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Kaesoleva notariaalakti koostas ja t6estas Narva notari Tatjana Boitsova asendaja Jelena
Pidvysotskiy, kes tegutseb notari ulesannetes, 27.04.2017 (kahekiimne seitsmendal aprillil
kahe tuhande seitsmeteistktimnendal) aastal notariburoos aadressil Aleksander Puskini tn 17,
Narva linn.Eesti Vabanlk nlng selies no-tarlaaIaktls osalejad on
Narva linn, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Viru Maakond, e-posti aadress narvalv@narva.ee,
mille esindajana tegutseb linnapea Tarmo Tammiste, isikukood 36208175216, kes on akti
t5estajale tuntud,
;'
Lostcom OU, registrikood 11558610, asukoht Mangu tn 10, Narva linn, Ida-Viru maakond,
e-posti aadress transtek@hot.ee, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse
liige Nikolay Kostrichkin, isikukood 38001253737, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA
andmebaasi alusel.
Narva linn edaspidi nimetatud Miiiija,
Lostcom ou edaspidi nimetatud Ostja,
Muuja ja Ostja edaspidi koos nimetatud Lepingupooled.
Tarmo Tarnmiste avaldas, et ta valdab nii eesti kui ka vene keelt ning loobus notariaalakti
ettelugemisest akti t6estaja poolt. Kuna Nikolay Kostrichkin tema enda teatel ei valda
piisavalt eesti keelt, kuid valdavad vene keelt, selgitas akti t6estaja neile 6igust n5uda
notariaalakti kirjaliku t6lke eesti keelest vene kee1de koostamist. lThtlasi on akti t6estaja pooh
selgitatud, et vastavalt keeleseaduse § 12 19 4 kannab t6lke kulud eesti keelt mittevaldav isik.
Nikolay Kostrichkin on notariaalakti kirjalikust tolkest loobunud ja taotlenud notariaalakti
suulist tclkimist eesti keelest vene keelde akti t6estaja pooh.
Eraoigusliku juriidilise isiku Lostcom ou andmed ja oigusvoime on akti t6estaja poolt
kontrollitud notariaalakti t6estamise paeval Tartu Maakohtu registriosakonna keskandmebaasi
andmete alusel (vastav paring on tehtud e-notari infostisteemi kaudu).
Lepingupooled solmivad lepingu alljargnevas:

1. LEPINGU ESE JA KINNISTUSRAAMATU SEIS

Lepingu Esemeks 1 on Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri
registriossa nr 2411650 kantud kinnistu ilma nimetuseta, koos selle oluliste osadega ja
paraldistega, Eelnimetatud kinnistu kohta avatud kinnistusregistri registriosa andmed
on :

Ijagu
Katastritunnus:
Sihtotstarve:
Asukoht:
Pindala:
lljagu
Omanik:
illjagu
Koormatised ja kitsendused:

IVjagu
Hupoteegid:

51101 :001:0235
Arimaa 100%
Ida-Viru maakond, Narva linn, Tapamaja tn 2
2101 m2

Narva Jinn
Isiklik kasutusoigus tehnovorgu voi rajatise seadmiseks
tahtajaga 50 aastat Osauhing VKG ELEKTRlVORGUD
(registrikood
10855041)
kasuks.
Kasutuscigus
elektrivorgu
kaitsevoondi
ulatuses
elektrivorgu
majandamiseks vastavalt 15.05.2014 lepingu punktidele
3.1 ja 3.2 ja lepingu lisadeks olevatele plaanidele.
Registriossa nr 925009 sisse kantud 29.05 .2014,
jagamisel
siia
tile
toodud.
26.05.2015
kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.06 .2015.
Kohtunikuabi Eva Nemvalts
kehtivad kanded puuduvad

1.2. Lepingu

Esemeks 2 on Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri
registriossa nr 2411750 kantud kinnistu ilma nimetuseta, koos selle oluliste osadega ja
paraldistega. Eelnimetatud kinnistu kohta avatud kinnistusregistri registriosa andmed
on:

Ijagu
Katastritunnus:
Sihtotstarve:
Asukoht:
Pindala:
lljagu
Omanik:
illjagu
Koormatised ja kitsendused:

IVjagu
Hupoteegid:

51101:001:0236
Arimaa 95%, Tootmismaa 5%
Ida-Viru maakond, Narva linn, Tapamaja tn 4
1601 m2

