NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
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335

KINNISTUTELE ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE LEPING
ASJAÕIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS

Käesoleva notariaalakti koostas ja tõestas Narva notar Tatjana Boitsova asendaja Jelena
Pidvysotskiy, tegutsedes notari ülesannetes, 08.02.2017 (kaheksandal veebruaril kahe tuhande
seitsmeteistkümnendal) aastal notaribüroos linnas Aleksander Puškini tn 17, Narva linn, Eesti
Vabariik ning selles notariaalaktis osalejad on
Narva linn, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Viru Maakond, e-posti aadress narvalv@narva.ee,
mille esindajana tegutseb abilinnapea Tatjana Patsanovskaja, isikukood 48101293747, kes
on akti tõestajale tuntud,
Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD, registrikood 10855041, asukoht P. Kerese tn 11,
Narva linn, Ida-Viru maakond, e-posti aadress aare.aas@ev.vkg.ee, mille esindajana tegutseb
volikirja alusel Aare Aas, isikukood 35805022211, kes on akti tõestajale tuntud.
Narva linn edaspidi nimetatud Omanik,
Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD edaspidi nimetatud Õigustatud isik,
Omanik ja Õigustatud isik edaspidi koos nimetatud Lepingupooled.
Eraõigusliku juriidilise isiku VKG ELEKTRIVÕRGUD andmed ja õigusvõime on akti
tõestaja poolt kontrollitud notariaalakti tõestamise päeval Tartu Maakohtu registriosakonna
keskandmebaasi andmete alusel (vastav päring on tehtud e-notari infosüsteemi kaudu).
Aare Aas esindusõigus on kontrollitud akti tõestajale esitatud volikirja originaali alusel
(volikirja kehtetuks tunnistamise teate puudumine on kontrollitud Ametlike Teadaannete
elektronandmebaasi alusel (vastav päring on tehtud e-notari infosüsteemi kaudu)).
Lepingupooled sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. LEPINGU ESE, KINNISTUSRAAMATU SEIS JA LEPINGU EESMÄRK
1.1. Lepingu Esemeks 1 on Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri
registriossa nr 3720909 kantud kinnistu ilma nimetuseta, koos selle oluliste osade ja
päraldistega. Eelnimetatud kinnistu kohta avatud kinnistusregistri registriosa andmed
on:
I jagu
Katastritunnus:
Sihtotstarve:
Asukoht:
Pindala:
II jagu
Omanik:
III jagu
Koormatised ja kitsendused:
IV jagu
Hüpoteegid:

51101:007:0099
Transpordimaa 100%
Ida-Viru maakond, Narva linn, Juhkentali tänav L1
2952 m2
Narva linn
kehtivad kanded puuduvad
kehtivad kanded puuduvad.

1.2. Ülalnimetatud aadressil (Ida-Viru maakond, Narva linn, Juhkentali tänav L1) asuvate
ehitiste kohta on riikliku ehitisregistri elektroonilisse andmebaasi (www.ehr.ee)
kantud järgmised andmed: K1150 kanalisatsioonitorustik (ehitisregistri kood
220601778).
1.3. Maa-ameti Maakatastri kitsenduste kaardi (www.maaamet.ee) kohaselt on maaüksuse,
mis kuulub Lepingu Eseme koosseisu, kasutamisega seotud kitsendused järgmised:
(katastritunnuse 51101:007:0099 kitsendused): gaasipaigaldise kaitsevöönd,
surveseadme kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd,
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd, sideehitise kaitsevöönd.
1.4. Lepingu Esemeks 2 on Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri
registriossa nr 5854850 kantud kinnistu ilma nimetuseta, koos selle oluliste osade ja
päraldistega. Eelnimetatud kinnistu kohta avatud kinnistusregistri registriosa andmed
on:
I jagu
Katastritunnus:
Sihtotstarve:
Asukoht:
Pindala:
II jagu
Omanik:
III jagu
Koormatised ja kitsendused:
IV jagu
Hüpoteegid:

51101:001:0544
Transpordimaa 100%
Ida-Viru maakond, Narva linn, Juhkentali tänav L2
773 m2
Narva linn
kehtivad kanded puuduvad
kehtivad kanded puuduvad.

