NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATIl
REGISTRI NUMBER

1330

KINNISTU ISIKLIKU KASUTUSOIGUSEGA
KOORMAMISE LEPING
ASJAOIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS
Kaesolev notariaalakt on koostatud ja toestatud Eesti Vabariigis Narva linnas, 19.04.2011
..... (iiheksateistkiirnnendal aprillil kahe tuhande uheteistkumnendal) aastal Narva notari Tatjana
Boitsova, kelle buroo asub Eesti Vabariigis Narva linnas Puskin! tn 17, asendaja Jelena
Pidvysotskiy poolt mng selles notariaalaktis osalejad on
Cargotec Estonia AS, registrikood 10020469, asukoht Narva linn, Linda tn 20, e-posti
aadress cargotec.estonia@cargotec.com (edaspidi nimetatud Omanik), mille esindajana
tegutseb juhatuse liige Artjom PutSkov, isikukood 37809190263, kelle isikusamasus on
tuvastatud isikutunnistuse Al185637 alusel,
Narva linn, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Vim Maakond, e-posti aadress narvalv@narvaee
; '(edaspidi nimetatud Kasutaja), mille esindajana tegutseb ak:ti toestajale tuntud linnapea
Tarmo Tammiste, isikukood 36208175216, edaspidi koos nimetatud Lepingupooled.
Notariaalaktis toodud andmed eraoigusliku juriidilise isiku olemasolu, nime, registrikoodi ja
esindusoigusliku isiku kohta on Notariaadiseaduse § 31 kohaselt akti toestaja poolt valja
antud Wend; registriandmed on kontrollitud notariaalakti toestamise paeval registriandmete
valjatruki aluseI.
Lepingupooled solmivad lepingu alljargnevas:

1. LEPINGU ESE, KINNISTUSRAAMATU SEIS JA LEPINGU EESMARK .
1.1. Lepingu Esemeks on Vim Maakohtu Kinnistusosakonna Narva kinnistusjaoskonna
kinnistusregistri registriossa nr 3807509 kantud kinnistu, ilma nimetuseta, koos selle
oluliste osade ja paraldistega, Eelnimetatud kinnistu kohta avatud kinnistusregistri
registriosa andmed -on:

Ijagu
Katastritunnus:
Sihtotstarve:
Asukoht:
Pindala:
Il jagu
Omanik:
III jagu
Koonnatised ja kitsendused:

51101:006:0192
Tootmismaa 100%
Ida-Virumaa, Narva linn, Linda tn 16a
1509 m 2
.Cargotec Estonia AS (registrikood 10020469)
Reaalservituut kinnistu nr 3669009 igakordse omaniku
kasuks. Reaalservituudi sisuks on teeservituut
vastavalt 16.04.2010 lepingu punktile 3.1. ja lepingu
lisaks
1
olevale
plaanile.
16.04.2010
kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.04.2010.
Kohtunikuabi Ilona Kirm.
Isiklik, kasutusoigus tehnov5rgu v5i
rajatise
seadmiseks Osaiihing VKG ELEKTRIVORGUD
(registrikood 10855041) kasuks. Elektripaigaldiste
majandamine viitega asja5iguslepingule ja lepingu
lisaks olevale plaanile. 6.05.2010 kinnistamisavalduse
alusel sisse kantud 19.05.2010. Kohtunikuabi "OHe
Juhanson

IV jagu
Hupoteegid:

Hupoteek summas 345 429,00 krooni Eesti Vabariik
kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud
alluma .kohesele sundtaitmisele hupoteegiga tagatud
n5ude rahuldarniseks. 23.10.2007 asja5iguskokkuleppe
alusel sisse kantud 3.01.2008.Kohtunikuabi Aivar
Vimberg

1.2. Eeltoodud andmeid on akti t5estaja kontrollinud kinnistusosakonna elektroonilisest
andmebaasist lepingu solmimise paeva seisuga.
1.3. Kaesoleva lepingu eesmargiks on Lepingu Eseme koonnamine isikliku kasutusoigusega
Kasutaja kasuks Lepingu Esemel elektriv5rgu (jaotuskilp ja 0,4 kV maakabelliinid)
ehitamiseks ning majandarniseks (sh elektrivorgu remontimine, korrashoiud,
hooldamine, kasutamine ja muul viisil ekspluateerimine) Narva Linnavalitsuse
09.03.2011 korralduse nr 235-kjargi.