Narva linn
Isiklik kasutusoigus tehnovorgu v5i rajatise seadmiseks
tahtajaga 50 aastat Osatihing VKG ELEKTRlVORGUD
(registrikood
10855041)
kasuks.
Kasutus5igus
elektriv6rgu
kaitsevoondi
ulatuses
elektriv5rgu
majandamiseks vastavalt 15.05.2014 lepingu punktideJe
3.1 ja 3.2 ja lepingu lisadeks olevatele plaanidele.
Registriossa nr 925009 sisse kantud 29.05.2014,
jagamisel
siia
tile
toodud .
26.05.2015
kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.06.2015 .
Kohtunikuabi Eva Nemvalts
kehtiv ad kanded puuduvad

1.3 . Aadressidel Ida-Vim maakond, Narva linn, Tapamaja tn 2 ja Vim maakond, Narva linn,
Tapamaja tn 2 asuvate ehitiste kohta on riikliku ehitisregistri elektroonilises
andmebaasis (www.ehr.ee) andmed puuduvad.
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1.4. Maa-ameti Maakatastri kitsenduste kaardi (www.maaamet.ee) kohaselt on maauks,
mis kuulub Lepingu Eseme 1 (katastritunnus 51101:001:0235) koosseisu, kasutarnise.
seotud kitsendused jargmised: uhisveevdrgi ja -kanalisatsiooni voond ulatusega 23..
m', nahtus: (Maa-alune vee ja kana!. vabavoolne torustik 250mm ja suurem,2m sug.
(K1060 kanalisatsioonitorustikl), surveseadme kaitsevoond ulatusega 171 m', nahtus:
(Maa- alune soojatorustik alia 200 mm (TK16-3-6 - TK16-3-6-1).
1.5. Maa-ameti Maakatastri kitsenduste kaardi (www.maaamet.ee) kohaselt on maauksuse,
mis kuu1ub Lepingu Eseme 2 (katastritunnus 51101:001:0236) koosseisu, kasutamisega
seotud kitsendused jargmised: surveseadme kaitsevoond ulatusega 26 7 m', nahtus:
(Maa- alune soojatorustik 200 mmja suurem (TK22-6-4 - TK16-3-4)}.
1.6. Lepingu Ese 1 ja Lepingu Ese 2 edaspidi koos nimetatud Lepingu Ese.
1.7. Akti toestaja kontrollis eeltoodud andmed elektrooniliste andmebaaside andmete alusel
lepingu tcestamise paeval infosusteerni e-notar kaudu (kinnistusraamat, ehitisregister,
maakataster).

2. LEPINGUPOOLTE KINNITUSED
Lepingupooled kinnitavad, et

2.1.

nad omavad koiki oigusi kaesoleva lepingu solmimiseks lepingus toodud tingimustel
ning et lepingu solmimist takistavad asjaolud puuduvad; lepingu solmimisel ja
taitmisel juhinduvad nad Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest;

2.2.

nad on akti t5estajale teatavaks teinud k5ik Lepingu Esemega seotud nendevahelised
kokkulepped ning kaesoleva lepingu s51mimisega lopetavad nad koik nende vahel
varem s5lmitud Lepingu Eseme muuki puudutavad kokkulepped, mis on vastuolus
kaesoleva lepinguga;

2.3.

nad on tutvunud kinnistusraamatu seisuga ning kaesoleva lepingu s51mimise aluseks
olevate dokumentide sisuga ja aktsepteerivad neid taielikult ega soovi taiendavate
dokumentide muretsemist, notariaalaktile lisamist ega tehinguga seotud asjaolude
taiendavat kontrollimist akti toestaja poolt;

2.4.

nad annavad n5usoleku viia kaesoleva lepingu koosk511a kinnistuskohtuniku
ettekirjutusega ning volitavad akti t5estajat tegema kaesolevas lepingus hilisemad
vajalikud taiendusi , parandusi ja esitama avaldusi ulatuses, mis ei muuda
Lepingupoolte kokkuleppeid ega too enesega kaasa Lepingupoolte jaoks
tahtevastaseid tagajargi.
Miiiija esindaja kinnitab, et

2.5.

Lepingu Ese on Miiiija seaduslikus omandis, valduses ja kasutuses;

2.6.

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

2.7.

Lepingu Ese 1 v55randatakse suulise pakkumise voitjale hinnaga 23700
(kakskiimmend kolm tuhat seitsesada) eurot ning Lepingu Ese 2 voorandatakse suulise
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pakkumise voitjale hinnaga 17 000 (seitseteist tuhat) eurot. Pakkumise voitja ja
Lepingu Eseme hind on kinnitatud Narva Linnavalitsuse 19.04.2017.a. korraldustega
ill 357-kja ill 358-k;
2.8.

kuni kaesoleva lepingu solmimiseni ei ole Lepingu Eset kellelegi voorandatud ega
koormatud kaesolevas lepingus nimetamata piiratud asjaoigustega, Lepingu Eset pole
arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi (sh kohtulikke vaidlusi) tekkinud, samuti
puuduvad asjaolud, millega kaasneks Lepingu Eseme kasutamise keeld (kohtu- voi
muu riigiasutuse otsuse tagajarjel), samuti ei ole lepinguid Lepingu Eseme
voorandamiseks ega koormamiseks solmirud;

2.9.