1.5. Ülalnimetatud aadressil (Ida-Viru maakond, Narva linn, Juhkentali tänav L2) asuvate
ehitiste kohta on riikliku ehitisregistri elektroonilises andmebaasis (www.ehr.ee)
andmed puuduvad.
1.6. Maa-ameti Maakatastri kitsenduste kaardi (www.maaamet.ee) kohaselt on maaüksuse,
mis kuulub Lepingu Eseme koosseisu, kasutamisega seotud kitsendused järgmised:
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(katastritunnuse 51101:001:0544 kitsendused): ranna või kalda piiranguvöönd (Üle 10
ha pindalaga ja üle 25 km2 valgalaga veekogud (Narva jõgi)), ranna või kalda
ehituskeeluvöönd (Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km2 valgalaga veekogud (Narva
jõgi)), sideehitise kaitsevöönd, II kategooria kaitsealused liigid ja kivistised: Myotis
dasycneme (tiigilendlane), (Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir), (Nyctalus noctula
(suurvidevlane), (Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhii).
1.7. Lepingu Esemeks 3 on Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri
registriossa nr 3810909 kantud kinnistu ilma nimetuseta, koos selle oluliste osade ja
päraldistega. Eelnimetatud kinnistu kohta avatud kinnistusregistri registriosa andmed
on:
I jagu
Katastritunnus:
Sihtotstarve:
Asukoht:
Pindala:
II jagu
Omanik:
III jagu
Koormatised ja kitsendused:
IV jagu
Hüpoteegid:

51101:007:0105
Transpordimaa 100%
Ida-Virumaa, Narva linn, Raudsilla tänav
8580 m2
Narva linn
kehtivad kanded puuduvad
kehtivad kanded puuduvad.

1.8. Ülalnimetatud aadressil (Ida-Virumaa, Narva linn, Raudsilla tänav) asuvate ehitiste
kohta on riikliku ehitisregistri elektroonilisse andmebaasi (www.ehr.ee) kantud
järgmised andmed: V1024 külmaveetorustik (ehitisregistri kood 220574850), K1150
kanalisatsioonitorustik (ehitisregistri kood 220601778), K1164 kanalisatsioonitorustik
(ehitisregistri kood 220601972), K1179 kanalisatsioonitorustik (ehitisregistri kood
220602181).
1.9. Maa-ameti Maakatastri kitsenduste kaardi (www.maaamet.ee) kohaselt on maaüksuse,
mis kuulub Lepingu Eseme koosseisu, kasutamisega seotud kitsendused järgmised:
(katastritunnuse 51101:001:0544 kitsendused): ranna või kalda piiranguvöönd (Üle 10
ha pindalaga ja üle 25 km2 valgalaga veekogud (Narva jõgi)), Sideehitise kaitsevöönd,
Elektripaigaldise kaitsevöönd, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd, Geodeetilise
märgi kaitsevöönd, Raudtee kaitsevöönd, II kategooria kaitsealused liigid ja kivistised:
Myotis dasycneme (tiigilendlane), (Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir), (Nyctalus
noctula (suurvidevlane), (Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhii).
1.10. Käesoleva lepingu punktides 1.1.-1.9. Lepingu Eseme kohta toodud andmed on akti
tõestaja eelnimetatud elektroonilistes andmebaasides kontrollinud käesoleva lepingu
tõestamise päeval infosüsteemi e-notar kaudu (kinnistusraamat, ehitisregister,
maakataster).
1.11. Lepingu Ese 1, Lepingu Ese 2 ja Lepingu Ese 3 edaspidi koos nimetatud Lepingu Ese
või Lepingu Esemed.
1.12. Käesoleva lepingu eesmärgiks on Lepingu Esemete koormamine isikliku
kasutusõigusega Õigustatud isiku kasuks Lepingu Esemel elektrivõrgu omamiseks,
Õigustatud isikul lasuva elektrivõrgu arendamiskohustuse täitmise tagamiseks,
3

elektriliinide remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks,
kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektrivõrgu talituse tagamise
eesmärgil (edaspidi kõik nimetatud tegevused koos majandamine) ning isikliku
kasutusõiguse tingimuste kindlaksmääramine.

