimatute
asjaolude tagajarjel , rnis teevad kohustuste taitmise voimatuks. Nimetatud asjaolude tekkimine
pikendab lepingus ettenahtud kohustuste taitmise tahtaega.
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vara havimine voi vaartuse vahenernine kaesoleva lepingu kehtivusperioodil ei vabasta OSTJAT
soleva lepingu jargsete kohustuste taitmist,
7. OSTJAL ei ole oigust lepingu kehtivusperioodillepinguobjekti ilma MUUJA kirjaliku nousolekuta
v55randada, pantida ega muul viisil kasutada, mis voib kaasa tuua kolmandate isikute oiguste
tekkimise lepinguobjektile, kuni on taidetud kaesoleva lepingu p-s 4.2 ettenahtud tingimused.
4.8. OSTJA on kohustatud informeerima MUUJAT muudatustest ariregistrisse kantavatest andmetest.
sealhulgas asukoha ja aadressi, arinime, juhatuse liilanete muutumisest, samuti teist liiki ariuhinguks
umberkujundamisel. Nimetatud andm ete muutumisest kohustub OSTJA MOOJAT teavitama 30
paeva jooksul parast kande tegemist Ariregistris.
4.9. Kui lepinguobjekt on muutunud tema aluse ning tema teenindamiseks vajaliku maa oluliseks
osaks, on MUUJAL oigus nouda marke tegemist v55randamise v5i muu kinnitusraarnatusse kantava
kinnisasja kasutamise keelu kohta lepingu kehtivusperioodil MUUJA n5usolekuta.
4.10 . Kaesoleva lepingu kehtivusperiood lopeb OSTJA koigi eelpoolnimetatud kohustuste taitrnisega.
LEPINGUOSALISTE A VALDUSED JA KINNITUSED.
MUUJA esindaja tdendab ja vastutab oma tfienduse eest, et
5.1. lepinguobjekt on munitsipaalomand,
5.2 . kuni kaesoleva lepingu s5lmirniseni pole lepinguobjekti kellelegi vcorandatud, panditud, tema
suhtes pole vaidlusi, lepinguobjekti suhtes ei ole algatatud kohtulikke, ega muid menetlusi, pole
keelustatud (arestitud). Samuti puuduvad kolmandate isikute oigused, mis piiraksid v6i valistaksid
MOOJA oigust solmida kaesolev leping ning uhelgi kolmandal isikul ei ole seadustest, muudest
oigusaktidest ega kokkulepetest tulenevat 6igust selliste oiguste taotlemiseks;
5.3. lepinguobjekti alust maad ja selle teenindamiseks vajalikku maad ei ole tagastatud ega kantud
kinnistusraarnatusse, samuti ei ole kantud riigi omandisse jaetud v5i munitsipaalomandisse antud
maana riigi maakatastrisse;
5.4 . tema volitused on kehtivad ning ei ole MOOJA poolt tagasi voetud.
OSTJA esindaja toendab, et
5.5. OSTJA on tutvunud lepinguobjekti seisukorraga ja ostab selle seisundis, millises see on kaesol eva
lepingu solmimise paeval,
5.6. notarile on esitatud registrikaardi B osa 04.11.1997.a. seisuga ning OSTJA esindaja toendab. et
tanaseni ei ole tai endavaid sissekandeid tehtud.
5 .7. OSTJA on teadlik kohustusest saama ehitusluba kaesoleva lepingu p 4.2. alusel ja vormistama
umber OSTJA nimele lepinguobjekti teenindamiseks vajaliku maa kasutamisoiguse kehti va
seadusandlusega satestatud korras 2 (kahe) kuu jooksul parast kaesoleva lepingu s5lmimist.
5.8. Kaesoleva lepingu p 5.7. kohustuste mittetaitmise korral on OSTJA kohustatud maksma
MOUJALE trahvi viie tuhande (5 000) Eesti krooni ulatuses kumne (10) paeva jooksul parast vastava
noude esitamist.
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6. LEPINGU KEHTIVUS.
6.1. Lepinguobjekti ja omandioiguse uleandmine OSTJALE loetakse toimunuks kaesolevale lepingul e
allakirjutamisega,
6.2. Lepinguosaliste kokkuleppel laheb kaesoleva lepingu solmimise paeva seisuga MOOJALT
OSTJALE ule ka lepinguobjekti juhusliku havimise voi halvenemise oht.
7. NOTARI SELGITUSED.
7.1. Vastavalt Eesti NSV Tsiviilkoodeksi § 246 on MUUJA lepingu solmimisel kohustatud teatama
OSTJALE kolmandate isikute koikidest oigustest muudavale elamule (pandi- voi uurilepingute
olemasolu, eluaegse kasutamise oigus jms). Selle satte mittetaitmine annab OSTJALE oiguse nouda kas
lepingu Iopetamist ja kahjude huvitamist voi hinna vastavat alandamist.
7.2. Vastavalt Asjaoigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 1 sisu on Hotari poolt lepingu pooltel e
selgitatud. Samuti seda, et vastavalt § 13 19 3 on elamu omanikul oigus saada maa omanikuks seadusest
satestatud alustel ja korras, § 13 19 6 voib kuni ehitusaluse maa kandmiseni kinnistusraamatusse voi
riigi omandisse jaetus v5i munitsipaalomandusse antud maa kandmiseni riigi maakatastrisse, elamu
voorandada kui vallasasja.
Ehitise omanik, kes ei soovi, v6i kellel ei ole oigust saada maa omanikuks, v5ib nouda ehitisealusele ja
ehitise teenindamiseks vajalikule maale hoonestusoiguse seadmist.