Lepingu Eset ei ole koormatud kaesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute
oigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate
isikute oigustega nagu naiteks uuri-, rendi- v6i muud kasutuslepingud;

2.1 O.

Lepingu Eseme valdamise, kasutamise ega kasutamise suhtes ei kehti Muujale
teadaolevaid voi avalikest andmebaasidest mittenahtavaid muinsuskaitsealaseid,
looduskaitsealaseid ega muid piiranguid;

2.11.

Lepingu Ese 1 ja Lepingu Ese 2 jaavad Puskini tn 42 ja selle lahiala detailplaneeringu
(70DP05) piirkonda (http://web.narVa.ee/files/11564.pdt) ;

2.12.

Lepingu Esemeks 1 ja Lepingu Esemeks 2 olevad maatukid on hoonestamata;

2.13.

Lepingu Esemel ei ole Mtiujale teadaolevaid varjatud puudusi, millest Muuja ei ole
Ostjale teatanudja mida viimane ei saanud margata tilevaatuse teostamisel;

2.14.

Muuja on tasunud koik Lepingu Eseme kasutamisega seotud maksed;

2.15.

Lepingu Eseme koosseisu kuuluvale maale on olemas otsejuurdepaas avalikult
kasutatavalt tanavalt;

2.16.

Muujale teadaolevalt ei ole Lepingu Esemel keskkonnareostust, -kahju voi muud
keskkonnakahjustust, Munjale teadaolevalt ei ole uhelgi isikul voi asutusel alust
algatada Lepingu Eseme suhtes keskkonnareostust puudutavat menet1ust ning Muujale
ei ole Lepingu sdlmimise hetke seisuga esitatud keskkonnareostust puudutavaid
ettekirjutusi;

2.17.

lepingu solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik nousolekud on saadud
(Narva Linnavalitsuse 19.04.2017.a. korraldused ill 357-k ja 358-k on joustunud ning
ei ole vaidlustatud);

2.18.

tema esindusoigus on kehtiv ning ta on oigustatud kaesoleva lepingu sclmimiseks
Muuja nimel ning talle ei ole teada uhtegi asjaolu , mis piiraks voi takistaks kaesoleva
tehingu tegemist.

........

Ostja esindaja kinnitab, et

2.19.

Ostja on Lepingu Eseme tile vaadanud , samas on Muuja Ostjale esitanud ka
sellekohase dokumentatsiooni, sealhulgas Riigi Maa-Ameti Maakatastris registreeritud
kinnistu plaani, ning eelnimetatud andmetele tuginedes, on Ostja teadlik Lepingu
Eseme seisukorrast, suurusest j a piiridest;
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2.20. Ostja on Lepingu Eseme iilevaatus/teostanud ning ostab Lepingu Eseme, tugined,
tema isiklikult teostatud ulevaatusele ning Muuja poolt kaesolevas lepingus esitatuc
andmetele;
2.21. Ostja on oigusvcimeline ariuhing ning Ostja suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust
ega esitatud pankrotihoiatust, samuti ei ole algatatud Ostja likvideerimismenetlust, ei
ole teda maksevoimetuks kuuIutatud;
2.22.

tema volitused juhatuse liikmena on kehtivad, teda ei ole tagasi kutsutud, esindatava
ariuhingu pohikirja ja juhtimisorganite otsustega on tal koik oigused, volitused ja
n5usolekud solmida kaesolev leping ning talIe ei ole teada tihtegi asjaolu , mis piiraks
voi takistaks kaesoleva tehingu tegemist.

3. LEPINGU ESEME MlrUGIHIND

JA

SELLE TASUMlNE

3.1.

Muuja muub Lepingu Eseme 1 ja Lepingu Eseme 2 Ostjale hinnaga kokku 40700
(nelikiimmend tuhat seitsesada) eurot (edaspidi nimetatud Miiiigihind), so Lepingu
Ese 1 muuakse Ostjale hinnaga 23 700 (kaksktimmend kolm tuhat seitsesada) eurot
ning Lepingu Ese 1 muuakse Ostjale hinnaga 17 000 (seitseteist tuhat) eurot.

3.2.