2. LEPINGUPOOLTE KINNITUSED
Lepingupooled kinnitavad, et
2.1.

nad omavad kõiki õigusi käesoleva lepingu sõlmimiseks lepingus toodud tingimustel
ning et lepingu sõlmimist takistavad asjaolud puuduvad; lepingu sõlmimisel ja
täitmisel juhinduvad nad Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest;

2.2.

nad on tutvunud kinnistusraamatu andmetega ning käesoleva lepingu sõlmimise
aluseks olevate dokumentide sisuga ja aktsepteerivad neid täielikult ega soovi
täiendavate dokumentide muretsemist, notariaalaktile lisamist ega tehinguga seotud
asjaolude täiendavat kontrollimist akti tõestaja poolt;

2.3.

nad on akti tõestajale teatavaks teinud Lepingu Esemega seotud kõik nendevahelised
kokkulepped;

2.4.

nad annavad nõusoleku viia käesoleva lepingu kooskõlla kinnistuskohtuniku
ettekirjutusega ning volitavad akti tõestajat tegema käesolevas lepingus hilisemad
vajalikud täiendusi, parandusi ja esitama avaldusi ulatuses, mis ei muuda
Lepingupoolte kokkuleppeid ega too enesega kaasa Lepingupoolte jaoks
tahtevastaseid tagajärgi.
Omaniku esindaja kinnitab, et

2.5.

Lepingu Ese on Omaniku seaduslikus omandis ning kuni käesoleva lepingu
sõlmimiseni ei ole Lepingu Eset kellelegi võõrandatud ega koormatud piiratud
asjaõigustega, Lepingu Eset pole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi (s.h. kohtulikke
vaidlusi) tekkinud, samuti puuduvad asjaolud, millega kaasneks Lepingu Eseme
käsutamise keeld (kohtu- või muu riigiasutuse otsuse tagajärjel), samuti ei ole
lepinguid Lepingu Eseme võõrandamiseks ega koormamiseks sõlmitud;

2.6.

käsitletava lepingu punktis 1. toodud kinnistusraamatu seis ei ole muutunud ning
Lepingu Eseme suhtes ei ole kinnistusosakonnale kinnistamisavaldusi esitatud;

2.7.

Lepingu Eset ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega, sealhulgas
kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu
näiteks üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud;

2.8.

Lepingu Eseme valdamise, kasutamise ega käsutamise suhtes ei kehti käesolevas
lepingus nimetamata muinsuskaitse- ja looduskaitsealaseid ega muid piiranguid;

2.9.

Lepingu Esemel ei paikne käesolevas lepingus nimetamata kolmandatele isikutele
kuuluvaid maapealseid või maa-aluseid tehnovõrke ega – rajatisi;
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2.10. kasutusõiguse alal ei paikne Omaniku poolt püstitatud hooneid ega rajatisi, mis
takistaksid käesoleva lepingu alusel seatava isikliku kasutusõiguse teostamist;
2.11. kasutusõiguse ala on vabastatud ning Õigustatud isik saab alates käesoleva lepingu
sõlmimise hetkest teostada otsest valdust kasutusõiguse ala suhtes;
2.12. tema esindusõigus on kehtiv ning ta on õigustatud käesoleva lepingu sõlmimiseks
Omaniku nimel;
2.13. käesoleva lepingu sõlmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, kõik nõusolekud ja
heakskiidud on saadud, s.h. Narva Linnavalitsuse 25.01.2017 korraldus nr 66-k
(lepingu lisa nr 1) on jõustunud ning ei ole vaidlustatud.
Õigustatud isiku esindaja kinnitab, et
2.14. tema volitused on kehtivad, neid ei ole Õigustatud isiku poolt tagasi võetud ega
kehtetuks kuulutatud ja tal on olemas kõik õigused käesoleva lepingu sõlmimiseks
Õigustatud isiku nimel lepingus toodud tingimustel;
2.15. Õigustatud isiku suhtes ei ole algatatud ega käimas likvideerimismenetlust, s.h.
pankrotimenetlust, samuti ei ole teda maksevõimetuks kuulutatud;
2.16. tal on olemas kõik vajalikud nõusolekud ja kooskõlastused käesoleva lepingu
sõlmimiseks.

3. ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMINE
3.1.

Omanik ja Õigustatud isik lepivad kokku seada Õigustatud isiku kasuks Lepingu
Esemele 1, Lepingu Esemele 2 ja Lepingu Esemele 3 tasuta isiklik kasutusõigus
kestvusega 50 aastat, mille kohaselt Õigustatud isikul on õigus omada Lepingu
Esemeks oleva maatükile rajatava tehnorajatiste (0,4 kV kabelliinitrassi ja
kaablitransiitkilpide), sealhulgas maatükiga püsivalt ühendatud kaablitunneleid ning
nendesse ja maa sisse paigutatud kaablite ja juhtmete kogumeid (eelnimetatud objektid
edaspidi nimetatud Liinirajatised), kasutada elektrivõrku sihipäraselt ning samuti
teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektrivõrkude majandamiseks.

3.2.

