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NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

13.05.2009 nr 507-k

Narva Linnavalitsuse 22.10.2008 korralduse nr 1364-k
"Ostja kinnitamine (kinnistu Voidu 17C, Narva)" muutmine

1. Asjaolud ja menetluse kiiik
Narva Linnavalitsuse 22.1 0.2008 korraldusega nr 1364-k kinnitati au VENTKLAPP
linnavara - kinnistu aadressil V5idu 17C, Narvas, katastritunnus 51101:005:0044, maa
sihtotstarve - 100% arimaa, pindala 334 m2, mille reaalosaks on iihekorruseline hoone
iildpinnaga 214,4 m2 , ostjaks hinnaga 640 000 krooni.
Narva Linnavalitsuse 19.11.2008 korraldusega nr 1494-k "Narva Linnavalitsuse 22.1 0.2008
korralduse nr 1364-k "Ostja kinnitamine (kinnistu V5idu 17C, Narva)" muutmine" anti
aU-Ie VENTKLAPP n5usolek miiiigihinna tasumiseks jarelmaksuga jargmistel tingimustel:
enne miiiigilepingu s5lmimist tasub ostja v55randamise korraldaja arvelduskontole
50%(viiskiimmend protsenti) vara miiiigihinnast - 320000 (kolmsada kakskiimmend
tuhat) krooni;
iilejaanud summa - 320000 (kolmsada kakskiimmend tuhat) krooni tasutakse
jarelmaksuga 32 (kolmekiimne kahe) kuu jooksul, tasudes v55randamise korraldaja
arvelduskontole igakuiselt hiljemalt makstava kuu kiimnendaks kuupaevaks 10 000
(kiimme tuhat) krooni miitigilepingu s5lmimisele jargnevast kuust arvates;
-

jarelmaksu tasumisel rakendatakse intressi 8% (kaheksa protsenti) aastas.

-

jarelmaksu mittetasumisel ettenahtud tahtajaks rakendatakse viivist 0,1% (null koma tihe
protsendi) ulatuses tasumisele kuuluvalt summalt iga viivitatud kalendripaeva eest".

Narva Linnavalitsuse 04.02.2009 korraldusega nr 140-k "Mtitigilepingu s5lmimise tahtaja
pikendamine (kinnistu V5idu 17C, Narva)" pikendati aU-Ie VENTKLAPP miiiigilepingu
s5lmimise tahtaega kuni 01.04.2009.
30.03.2009 p55rdus au VENTKLAPP Narva Linnavalitsuse poole taotlusega kohaldada
tema suhtes linnavara miitigihinna jarelmaksuga tasumisel Narva Linnavolikogu 26.03.2009
maarusega nr 14 tehtud linnavara v55randamise korra muudatust.
Nimetatud muudatus naeb ette, et jarelmaksuga mtitigilepingu eest tasumisel on ostja
kohustatud tasuma vahemalt 20% mtiiigihinnast enne lepingu s5lmimist v5i selle s5lmimise
ajal, iilejaanud summale kehtestatakse jarelmaks intressiga 8% aastas. Jarelmaksuga
tasumine peab olema ette nahtud mitte rohkem kui 5 aastaks.

Seega peab aD VENTKLAPP tasuma enne miiiigilepingu solmimist 128000 krooni (aD
VENTKLAPP on tasunud tagatisraha 64 000 krooni, mis voetakse arvesse ostuhinna
tasumisel). Dlejaanud summa 512000 krooni kohustub ta tasuma igakuiselt 49 kuu (ehk 4
aasta 1 kuu) jooksul, tasudes voorandamise korraldaja arvelduskontole alates
miiiigilepingu solmimise kuule jargnevast kuust hiljemalt maksekuu kiimnendaks
kuupaevaks esimese makse suuruses 8 000 krooni ja iilejaanud 48 makset suuruses
10 500 krooni igakuiselt.
Dhtlasi taotleb aD VENTKLAPP miiiigilepingu solmimise Hihtaja pikendamist kuni
01.07.2009.
aD VENTKLAPP taotlus oli arutuse1 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 08.04.2009
istungil (protokoll nr 4), kus peeti voimalikuks taotlus rahuldada ning tehti Linnavara- ja
Majandusametile iilesandeks esitada antud kiisimus Narva Linnavalitsuse istungile
korralduse vastuvotmiseks.