Minigihinna on Ostja Muujale taielikult tasunud enne kaesoleva lepingu solmimist ,
mille saamist toendab Muuja esindaja oma allkirjaga kaesoleval lepingul.
-5;

4. LEPINGU ESEME VALDUSE ULEANDMINE

Muuja ja Ostja avaldavad, et Lepingu Eseme otsene valdus antakse Ostjale tile kaesoleva
Iepingu sclmimise paeva jooksul. Nimetatud tahtpaevaks on Muuja kohustatud Lepingu
Eseme otsese valduse ja koik Lepingu Esemele juurdepaasu voimaldavad v6tmed ning
Lepingu Eseme paraldisteks olevad dokumendid Ostjale tile andma ning Ostja on kohustatud
otsese valduse vastu votma.

7. ASJAOIGUSLEPING

JA

KINNISTAMISAVALDUS

7.1.

Miiiijaja Ostja on Lepingu Eseme 1 omandi uleandmises kokku leppinud. Muuja lubab
ja Ostja avaldab soovi kustutada Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri
registriosa nr 2411650 teises (II) jaos senine kanne Muuja kohta ning omanikuna
sisse kanda Lostcom OU (registrikood 11558610) .

7.2.

Muuja ja Ostja on Lepingu Eseme 2 omandi uleandmises kokku leppinud. Muuja lubab
ja Ostja avaldab soovi kustutada Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri
registriosa nr 2411750 teises (II) jaos senine kanne Miitija kohta ning omanikuna
sisse kanda Lostcom OU (registrikood 11558610).