Õigustatud isikul on õigus kasutada Lepingu Eset käesoleva lepingu alusel seatud
isiklikust kasutusõigusest tulenevate õiguste teostamiseks üksnes kasutusõiguse alal
(lepingu lisa nr 1 punkt 3.1.1.), mis ümbritseb maatükiga püsivalt ühendatud
liinirajatisi, mille paiknemine on lepingu lisadeks nr 2, 3 ja 4 olevatel plaanidel
märgitud lilla joonega (kaitsevööndi ala on märgitud kollasega). Kabelliini pikkus ja
kaitsevööndi pindala on sätestatud lepingu lisaks nr 1 oleva korralduse punktis 3.1.1.

3.3.

Kõik lepingu punktis 3.1 nimetatud elektrivõrgu majandamisega seotud kulud kannab
Õigustatud isik. Kõik muud Lepingu Esemega seoses tasumisele kuuluvad maksud (sh
maamaks), maksed, lõivud ning Lepingu Esemega seotud muud koormised,
ekspluateerimiskulud ja muud kulutused kuuluvad tasumisele Lepingu Eseme
igakordse Omaniku poolt.
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3.4.

Isikliku kasutusõigustest tulenevate Õigustatud isiku kõikide õiguste teostamine on
võimalik ka Õigustatud isiku poolt volitatud kolmandate isikute poolt.

4. LEPINGUPOOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Lepingupooled on kokku leppinud, et kõik isikliku kasutusõigusega seotud Lepingupoolte
kohustused on sätestatud lepingu lisaks nr 1 olevas korralduses (sh Õigustatud isiku
kohustused on sätestatud korralduse punktis 3.1.6. ning Omaniku kohustused on sätestatud
korralduse punktis 3.1.7.).

5. ASJAÕIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS
Lepingupooled on kokku leppinud Lepingu Eseme koormamises isikliku kasutusõigusega.
Omanik lubab ja Õigustatud isik avaldab soovi kanda Tartu Maakohtu kinnistusosakonna
kinnistusregistri registriosa nr 3720909, registriosa nr 5854850 ja registriosa nr 3810909
kolmandasse (III) jakku esimesele vabale järjekohale tasuta isiklik kasutusõigus tähtajaga
50 aastat Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD (registrikood 10855041) kasuks
elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses elektrivõrgu majandamiseks vastavalt käesoleva lepingu
punktidele 3.1. ja 3.2. ja lepingu lisaks olevale plaanidele.

6. ÕIGUSTATUD ISIKU NÕUSOLEKUD LEPINGU ESEME KÄSUTAMISEKS
6.1.

Õigustatud isik annab Omanikule oma tagasivõetamatu nõusoleku Lepingu Esemeks
olevale
kinnistule
kolmandate
isikute
kasuks
seatavate
servituutide
kinnistusraamatusse sissekandmiseks käesoleva lepingu alusel Õigustatud isiku kasuks
seatud isikliku kasutusõigusega samale järjekohale.

6.2.

Samuti annab Õigustatud isik käesolevaga Lepingu Eseme igakordsele omanikule oma
tagasivõetamatu nõusoleku Lepingu Eseme hoonestusõigusega koormamiseks
tingimustel Omaniku enda äranägemisel ja Lepingu Eseme hoonestusõigusega
koormamisel astuda järjekohas tagasi teisele järjekohale hoonestusõiguse järel,
Lepingu Eseme koosseisu kuuluvate maatükkide ja maatükkide olulisteks osadeks
oleva(te) ehitis(t)e suhtes kasutuskorra kokkulepete sõlmimiseks tingimustel Omaniku
enda äranägemisel ja Lepingu Eseme ühendamiseks ja jagamiseks Omaniku
äranägemisel, sealhulgas kinnistu korteriomanditeks jagamiseks.

7. AKTI TÕESTAJA SELGITUSED
Akti tõestaja on Lepingupooltele selgitanud, et
7.1.

7.2.

Isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on
õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis
oma sisult vastab mõnele reaalservituudile. Isikliku kasutusõiguse ulatus määratakse kahtluse
korral vastavalt õigustatud isiku vajadustele. (Asjaõigusseaduse § 225).
Isikliku kasutusõiguse võib kinnisasja omaniku nõusolekul teisele isikule üle anda, muutmata
seejuures isikliku kasutusõiguse kestust. Isikliku kasutusõiguse omandaja ja esialgne omaja
vastutavad kinnisasja omaniku ees isiklikust kasutusõigusest tekkivate kohustuste täitmise eest
solidaarselt. Kui isikliku kasutusõiguse esemeks on tehnovõrk või -rajatis, ei ole isikliku
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7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

kasutusõiguse üleandmiseks või koormamiseks kinnisasja omaniku nõusolek vajalik
(Asjaõigusseaduse § 226).
Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues ning
õhuruumis
ehitatavaid
tehnovõrke
ja
-rajatisi
(kütte-,
veevarustusvõi
kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või
elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui need on
teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende
ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab
ülemääraseid kulutusi. Kui tehnovõrgu või -rajatise ehitamise või hooldamisega kaasneb
kahju tekkimine kinnisasjale, on tehnovõrgu või -rajatise omanik kohustatud kahju tagajärjed
kõrvaldama või kinnisasja omanikule tekkinud kahju hüvitama. Kinnisasja omanik võib nõuda
tehnovõrgu või -rajatise omanikult tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamist temale kuuluval
kinnisasjal, kui see on tehniliselt võimalik ja kinnisasja omanik hüvitab tehnovõrgu või rajatise ümberpaigutamisega seotud kulud (Asjaõigusseaduse § 158).
Vastavalt asjaõigusseaduse § 1582 on kinnisasja omanikul õigus nõuda tasu tehnovõrgu või rajatise talumise eest asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 154 kehtestatud korras.
Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lõikele 1 on juhul, kui tehnovõrgu või rajatise talumise kohustus tuleneb seadusest ning kinnisasja omaniku ja tehnovõrgu või rajatise omaniku vahel ei ole kehtivat lepingut tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustuse eest
makstava tasu suuruse kohta, kinnisasja omanikul õigus taotleda tasu tehnovõrgu või -rajatise
talumise eest asjaõigusseaduse § 1582 lõikes 2 sätestatud korras.
Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 ei ole teisele isikule kuuluval kinnisasjal
paiknev tehnovõrk või -rajatis kinnisasja oluline osa.
Riigilõivuseaduse § 11 lg 3 kohaselt kui toimingu tegemise taotlus esitatakse notari kaudu,
kontrollib notar enne dokumentide edastamist riigilõivu võtjale ka riigilõivu tasumist. Kui
taotluse esitaja on jätnud riigilõivu tasumata, juhib notar isiku tähelepanu sellele, et riigilõivu
tasumata jätmisel on riigilõivu võtjal õigus jätta taotlus läbi vaatamata.
Vastavalt Kinnistusraamatuseaduse § 341 on kande tegemiseks, muutmiseks või kustutamiseks
nõutav selle isiku nõusolek, kelle kinnistusregistriossa kantud õigust kanne kahjustaks.
Vastavalt Asjaõigusseaduse § 60 on järjekoha muutmiseks nõutav nende isikute notariaalselt
tõestatud kokkulepe, kelle õiguste järjekoht muutub.

8. LEPINGU REGISTREERIMINE
8.1.

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib
notaribüroos. Lepingupoolte nõudmisel tõestamisseaduse § 52 alusel käesoleva
notariaalakti koostamise päeval väljastab akti tõestaja Omanikule akti esmase ärakirja
paberkandajal ning Õigustatud isikule käesoleva notariaalakti digitaalärakiri, mis
tõestamisseaduse § 48 kohaselt asendavad õigustoimingutes notariaalakti originaali.
Lepingu digitaalne ärakiri on Lepingupooltele kättesaadav riigiportaalis www.eesti.ee.

8.2.

Vastavalt tõestamisseaduse §-le 53 lg 1 notariaalakti tõestaja esitab lepingu
digitaalärakirja kinnistusosakonnale.

9. LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD
9.1.

Notari tasu tehingu tõestamisel 40,80 eurot (tehinguväärtus 1 917,00 eurot, notari tasu
seaduse § 3, 5, 10 lg 3, 12 lg 3, 22, 23 lg 2), käibemaks 8,16 eurot, kokku 48,96 eurot.
Eelnimetatule lisandub ärakirjade valmistamise tasu ja digitaalse ärakirja väljastamise
tasu (notari tasu seaduse § 35 lg 1 p 2, § 31 lg 15).

7

Käesoleva lepingu sõlmimisega seotud notari tasub Õigustatud isik notaribüroos sularahas või
pangaülekandega notari arveldusarvele. Notaril on õigus notariaalakti ärakirju notari tasu tasumiseni
kinni pidada.

9.2.

