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Narva

Hoonest usoiguse scad mise lepingu muutmine (Ka ngelas te 37 a, Narva, Li dl Ees ti ou:
1. Asjao lud ja menetlu se ka ik

Narva linn a oma ndis olev kinnistu asukohaga Kangela ste 37a , Narva on koorm atu d
hoonestu soigusega Osa uhingu Narsil (reg istrikoo d 1058 0694) kasuk s Na rva linn a ja Osauhingu
Narsil vahel 14.04 .2009 solmitud Leping ute lopetami se kokkul epp e, kinnistute uhendami se
ava lduse j a hoonestusoi guse seadmise lepingu (toestatud Johvi not ar Tatj ana Boit sova poo lt ja
registreeritud notari ame tito iming ute raa matus registri num bri 3847 all) aluse l. Hoonestu soi gus
on seatud taht ajaga kuni 3 1.12.20 50. Hoon estu soi guse aas tatas u on 1502,7 5 eurot.
Nimetatud hoonestu soi gu se suhtes on Osauhing u Na rsil ja Lid l Eesti 00 (registrikood
14 131773) va hel 03.07. 2018 so lmitud hoonestu soiguse vo laoigus lik mtiu gileping j a avaldus
ee lmarke kinn istami sek s (toestatud Ta llinna notar Robert Kimme li poolt j a registreeritud not ari
ametitoiming ute raama tus registri nu mbri 49 21 all) . Narva linn on andnud vastavalt Narva
Linnavolikogu 14.06.20 ] 8 otsuse le nr 40 selleks nou soleku (to estatud 02.07.20 18 Johvi notar
And rei Lossenko poolt ), mil le tingimuseks on hoonestusoiguse omandaja koikide
hoon estuso iguse sea dm ise lepingust tulenevate vo lao igus like kokkul ep ete ulevotrnine.
09 .11.20 18 es itas Lidl Eesti 0 0 Narva linnale taotluse hoo nestuso iguse tin gimuste muutmi sek s
j a linna oma ndis olevale kinni stul e uue ehitise pustitamiseks. Lidl Ees ti 0 0 teatab, et plaanib
raj ada kinnistul as ukoh aga Kangelaste 37a, Narva kaubandushoo ne hilj em alt 2023 . aastaj ooksul.
Hoo nes tuso iguse are nda mise ee ldatav investee ring on vahema lt 2 miljonit eurot. Lidl Eesti 0 0
palub Na rva linna l and a no usolekut kaubanduskeskuse ja autopark la pustitamise ks.
Lidl Ees ti 00 taotlus oli ar utuse l 14.11. 2018 Na rva Linnav alitsuse linn avar akom isjoni
koosolekuJ. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjon tegi ette pa neku rahuldada taotlus j a
nou stud a hoon estusoigu se seadmise lepingu muutmi sega alljargnevatel tin gimustel :
1.

Lidl Eesti 0
kohustub pu stitama kinni stul e as uko haga Kange laste 37a, Na rva
kaub andushoon e j a aut op arkla vas tavalt es itatud ehitus projektile (Parnu EKE Proj ekt AS
tOo nr. 18074) nin g vor mistam a nimetatud ehitiste kasutusload hilj emalt 3 1.12.2023.
Investeerin gut e summa on mi tte vahem kui 2 000 00 0 (kaks miljonit) euroL Narva
Linnav olikog u 27 .08. 2015 maaru se nr 26 "Narva linn a oma ndis oleva le kinn isasjale
hoon estu soiguse seadmise ko rd" (edaspidi ka Kord) § 60 p 6 kohaselt, hoon estaj a poolt
investeer imi skohustuste m ittekohase vo i mitteo igeaegse taitrni se puhul ko ha ldatakse trahvi
10% ulatu ses sisse ka ndma ta investeeringute summast. Tr ahvi mak smine ei vabasta
hoon estusoigu se seadmise lepingu ga ettenahtud kohust uste taitm isest.

2.

Hoo nes tuso iguse seadmise lep ingu muutmise lepi ng N arva linn a j a Lidl Eesti 0 0 vahe l
peab o lema so lm itud kas sa maaegselt asj aoigus lepingu Os auh ing u Nars il ja Lidl Eesti 0 0
vahel so lmimisega voi hiljema lt kolme kuu jooks ul nimetatud asjaoiguslepingu solmirn ise

paevast arvates. Juhul, kUI eelnimetatud muutmise leping Narva linna ja Lidl Eesti 00
vahel jaab solmirnata, on Narva linnal kui kinnistu omani kul oigus tunnisiada Lid] Eesii
aD-Ie antud ehitusluba kaubanduskcskuse ja autoparkla kinnistule Kangelaste 37a. Narva,
pustitamiseks kehtetuks (EhS § 46 Ig 2 pi ).
3.