8. AKTI TOESTAJA SELGITUSED

Akti toestaja on Lepingupooltele seIgitanud, et
8.1. Ostja saab Lepingu Eseme omanikuks kande tegemisega kinnistusraamatusse, mitte
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Mesoleva lepingu sblmimisega. Kinnistusraamatusse kande tegemise eelduseks on
If
riigiliiivu tasumine.
·J.2. Riigiliiivuseaduse § II 19 3 kohaselt kui toimingu tegemise taotlus esitatakse notari kaudu,
kontrollib notar enn e dokumentide edastamist riigiliiivu votjale ka riigiloivu tasumist. Kui
taotluse esitaja on jatnud riigiliiivu tasumata, juhib notar isiku tahelepanu sellele, et
riigiliiivu tasumata jdtmisel on riigiliiivu viitjal iiigus jatta taotlus labi vaatamata.
Muugihinna tasumise osas
.
8.3. Ostjale on ohtlik miiiigihinna tasumine Muujale enne, kui Ostja on kinnisomandi
omanikuna kinnistusraamatusse sisse kantud.
8.4. Muujale on ohtlik omandi uleandmise asjaiiiguslepingu solmimine enne muiigihinna
taielikku tasumist, sam uti seda, et Lepingu Esemele oleks voimalik muugihinna tasumata
osa tasumise tagamiseks seada hupoteek Muuja kasuks.
8.5. Notarikontot on voimalik kasutada selliselt, et enne lepingu solmimist hoiustatakse
muugihind notarikontole ning notar valjastab selle Muujale alles siis, kui Ostja on
omanikuna kantud kinnistusraamatusse; on ohtusid, mis kaasnevad sellega, et muugihind
tasutakse Muujale enne, kui Ostja on kinnistu omanikuna kinnistusraamatusse kantud.
Vaatamata sellele soovivad Muuja ja Ostja solmida kaesoleva lepingu selles too dud
tingimustel.
Muugileping
8.6. Vastavalt asjaoigusseaduse § 119 peab tehing, millega kohustutakse omandam a VOl
voorandama kinnisasja, olema notariaalselt toestatud. Eelnimetatud vorminiiuet jargimata
tehtud kohustustehing muutub kehtivaks, kui tehingu taitmiseks on siilmitud asjaiiigusleping
ja tehtud vastav kanne kinnistusraamatusse.
8.7. Kaesolevasse lepingusse tuleb markida kiiik Lepingu Eseme muiigiga seotud kokkulepped. .
Vastavalt volaoigusseaduse § II 193 tuleb lepinguga samas notariaalselt tiiestatud vormis
solmida ka kokkulepped tagatiste ja teiste kiirvalkohustuste kohta. Tsiviilseadustiku iildosa
seaduse § 83 19 I kohaselt on seaduses satestatud vormi jargimata jatmise korral tehing
Whine , kui seadusest viii vormi ndudmise eesmargist ei tulene teisiti.
8.8. Tsiviilseadustiku iildosa seaduse § 58 ja viilaiiigusseaduse § 211 kohaselt peab .Muuja
Ostjale Lepingu Eseme otsese valduse uleandmise ajal tile andma ka Lepingu Eseme
paraldisteks olevad dokumendid ja Lepingu Eseme valdamiseks, kasutamiseks ja
kdsutamiseks vajalikud dokumendid. Kui Muujalon huvi jatta dokumendi originaal endale,
peab ta Ostjale viimase niiudmisel andma dokumendi originaali asemel arakirja voi
valjavotte.
,
8.9. Asja juhusliku havimise ja kahjustumise riisiko laheb Ostjale iile asja uleandmisega
(volaoigusseadus § 214 Ig2).
8.10. Viilaoigusseaduse § 101 19 I kohaselt, kui viilgnik on kohustust rikkunud, voib
viilausaldaja: I) niiuda kohustuse tditmist; 2) oma viilgnetava kohustuse taitmisest
keelduda; 3) niiuda kahju huvitamist; 4) taganeda lepingust voi oelda leping ides; 5)
alandada hinda; 6) rahalise kohustuse tditmisega viivitamise korral nouda viivist.
8.11. Viilaiiigusseaduse § 159 19 2 kohaselt kaotab kahjustatud pool iiiguse niiuda leppetrahvi,
kui ta viivitamatult parast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata, et
ta leppetrahvi niiuab.
Lepingutingimustele mittevastavus
8.12. Viiladigusseaduse § 218 19 I ja 3 kohaselt vastutab Muuja asja lepingutingimustele
mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hdvimise ja kahjustumise riisiko
ulemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Tarbijalemuugi puhul
vastutab muuja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on olemas asja ostjale
iileandmisel, isegi kui juhusliku havimise ja kahjustumise riisiko uleminek lepiti kokku
varasemaks ajaks. Miiuja vastutab ka Lepingu Eseme lepingutingimustele mittevastavuse
eest, mis tekib pdrast juhusliku hdvimise ja kahjustumise riisiko uleminekut Ostjale, kui asja
lepingutingimustele mittevastavus tekkis Muuja kohustuste rikkumisest tulenevalt.
8.13. Muugilepingu puhul, mille esemeks on kinnisasi viii selle osa, korteriomand voi piiratud
asjaiiigus, mille osaks on ehitis, viii hooneuhistu liikmesus, ning mis on siilmitud majandus
ja kutsetegevuses tegutseva muuja ja tarbijast ostja vahel, eeldatakse, et kahe aasta jooksul
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ehitise tarbijale uleandmise paevast arva,tes ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus
olemas ehitise uleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus ehitise voi puudu;
olemusega. Kaesolevas liiikes sdtestatust tarbija kahjuks kiirvalekalduv kokkulepe on tiihine
1
(volaOigusseaduse § 218 Ig2 ) .
8.14. Viilaoigusseaduse §' 220 kohaselt peab Ostja teatama asja lepingutingimustele
mittevastavusest muujale miiistliku aja jooksul pdrast seda, kui ta asja lepingutingimustele
mittevastavusest teada sai voi pidi teada saama. Tarbijalemiiugi puhul peab tarbija teatama