Riigilõiv kasutusõiguse seadmisel 12,00 (4,00x3) eurot (tehinguväärtus 130,00 eurot,
Riigilõivuseaduse 354 ja 356 lg 7).

Käesoleva lepingu kinnistamise riigilõivu tasub Õigustatud isik. Riigilõivu tasumata jätmisel on
riigilõivu võtjal õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

Käesolev leping ja lepingu lisadeks olevad korraldus ja plaan on lepingupooltele enne akti
tõestaja juuresolekul allakirjutamist akti tõestaja poolt esitatud läbivaatamiseks, lepingu tekst
akti tõestaja poolt lepingupooltele ette loetud, lepingu sisu ja õiguslikud tagajärjed selgitatud,
lepingupoolte poolt heaks kiidetud, nende poolt omakäeliselt allkirjastatud ning vastab
lepingupooltele tahtele.
AG

Ees- ja perekonnanimi

allkiri

___________________________________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

Ees- ja perekonnanimi

allkiri

___________________________________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

Akti tõestaja allkiri ja notari pitsat

___________________________________________________________________________
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NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS
Narya

25 .01 .2011 .a

m 66-k

Narva litrna omandis olevate kjnnisasjade Juhkenlali tiidav L1, Juhkentali tdDav L2ja
Raudsilla tamv koormamiD€ isildiku kasutusdigusega OU \,.KG Etektriv6rgud kasuks
1. ASJAOLI,ID JA MENETLUSE

KAIK

20,12.2016 esitas VKG Elel:tiiv6rgud OU (registrikood 10855041, asukohaga Kerese 11,
Nafla 20309) Narva Linnavalitsusele avalduse Narva linna omandis olevatele kituiisturete
asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, Juhkentali tanav Ll (katastritunnus 51101:007:0099),
Juhkentali renav L2 (katastritunnus 51101:001:0544) ja Raudsilla tijnav (katastritunnus
511011007:0105) isikliku kasutus6iguse seadniseks \aKG Elekrivdrgud OU kasuks. Isiklik
kasutusbigus ol1 vajalik, et paiga]dada nimetatud Narva linna omandis olevatele kinnistutele
uued tehnorajatised 0,4 kV kaabelliinid ja kaablitransiitkilbid lahtuvalt Reljans OU poolt
koostatud tdijprojektist nr 1636E ,Narva linnas Raudsilla tn 1 kinnjstu elektivaiustuse
0mberprojekteerimine".

-

ja

taristuministri 25.06.2015 maArLrse nr 73 ,,Ehitise kaitsevddndi ulatus,
kaitsevBdndis tegutseftise kod ja kaitsevdbndi tdhistusele esitatavad n6uded" $ 10 l6ike 3
kohaselt on maakaabelliinj maa-ala kaitsevddnd piki kaablit kulgev ala, mjda m6lemalt poolt
piiravad liini iiiimistest kaablitest 1 meefi kaugusel paiioevad m6tt€lised vertikaaltasandid.
Isikliku kasutusSiguse ala (kaitsevdijndi ulatus on I meeter m6lemale poole liini d,llrmistest
Majandus-

kaablitesg:

Ll

kinnistul on 0,4 kV kaabelliini pikkus 47 m, kairsevddndi ala koklu

-

94

Juhkentali ttnav L2 kinnistul on 0,4 kV kaabelliini pikkus 37 m, kaitsevddndi ala kokl(!

-

74

Raudsilla uinav kinnistul on 0,4 kV kaabelliini pikkus l5 m, kaitsev66ndi ala koklu

m,.

Juhkentali tdnav

2.

-30

OIGUSLIKTID AIUSED

Narva linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusdiguse seadmist reguleerib Narva
Litnavofikogu 2l.06.2005 mAarus !r 2015 7 ,,Linnavara e€skiri" (edaspidi ,innnaro eeskiA.
Linnavara eeskirja $ 69 l6ige 1 kohaselt on linna omandis olevale kinnisasjale isikliku
kasutusdiguse seadmine iubatud, kui see toimub isiku, kellel on selleks 6igusaktidest tulenev
6igus, noudelja kasuks. Antudjuhul on OUJ VKG Elekhiv6rgud asja6igusseadusost tulenev
6igus n6uda isikliku kasutus6iguse seadmist.
Vastavalt liDnavara eeskirja $ 70 loikele 1 olsustab linna omandis olevale kinnisasjale isikliku
kasutus5iguse seadmise lirunvaljtsus, kui see toimub Narva lirna omandis oleval kinnisasjal
asuva tehnovirgu v6i -rajatise omaniku kasuks ning $7lr kohaselt allkirjastab Narva linna
omandis oleva kinnisasja koormamiseks vajaliku asja6iguslepingu linna nimel Iinnapea.
3. OTSUS