2. Oiguslikud alused
Vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005 maarusega nr 18/56 kinnitatud Linnavara
voorandamise korra punktile 74 kui miiiigilepingu eest tasutakse jarelmaksuga, siis avaliku
enampakkumise voi eellabiraakimistega pakkumise voitjaga solmitakse Asjaoigusseaduse ja
asjaoiguslepingu moistes kinnisasja miiiigilepingu solmimisel taiendavalt hiipoteegi seadmise
leping, vallasasja miiiigilepingu solmimisel Asjaoigusseaduse rakendamise seaduse (RT I
1993,39,590; RT 11999,44,504) moistes pandi seadmise leping.
Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.03.2009 maarusega nr 14 muudetud Linnavara
voorandamise korra punktile 74 jarelmaksuga miiiigilepingu eest tasumisel on ostja
kohustatud tasuma vahemalt 20% miiiigihinnast enne lepingu solmimist voi selle solmimise
ajal, iilejaanud summale kehtestatakse jarelmaks intressiga 8% aastas. larelmaksu
mittetasumisel voetakse viivist 0,1% iga maksmisega viivitatud paeva eest. larelmaksuga
tasumine peab olema mitte rohkem kui 5 aastaks.
Vastavalt Narva Linnavolikogu 29.01.2009 maarusega nr 4 muudetud Linnavara
v55randamise korra punktile 49 linnavalitsus voib ostja pohjendatud taotlusel kehtestada oma
oigusaktiga miiiigilepingu solmimiseks voi miiiigihinna tasumiseks lisatahtaja, mis ei tohi
olla pikem kui 12 (kaksteist) kuud.
Asjaoigusseaduse § 325 19 1 kohaselt kinnisasja voib hiipoteegiga koormata selliselt, et
isikul, kelle kasuks hiipoteek on seatud (hiipoteegipidajal), on oigus hiipoteegiga tagatud
noude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel.
AOS § 326 kohaselt hiipoteegi seadmiseks solmitav asjaoigusleping peab olema
notariaalselt toestatud.
Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 loike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise
kohta satestatut kohaldatakse ka haldusakti muutmisele. Seega voib antud linnavalitsuse
korralduse vastuvotmisel arvesse votta alljargnevaid HMS satteid:
HMS § 64 15ike 2 kohaselt haldusorgan otsustab haldusakti muutmise kaalutlusoiguse
kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti muuta voi ei kohusta haldusakti muuta.

HMS § 68 15ike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle padevuses oleks
haldusakti andmine muutmise ajal.
HMS § 70 15ike 1 kohaselt haldusakti muutmise vormistatakse iseseisva haldusaktiga, mille
kohta kehtivad k5ik tavalisele haldusaktile kohaldatavad n5uded.

3.0tsus
3.1. Teha Narva Linnavalitsuse 22.1 0.2008 korralduses nr 1364-kjargmised muudatused:
3.1.1. Muuta punkti 3.2 ning s5nastada see jargmiselt:
,,3.2. Miiiigileping s51mitakse kuni 01.07.2009. Miiiigihind tasutakse jarelmaksuga
jargmiste1 tingimuste1:
3.2.1. enne miiiigilepingu s51mimist tasub ostja v55randamise korraldaja arvelduskontole
20% (kakskiimmend protsenti) vara miiiigihinnast - 128000 (iikssada kakskiimmend
kaheksa tuhat) krooni;
3.2.2. iilejaanud summa - 512 000 (viissada kaksteist tuhat) krooni tasutakse jare1maksuga 49
(ne1jakiimne iiheksa) kuu jooksul, tasudes v55randamise korraldaja arvelduskontole a1ates
miiiigilepingu s51mimise kuule jargnevast kuust hiljemalt maksekuu kiimnendaks
kuupaevaks esimese makse suuruses 8 000 krooni ja iilejaanud 48 makset suuruses 10 500
krooni igakuiselt;
3.2.3. jare1maksu tasumisel rakendatakse intressi 8% (kaheksa protsenti) aastas;
3.2.4. jare1maksu mittetasumise1 kaesoleva korra1duse punktis 3.2.2 ettenahtud tahtajaks
rakendatakse viivist 0,1 % (null koma we protsendi) u1atuses tasumisele kuu1uvalt summalt
iga viivitatud ka1endripaeva eest".
3.2. Tunnistada kehtetuks Narva Linnava1itsuse 04.02.2009 korra1dus
"Miiiigilepingu s5lmimise tahtaja pikendamine (kinnistu V5idu 17C, Narva)".
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4. Rakendussatted
4.1. Korra1dus j5ustub seaduses satestatud korras.
4.2. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil teha kaeso1ev korra1dus teatavaks
aU-Ie VENTKLAPP.
4.3.Korraldust v5ib vaidlustada Tartu Ha1duskohtu J5hvi kohtumajas 30 paeva jooksul
korralduse teatavakstegemisest.
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