asja lepingutingimustele mittevastavusest miiiijale kahe kuu jooksul pdrast seda, kui ta sai
mittevastavusest teada. Oma majandus- viii kutsetegevuses muugilepingu siilminud ostja
peab lepingule mittevastavust sellest teatamisel piisavalt tapselt kirjeldama. Kui ostja ei
teata muujale lepingutingimustele mittevastavusest oigeaegselt voi ei kirjelda oma
majandus- viii kutsetegevuses siilmitud lepingu puhul asja lepingutingimustele
mittevastavust piisavalt tdpselt, ei viii ostja asja lepingutingimustele mittevastavusele
tugineda. Kui teatamata jatmine on miiistlikult vabandatav, voib ostja siiski
lepingutingimustele mittevastavusele tuginedes alandada ostuhinda viii niiuda, et miiiija
hiivitaks tekitatud kahju, valja arvatud saamata jaanud tulu.
8.15. Volaoigusseaduse § 221 kohaselt viiib Ostja lepingutingimustele mittevastavusele tugineda
soltumata sellest, et ta asja iile ei vaadanud voi selle lepingutingimustele mittevastavusest
iiigeaegselt ei teatanud, kui : 1) asja lepingutingimustele mittevastavus on tekkinud muuja
tahtluse voi raske hooletuse tiittu; 2) Muuja teadis voi pidi teadma asja lepingutingimustele
mittevastavusest voi sellega seotud asjaoludest ja ei avaldanud seda Ostjale. Miiuja ei voi
tugineda kokkuleppele, millega vdlistatakse voi piiratakse ostja iiigusi seoses asja
lepingutingimustele mittevastavusega, kui muuja teadis voi pidi teadma, et asi
lepingutingimustele ei vasta ja ta sellest ostjale ei teatanud.
8.16. Lepingu Eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral viiib Ostja nouda lepingu
taitmisena Lepingu Eseme parandamist {viilaiiigusseaduse § 108 ja 222), oma kohustuse
taitmisest keelduda (volaiiigusseaduse § 110), nouda kahju huvitamist (volaiiigusseaduse §
115) voi alandada muugihinda (viilaiiigusseaduse § 112 ja 224). Kui Lepingu Eseme
lepingutingimustele mittevastavus on oluline lepingurikkumine, voib Ostja lepingust
taganeda (viilaiiigusseaduse § 116 kuni 118 ja 223). Hinna alandamine ja lepingust
taganemine toimuvad avalduse tegemisega teisele lepingupoolele (volaoigusseaduse § 112
192ja 188lg 1)
8.17. Vastavalt viiiaiiigusseaduse § 222 19 5 viiib Ostja juhul, kui ta niiuab iiigustatult asja
parandamist ja Miiuja ei tee seda moistliku aja jooksul, asja ise parandada voi lasta seda
teha ning niiuda Muujalt selleks tehtud moistlike kulutuste huvitamist.
Aegumine
8.18. Vastavalt tsiviilseadustiku uldosa seaduse § 146 on tehingust tuleneva niiude
aegumistdhtaeg kolm aastat. Pdrast niiude aegumist viiib kohustatud isik keelduda oma
kohustuste tditmisest.
Kinnisasja puhul
8.19. Vastavalt asjaiiigusseaduse § 158 kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal
maapinnal, maapiiues ning ohuruumis ehitatavaid tehnoviirke ja -rajatisi (kutte-,
veevarustus- voi kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side voi elektrivorku, ndrkvoolu-,
kuttegaasi- voi elektripaigaldist voi surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke
ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade eesmdrgipdraseks kasutamiseks voi majandamiseks
vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata voimalik voi nende ehitamine teises
kohas piihjustab ulemaaraseid kulutusi. Kui tehnoviirgu voi -rajatise ehitamise viii
hooldamisega kaasneb kahju tekkimine kinnisasjale, on tehnoviirgu voi -rajatise omanik
kohustatud kahju tagajarjed kiirvaldama voi kinnisasja omanikule tekkinud kahju hiivitama.
Kahjuks kaesoleva sdtte miiistes ei peeta talumiskohustuse tekkimisest tingitud kinnisasja
vaartuse vahenemist. Kinnisasja omanik viiib niiuda tehnovorgu viii -rajatise omanikult
tehnoviirgu voi -rajatise iimberpaigutamist temale kuuluval kinnisasjal, kui see on
tehniliselt voimalik ja kinnisasja omanik hiivitab tehnoviirgu voi -rajatise
umberpaigutamisega seotud kulud.
Ehitusteatis
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o. Ehitusteatisega (ehitusseadustiku § 35) teavitatakse padevat asutust (kohalik omavalitsus)
/:0
elektrooniliselt ehitisregistri kaudu (ehitusseadustiku § 36 19 1) ehitamisest enne
ehitustegevuse alustamist. Eelnev teavitamine annab oiguse ehitada ehitusteatises
kirjeldatud ehitist. Ehitusteatis tuleb esitada vahemalt kumme pdeva enne ehitise ehitamise
alustamist. Kui padev asutus ei teavita ehitusteatise esitajat kumne pdeva jooksul pdrast
ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete tdiendavaks
kontrollimiseks, sits voib alustada ehitamist (ehitusseadustiku § 36 192).
8.21. Ehitusteatise esitamine on niiutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste puhul
(ehitusseadustiku 35 19 3). Eelkiiige on nendeks vdhem ohtlikud vii! avaliku huvita ehitised.
Lisaks ehitusteatisele tuleb miinedel juhtudel esitada pddevale asutusele ka ehitusprojekt.
Juhtumid on loetletud ehitusseadustiku lisas 1.
8.22. Kui ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille ehitamisest peab
teavitama, siis asendab ehitusteatist ehitusluba (ehitusseadustiku § 35 Ig5).
8.23. Ehitusteatise alusel voib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest viii
taiendavate niiuete esitamisest voi ehitusprojekti heakskiitmisest arvates (ehitusseadustiku §
37) .