3.1. Seada isiklik

kasutlrs6igus Osaiihingu

VKG ELEKTRIVoRCUD, reejstrikood

linra (edaspidi ka kinnistute trla ik)
(katastritunnus
omandis olevatele kinnisasjadele Narvas aadressidel Juhkentali tenav
(katashitunnus
51101:007:0099, regisffiosa
3720909), Juhkentali tenav
51101:001:0544, regjstriosa nr 5854850) ja Raudsilla tinav (katastritunnus 51 I01r007:0105,
registriosa nr 3810909) (edaspidj ka kinnistud) 0,4 kV kaabelliini ja kaablifansiitkilpide
10855041, (edaspidi ka ,iguslatud

nr

isih

kasuks Narva

Ll
L2

(edaspidi ka tehnorajatise| paigaldamiseks ning majandamiseks (sh tehnorqjatiste ,/
remontimine, konashoid, hooldamirg kasutamjne ja muul viisil eksplnaBenntne//

/"

t/
,
\-,"'--'

>q rrKr.

tehnorajatiste talituse tagamise eesmargil) jafgmistel tingimustel:,
3.1.1. isikliku kasutusoiguse ala kinnistutel on:
Juh-kentali tiinav L l - kaabelliini pikkus kinllistul on 4? rn, kaitsev66nd i ala koklu
- 94 m,,
vastavalt plaanile konalduse Lisas 1 ;
- Juhlentali tilnav L2 - kaab€lliini pikkus kinnistul on 37 m, kaitsevd6ndi ala kokku - 24 m.,
vastavalt plaanile konalduse Lisas 2;
Raudsilla tanav - kaabelliini pikkus kinnishrl on 15 m, kaitsevbitndi ala kokku - 30 m,,
vastavalt plaanile koralduse Lisas 3,
Juurdelisatud plaanidel on kaabelliinid margitud sinisejoonega, kaitsevbdndi ala kollasega;
3.1.2, isikliku kasutusdiguse k€stvus on 50 aastat;
3.1.3. isiklik kasutusoigus seatakse tasuta;
3.1.4. isiklikust kasutusoigusest tulenevate 6igustatud isiku k6ikide 6iguste teostamine on
v6imalik ka oigustaflrd isiku pooltvolitatud kolmandate isikute poolt;
3.1.5.lepingu pooltel on 6igus n6uda kasulus6iguse lopetamist asjabigusseadusos satestatud

.

alustelja korras;
3.l.6.6ieustatud isik kohustub:
3.1.6.1, parast kinnistutel teostatud tehnorqiatiste ehi!us-, hooldus- jrv6i remontt66de
l6petamist oma kulul taastama €sialgse olukorra, juhindudes kehtestatud kaevetijode
eeskirjadest, kui kinnistute omanjkuga ei lepita kokku teisiii;
3.1.6.2. teavitama kinnistute omanikku plaanilistesr hooldus- ja remonttdddest vahemalt 1
(tiks) kuu erne t66de alustanist. Avariiremondi konal alustab 6igusrarud isik
vajaduse konal vjivitamata vajalike tdddega, teavitades kinnistute omaniklu;
3.1,6.3. vijvitamatult likvideerima tehnorajatiste avaiii ja rakendama abin6ud kinnislule
omanikule kahju tekitamise vehimiseks. Avariiremondi vajadusol v6ib bigustatud
isik viivitamatult, ilma koosk6lastust taotlemata alustada vajalike r66dega, kui ta

teatab sellesl esimesel v6imalusel kinnistute omanikule. Avariiks loetaKse
tehrorajatiste ootamatut v6ijuhuslikku purunemisl, kaabelliini seiskumist v6i muud
dket, mill€ tulemusena vdib tekkida miirkimisvilSme materiaalne kahiui

3.1.6.4.

isiklikust

kasutus6igusest tulenevate digusre teoslamisal regutsema
v6tna tarvitusele k6ik abin6ud, vAltimaks omaniku v6j
kolmandate isikute vara v6i oiguste kahjustamist, kasutama oma tegevuses
loodussd2lstlikku tehnoloogiat, vliltima keskkonna reostamist ning Eitrna
heaperemehelikult ning

6igusallidest tulenevaid nbudeid;