J.

, VAIDLUSTE LAHENDAMlNE.
6.1 Lepingupooled lepivad kokku , et kaesolevas lepingus margitud kohustuste taitmisest tekkivad
vaidlused lahendatakse labiraakimiste teel, jargides kaesolevas lepingus satestatud nouete esitamise
menetlusest.
8.2 Lepingupoolel , kelle lepingulisi oigusi rikuti, on oigus esitada posti voi faksi vahendusel vastav
kirjalik neue , mis sisaldab viidet rikutud lepingusattele. Esitatud noude pohjendatuse korral on lepingu
tingimusi rikkunud pool kohustatud nouet taitma kolmekumne (30) paeva jooksul selle esitamisest
arvates ja pohjendamatuse korral esitama samaks tahtajaks vastavad vastuvaited.
8.3 Kokkuleppele mittejoudmisel lahendatakse vaidlused kohtulikus korras vastavalt Eesti
seadusandlusele.
9. LOPPSA..TTED.
9.1. Kaesoleva lepingu solmimise notaritasu on tasunud OSTJA taielikult.
9.2. Kaesolev leping kuulub notar Tatjana Boitsova esildisel ostja kulul registreerimisele Ida-Viru
Maakonna Hooneregistri Narva filiaalis ja Narva Linnavalitsuses viieteistkiimne (15) paeva jooksul
alates kaesoleva lepingu toestamisest.
9.3, Leping on koostatud kolmes (3) eksemplaris, millest uks sailib notaribiiroos, uks valjastatakse
OSTJALE, uks MUOJALE.
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01 aprilliI1998.a.
Mina, Johvi notar Tatjana Boitsova, kelle biiroo asub Narvas, Peetri 3-18, toestan kaesoleva lepingu,
mille on minule esitanud ja minu juuresolekul alla kirjutanud NARVA LINNA, asukohaga Eesti
Vabariik, Ida-Viru Maakond, nimel teovoimeline Narva Linnavalitsuse linnapea RAlVO MURD,
isikukood 34512202217, ja oigusvcimelise AKTSIASEL TSI NARVA KINNISVARABUROO,
registreeritud Ariregistris registrikoodi 10009775 all, asukohaga Narva linn, Puskini 19-4, teovoimeline
juhatuse liige (juhataja) VALERI KOIS, isikukood 35006102249, kelle elukoht on Narvas.
Lepingu allakirjutanute isikusamasus on tuvastatud. Lepinguobjekti kuulumine Narva linnale, ning
lepingu allakiIjutanute volitused on kontrollitud.
Enne allakirjutamist lepinguosaliste poolt on lepingu tekst Johvi notar Tatjana Boitsova poolt ette loetud
ja vastab nende tahtele.
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Notariaalregistri nr 4438.
(Tehinguvaartus 503 775 krooni,
Notari tasu seaduse § 3, 22, 23 P 2),

Notaritasu
KM18 %
Kokku

NOTAR

1.8 70-00 krooni,
336-60 krooni,
2.2 06-60 krooni.