Ehitusluba
8.24. Ehitusluba (ehitusseadustiku § 38) on kinnitus ehitusloa andjalt, kelleks viiib olla nii riik kui
ka kohaliku omavalitsuse uksus, et ehitamist voib alustada. Ehitusloast tuleneb iiigus
ehitada ehitusloas ette ndhtud piirides. Ehitusluba on niiutav ehitusseadustiku lisas 1
kirjeldatud juhtudel. Ehitusseadustiku § 45 kohaselt kehtib ehitusluba viis aastat. Kui
ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima
hakkamisest. Piihjendatud juhul viiib ehitusloa kehtivuseks satestada pikema tahtaja viii
muuta ehitusloa kehtivust. Ehitamise alustamise paevaks loetakse esimene ehitusprojektile
vastavate toode tegemise pdev.
Kasutusteatis
8.25. Ehitise kasutamisest tuleb elektrooniliselt ehitisregistri kaudu teavitada padevat asutust
(kohalik omavalitsus), see annab iiiguse kasutada kasutusteatises kirjeldatud ehitist viii
muuta selle kasutamise otstarvet (ehitusseadustiku § 47). Kasutusteatis tuleb esitada, kui
ehitis on valmis ja soovitakse asuda ehitist viii selle osa kasutama ning sellega seonduvalt
on taidetud ehitise kasutamisele esitatavad niiuded. Ehitised, mille kasutamiseks on vajalik
esitada kasutusteatis on loetletud ehitusseadustiku lisas 2. Eelkiiige on nendeks vahem
ohtlikud vOi avaliku huvita ehitised.
8.26. Kasutusteatis tuleb esitada vahemalt 10 paeva enne ehitise kasutamise alustamist. Kui
padev asutus ei esita kumme pdeva jooksul mdrkust tdiendavate niiuete esitamise kohta,
voib asuda ehitist kasutama. (ehitusseadustiku § 48). Kasutusteatise alusel viiib ehitist
kasutada tahtajatult, kui seaduses ei ole sdtestatud teisiti (ehitusseadustiku § 49).
Kasutusluba
8.27. Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on
viiimalik kasutada niiuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on niiutav
ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste viii nende kasutamise otstarbe muutmise korral
(ehitusseadustiku § 50 19 1). Kasutusloa annab kohalik omavalitsuse uksus, kui seadusega
ei ole sdtestatud teisiti (ehitusseadustiku 51 19 1). Kasutusloaga madratakse ehitise
kasutamise otstarve voi muudetakse seda. Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad
dokumendid esitatakse elektrooniliselt ehitisregistri kaudu (ehitusseadustiku 52 19 1).
Kasutusloa viiib anda ehitise osale (osakasutusluba), kui seda osa on viiimalik iseseisvalt
kasutada. (ehitusseadustiku 50 19 5). Kasutusluba on tahtajatu, kui kasutusloas ei satestata
teisiti (ehitusseadustiku § 56).
Energiamdrgis
8.28 . Energiamargisega
toendatakse
vastavust
energiatiihususe
miinimumniiuetele.
Energiamargis annab in/at projekteeritava viii olemasoleva hoone projekteeritud
energiavajaduse vOi tegeliku energiatarbimise kohta (ehitusseadustiku § 66 191).
8.29. Ehitusseadustiku § 67 19 2 kohaselt hoone voi selle eraldi kasutatava osa tasu eest
viiiirandamisest vsi kasutusse viitmisest huvitatud isikule peab voimaldama
energiamargisega tutvuda. Energiamargis viii selle koopia antakse lepingu solmimisel aie
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hoone voi selle eraldi kasutatava osa omandajale voi kasutusse viitjale. See niiue
tdidetud, kui energiamargisega on viiimalik tutvuda ehitisregistris.
8.30. Ehitusseadustiku § 68 19 I satestatud, et energiamargis peab olema paigaldatud kulastajat«
jaoks kergesti margatavale ja nahtavale kohale hoones, milles:
I) on suletud netopind rohkem kui 500 ruutmeetritja mida kulastavad rahvahulgad;
2) riigi- viii kohaliku omavalitsuse asutuse voi muu avalik-iiigusliku asutuse valduses on
rohkem kui 250 ruutmeetrit suletud netopindaja mida isikud sageli kulastavad.
Maamaks
8.31. Vastavalt maamaksuseaduse § 8 19 I tekib maamaksukohustus jooksva aasta 1. jaanuaril ja
maksuteade valjastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete
kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja voi kasutusvaldaja.
8.32. Vastavalt maamaksuseaduse § 7 19 I ja 19 2 kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku
omavalitsuse uksuses asuvalt maalt tasutakse 31. martsiks. Maamaksust, mis uletab 64
eurot, tasutakse 31. mdrtsiks vdhemalt pool, kuid mitte vahem kui 64 eurot. Ulejaanud osa
maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet valjastab
maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15.
veebruariks. Maamaksuteade on haldusakt, millele rakendatakse maksukorralduse seaduses
maksuotsuse kohta stitestatut, kui seaduses ei ole satestatud teisiti. Maamaksuseaduse § 7 19
3 kohaselt maamaksu ei mddrata ja maksuteadet ei valjastata, kui maksusumma on alia 5
euro.
Lepingu kajastatud andmete iiiguslik tdhendus.
8.33. Kinnistusraamatusse kantud andmete iiigsust eeldatakse. Ehitisregistri andmetel on
informatiivne ja statistiline tdhendus. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid
kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele voib esineda ka muid
kitsendusi ja kaardil kajastatud kitsendus viiib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste
selgitamiseks tellib kitsendusi piihjustava objekti omanik vajadusel katastrimoiidistamise.
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress ei anna isikule iiigust kasutada
aadressijargset ruumi elukohana, kui puudub ruumi kasutamise iiigus seaduses satestatud
alustel (asjaiiigusseadus § 56, ehitusseadus § 56, maakatastriseaduse § 12 ja 19.1;
rahvastikuregistri seaduse § 48).