3.1.6,5. hiivitama.tema ja,/v6i tema 6igusi teostavate kolrnandate isikute poolt servituudi
teostamisega seotud tegevusest v6i tegewsetusest tuleneva omanikule ja,/vdi
rnistahes koimandale isikule tekilatud kahju tajes ulatuses;

3.1.6,6. teatama kinnistute onanikule isikliku kasutus6iguse tilemi0ekust v6i isiklikust
kasutus6igusest tulenevate 6iguste
kohustuste teostamise illeandmisest
kolmandale isikuie 3 tddpaevajooksul alates isikliku kasutusdiguse iileminekust v6i

ja

kohustuste teostamjse tlieandmisest arvates;

a ates isikliku
kasutus6iguse l6ppemisesyl6petamisest, kui pooled ei lepi kokku reisiti.
Elektipaigaldise :tavedamise jarel kohustub digustatud isik taasrama kirnistute
seisukon4 millin€ see oli enne elektipaigaldise Amvedamist. Kui oiglrstatud isik ei
o1e tAhbjaks r4jatist &a vedanud, kolraldab kinnislute omanik rajatise lammutamise
ja kinnistute heakonastamiso oigustatud isiku kulul;
3.1.6.8. n6ustuma kinnistutele teiste reaalservituutideja isiklike servituutide seadmisel n€nde
karldmisega kinnistusraamatusse kaesolevas punk[is nimetalud isikliku
kasutus6igustega samale jarjekohale selle eest tas! ndudmata;
3.l.7.kinnistute omanik kohustub:
3.1.6.7. ara vedama kinnistutel paikneva tehnorajatised 1 (iihe) kuujooksul

3.1.7.1. hojduma igasugrisest tegewsest, mis takistab tehnorajatiste sihiparast kasutamist;
3.1.7,2. jArgima tehnorajatiste kaitsevddndi alal seadustest
muudest 6igusaktidest
tulenevaid kitsendusi ning n6udma seda ka isikutel! kelle kasuks on sealuo
kinnistule piiratud asja6igus v6i kelleL on lepingust tulenev 6igus kimislure
kasutamiseks v6i kinnistutel t66de teostamjseks;
3.1.7.3. v6imaldama tasutajuufdepadsu mehhanismidega tehnorajaliste majandarniseks;
3.1.7.4. teavi:ama 6igustatud isik:lrt kinnistute omaniku muutumisest tejste reaalservituutide
ja isiklike servituutide seadmisest ja kimistute v66randamisest;
3.1.7.5. kinnistute koormamisel teiste reaalservituutide
isiklike servituutidega vdr
tehnorajatiste ehitamist, omamist ja kasutamist vdimaldava nohriaalse kok[uleoD€
s6lmimisel teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistud koormatakse, kaesole;as
punktis nimetatud isikliku kasulusdiguse seadmise tingimustest ja tehnorajatiste
ehitamisL omamistja kasutamisl v6imaldava notariaalse kokkuleppe tingjmust;st,
3.1.7.6. teavitama kinnistutel tegutsevaid isikuid elektripaigaldise kajtse;bdndi olemasolust

ja

ja

-

ja

3.2.

selles kehtivatest pii&ngltest, samuti j?irgjma nimetatud piiranguid oma

tegevuses. Kinnistute omanik on kohustatud hoiduma tegewsest, mis takistaks
elektdv6rgu majandamist, halvendaks elektriv6rgu konashoidu jtv6i ohustaks
elektrivcrgu toimimist.
S6lmida OU-ga VKG Elektriv6rgud notariaalselt r6estarud asja6iguslepjng korralduse
punktis 3.1 nimetatud kinnistute isikliku kasutusoigusega koormamis€ks njng kanda

..isiklik kasutusdigus kinnistusraamatusse.

3.3. OU VKC Elekfiv6rgld kannab isjkliku kasurus6jgrse
3.4.

seadmisega seotud kuluo

(notaritasu ja riigil6iv).
Voljtada Narva linnapead Tarrno Tammiste't allki4astama Narva linna nimel konaldusc
punktis 3.2 nimetatud leping.

4. RAKENDUSSATTED

4.lNarva Linnavalitsuse Linnamajandusametil teha konaldus teatavaks Osa hinsule VKG
Elellrivdrgud.
4.2. Konaldus j6ustub seadusega satestatud konas.
4.3. Konaldust v6ib vaidiustada, ositades kaebuse Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumaiale 30
paevajooksul arvate\ Narva Linnavali'suse pooh komalduse reatavak:tesem;sesL.
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