Avalikuks kasutamiseks ettcnahtud tee ja sellega seonduvate rajauste. haljastusc.
valisvalgustuse ning tehnorajatiste valjaehitamist kuni Kangelasre 37a. Narva rnaauksuseni
Lid) Eesti 0 0 on kohustatud tcostarna omal kulul ja Narva linn ei pea nimetat ud kulusid
Lid) Eesti Ol l-!e huvitarna, kui hilisemad kokkulepped ei nae ette teisiti .

4.

Kana § 48 Ig I kohasclt. hoonestusoiguse seadrnise lepingu tingimuste muutmiscl pcab
hoone staja maksma Narva linnale enne vastava notariaalse kokkuleppe solrnimist huvitist
uhe hooncstusoiguse aastatasu suuruses.

2. Oiguslikud alused

2.1. Kohaliku ornavalitsusc korralduse seaduse § 22 Ig t P 6' kohasclt volikogu ainupadevusse
kuulub kinnisasja koormarnine, kinnisasja koormava hoone stusoiguse voorandamiseks loa
andrn ine ja kinnisasja koormamine piiratud asjaoigusega kohaliku omavalitsuse uksuse
finantsjuhti rnise seaduse § 37 loikes 3 nimetatud tingimustel .
2.2. AOS § 255 1 P I kohaselt hoonestusoi guse sisu hulka kuuluvad ka ornaniku ja hoonestaja
.kokkulepped chitise pustitamise, korrashoiu ja kasutarni se kohta.
2.3. AOS ~ 64 1 kohaselt kinnisomandi uleandmiseks ja kinnisasja koormamiseks asjaoigusega .
samuti kinnisasj a koormava asjaoiguse uleandmiseks. koormarniseks voi selle sisu
muutmiseks on noutav oigustatud isiku ja teise poole notariaalselt toestatud kokkulepe
(asja6 igusleping) ja sellekohase kande tegernine kinnistu sraamatusse, kui scadus ci satcsta
teisiti .
2.4. Narva Linnavolikogu 27.08.2015 rnaarusc nr 26 "Narva linna ornandis olevalc kinnisasjalc
hoonestusoiguse seadmise kord' § 59 19 1 kohaselt otsustab hoonestusoiguse scadrn ise
lcpi ngu muutmise ametiasutuse ettcpanckul I innavol ikogu,

3.0tsus
3.1. Noustuda 14.04.2009 solmitud Lepingute lopctarnisc kokkuleppe. kinnist ute uhendarnise
avalduse ja hoonestusoiguse seadmi se lepingu (toestatud Johvi notar Tatjana Boitsova poolt
ja registrccritud noiari ametitoirningute raamatus registri numbri 3847 all) muudatu stcga
alljargnevalt :
3.1.1. Hoonestaja kohustub pustitama kinnistule asukohaga Kangelastc 37a, Narva
kaubandushoone ja autoparkla vastavalt esitatud ehitusprojekti le (Parnu EKE Projekt 1\S lc)c)
or. 18074) ning vormi stama nimetatud ehitiste kasutusload hiljernalt 31. 12.2023.
lnvesteeringute summa on mitte vahern kui 2 000 000 (kaks miIjonit) curot:
3.1. 2. i\ valikuks kasutamiseks cttenahtud lee ja sellega sconduvate rajatist e. haljastuse.
valisvalgustuse ning tehnorajati stc valjaehi tamist kuni Kangclaste 37a. Narva maau ksuseni
Lidl Eesti or. on kohustatud teostama omal kulul ja Narva linn ei pea nirnetatud kulusid
Lidl Eesii aD-Ie huvitama, kui hilisemad kokkulepped ei nae ettc tcisiti:

3.1. 3. Hoon estusoi gu se se adm ise lepingu muutmi se leping Narva linna j a Lid J Eesti 0 0 vahel
peab ol ema so lm itud ka s samaaegselt asj ao igus leping u O sauhingu Nars il ja Lidl Ees ti 0 0
vahel so lrnim ise ga vo i hiljemalt kolme kuu j ook sul nimetatud asja oi gu slep ingu solm im ise
paevast arvates. Juhul kui eelnimetatud muutmi se leping N arva lin na ja Lid l Ees ti 0" vahe l
jaab solmimata, on Narva linnal kui kinnistu omaniku l oigu s tunni stada Lid l Eesti O O-Ie
antud ehitusluba kaubandusk eskuse j a autoparkla kinn istu le Kangel aste 37 a, N arva,
pustitarniseks kehtetuks (EhS § 46 lg 2 p l ).
' 3.1.4. Hoones tuso iguse se adm ise lepingu ko hase lt tehtavat e investeeringute maht peab olema
do kum entaal selt (s um mad es itatakse aruandes ilm a kaibernaksuta) voi muul , lepingupooltele
vas tuvo etava l vi isi l toendatu d, voi hinnatud kompetentse isiku poolt nende turuvaartuse s,
Too raine ja tootmi se a rendam iseks soetatud muude kaibevahendite, sh inventari , soeta mist
nin g osalust tutarett evottes ei loeta inve steerim iskohustu ste taitmi sek s. Investeeringuteks
loetakse vara pare nda mi seks suunatud kulutused , sea lhulgas kapitaalrem on di ks ja
reno vee rim ise ks nin g se lle l ee smargil pohi vara, seadmete, masinate, ehi tis te, rajati ste ja
tehnoloogiate soe ta m ise ks, aga ka nende parendusteks, mod erni seerimisek s ja
ka p itaa lremo nd iks tehtud kulutusi. Invest ee ringute a rvestam ise l tul eb lahtuda ehitusseaduse
j a Ees ti Vab arii gi Raam atupidami se Toimkonna juhendi I. jao jaoti se " Investeering ud
kinnisvarasse" nou etest , sam uti heas t tavast ni ng rno istlikkuse pohimottest , Aruande tehtud
investeeringute kohta peab hoonestaja es ita ma ena mpakkumise korraldaj ale J (uhe) kuu
j ook sul arvates investeer ingute kohustuse tai trni se tahtaja saabum ise st. Ena m pakk um ise
korraldaja peab kontrollima tehtud investeeringute sum masid ja fiks eerima need aktis. K ui
investee ringute sum ma j aab tai elikult v5i osalise lt tegemata voi arvesta mata , vo ib lepingu
' ting'im usi linnavolikogu ots usel ja poolte kokkul eppel muuta vo i leping lop etada.
3. 1.5. Hoonestaja poo lt inv esteerim isk ohustuste mittek oh ase vo i mitteo igeaegse taitmi se puhul
koh ald atakse trahvi 10% ulatuses sissekandmata investeeringute sum mas t. Tr ah vi mak smine
ei va basta hoo ne stu so iguse seadm ise lep ingu ga ette nahtud ko hust us te taitmi sest.
3.1 .6. Hoonestusoi guse voo randa m ise l on N arva linnal kah e (2) kuu jooksul parast vas tava teate
saa m ist os tueesoigus, mill e kohta tehakse kanne kinni stu sraam atusse.
3.1.7. I-I oon estaja on kohustatud ka sutama hoo nes tusoiguse oluliseks osaks olevat ehitist
linn avolikogu otsuses margit ud viisil. Ku i hoon estaja e i kasuta eh itist sihto tsta rbe lise lt, on
kinni sasj a omanikul oi gu s nouda hoonestajalt leppetrah vi 0,3% hoon estusoi gu se aas tatas us t
iga paeva ees t, mil hoon est aja rik ub ehitise sihtot starbeli se kasutami se ko hus tust.
3. 1.8. Hoo nestuso igus e sea dm ise lepingu tingimuste muutmi sel maksab hoonestaja oma niku le
enn e vastava not ari aal se kokkuleppe so lm im ist hu viti st uhe hoonestusoiguse aastatas u
s uuruses.
3 .1.9 . Hoones tuso iguse seadm ise lepingu so lmimisega v5i muutm isega seo tud kulud, sh not ari
tasu j a riigilo ivu ta sub hoonestaja.
3.2. Volitada linna pead Tarmo Tamrnistet a llkirj asta ma Narva linna nimel vastav not ari aalselt
toestatud lep ing. Vol itu s on antud edas ivo lita m ise o igusega.

4. Rakend ussatted
4. I .Narva Li nnavo likogu kantseleil teh a kaesol ev ot su s teatavaks Narva Linnavalits use le,
Osauhingu le Nars il j a Lidl Ees ti OO -Ie.

4,2.0tsus joustub seaduses satestatud korras.
4J.Otsust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul haldusakti
tcaiavaksiegemisest.
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