9. ORIGINAAL JA ARAKIRJADE VALJASTAMINE
9.1.

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud uhes originaaleksemplaris, mida hoitakse
notar Tatjana Boitsova buroos,

9.2.

Lepingupoolte noudmisel toestarnisseaduse § 52 alusel kaesoleva notariaalakti
koostamise paeval valjastab notar Lepingupooltele akti arakirjad paberkandajal, mis
toestamisseaduse § 48 kohaselt asendavad oigustoimingutes notariaalakti originaali.
Lepingu digitaalne arakiri on Lepingupooltele kattesaadav riigiportaalis www.eesti.ee.

9.3.

Vastavalt t5estamisseaduse §-le 53 19 1 notariaalakti t5estaja esitab lepingu
digitaalarakirj a kinnistusosakonnale.

9.4 .

Notariaalakti t5estaja on maakatastriseaduse § 20 1 19 2 kohaselt kohustatud kumne
paeva jooksul alates tehingu toestamisest esitama maakatastri pidajale oiendi tehingu
kohta.

10. KULUDE KANDMINE
10.1.

Notari tasu tehingu toestamisel 138,70 eurot (tehinguvaartus 40700,00 eurot, Notari
tasu seaduse §§ 3 19 2, 22 ja 23 p 2), kaibemaks 27,74 eurot, kokku 166,44 eurot.
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Eelnimetatule lisandub arakirjade valmistamise tasu ja digitaalse arakirja valjastamise
tasu (Notari tasu seaduse § 35 19 1 p 2, § 31 19 15).
Kaesoleva lepingu solmimisega seotud notari tasub Ostja. Notaril on iiigus notariaalakti arakirju
notari tasu tasumiseni kinni pidada.

10.2. Riigiloiv uue omaniku kandmisel 51,00 (29,00+22,00) eurot (tehinguvaartused
23 700,00 eurotja 17000,00 eurot, Riigiloivuseaduse §§ 74, 761g 1).
Kaesoleva lepingu kinnistamise riigiliiivu tasub Ostja. Riigiliiivu tasumata jatmisel on riigiliiivu
votjal bigus jatta taotlus ldbi vaatamata.

Kaesolev notariaalakt on Lepingupooltele akti toestaja poolt ette loetud, sisu ja oiguslikud
tagajarjed selgitatud. Notariaalakt antud enne heakskiitmist Lepingupooltele labivaatamiseks
ning seejarel nende poolt heaks kiidetud ja akti toestaja juuresolekul ornakaeliselt alla
kirjutatud.
AG

Ees- ja perekonnanimi

aIlkiri

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

Ees- ja perekonnanimi

aIlkiri

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

Akti toestaja aIlkiri ja notari pitsat
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ARAKIRJA PEALDIS
27. aprilliI2017.a.
Mina, Narva notar Tatjana Boitsova, kelle buroo asub Eesti Vabariigis
Narva linnas Puskini tn 17, asendaja Jelena Pidvysotskiy, tegutsedes notari
tilesannetes, annan valja kaesoleva esmase arakirja, mis vastab originaalile
ning toestamisseaduse § 48 kohaselt asendab oigustoimingutes notariaalakti
originaali.
Kaesolevas dokumendis on 6 noori ja reljeefpitseri abil koidetud lehte.
Notari tasu
Kaibemaks

Kokku

1,90 eurot (notari tasu seaduse § 35).
0,38 eurot.
2,28 eurot.

Isikute loetelu, kellele esmased arakirjad valjastatakse, on jargmine:
1. Lostcom OU
2. Narva Linn