2. LEPINGUPOOLTE KINNlTUSED
Lepingupooled kinnitavad, et
2.1.

nad omavad koiki 5igusi kaesoleva lepingu s5lmimiseks ning kaesoleva lepingu
solmimisel juhinduvad nad Eesti Vabariigis kehtivatest 5igusaktidest;

2.2.

nad on tutvunud kaesoleva lepingu s5lmim.ise aluseks olevate dokumentide sisuga ja
aktsepteerivad neid taielikult ega soovi taiendavate dokumentide .muretsemist,;
notariaalaktile lisarnist ega tehingugaseotud asjaolude taiendavat kontrollimist akti"
. t5estaja poolt;
2

2.3.

nad volitavad akti t5estajat tegema kaesolevas lepingus hilisemad vajalikud
taiendused, parandused ja esitama avaldused ulatuses, mis ei muuda Lepingupoolte
kokkuleppeid ega too enesega kaasa Lepingupoolte jaoks tahtevastaseid tagajargi;

2A-.

kaesoleva lepingu solmimine on vajalik projekti "Tehnilise infrastruktuuri ehitamine
toostuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tanavate vahelisel maa-alal"
realiseerimiseks.
Omaniku esindaja kinnitab, et

2.5.

Lepingu Ese on Omaniku seaduslikus omandis ning kuni kaesoleva lepingu
s5lmimiseni ei ole Lepingu Eset kellelegi v55randatud ega koonnatud piiratud
asja5igustega, Lepingu Eseme suhtes ei ole vaidlusi, sealhulgas kohtulikke vaidlusi,
Lepingu Esemel ei lasu kasutamiskeelde, seda ei ole arestitud;

2.6.

Lepingu Eseme suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistamisavaldusi;

2.7.

Lepingu Ese ei ole koormatud kaesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute
5igustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate
isikute 5igustega;

2.8.

Lepingu Eseme valdamise, kasutamise ega kasutamise suhtes ei kehti Omanikule
teadaolevalt muinsuskaitse- ja looduskaitsealaseid ega muid piiranguid;

2.9.

Lepingu Esemel ei paikne kolmandatele isikutele kuuluvaid maapealseid v5i maa
aluseid tehnov5rke ega -rajatisi, v.a. Osaiihingule VKG ELEKTRIV6RGUD
kuuluvad elektriliinid;

2.10.

kasutus5iguse· alal ei paikne Omaniku poolt piistitatud hooneid ega rajatisi, nus
takistaksid kaesoleva lepingu alusel seatava isikliku kasutus5iguse teostamist;

2.11.

kasutus5iguse ala on vabastatud ning Kasutaja saab alates kaesoleva lepingu
s5lmimise hetkest teostada otsest valdust kasutusoiguse ala suhtes;

2.12.

Omanik on 5igusv5imeline arinhing ning Omaniku suhtes ei ole algatatud
pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust, samuti ei ole algatatud Omaniku
likvideerimismenetlust, ei ole teda maksev5imetuks kuulutatud;

2.13.

kaesoleva lepingu s5lmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, k5ik ettev5ttesisesed
n5usolekudja heakskiidud on saadud;

2.14.

tema volitused juhatuse liikmena on kehtivad, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema
ametiaeg ei ole moodunud, esindatava ariuhingu p5hikirja ja juhtimisorganite
otsustega on tal k5ik 5igused, volitused ja n5usolekud solmida kaesolev leping ning
talle ei ole teada uhtegi asjaolu, mis piiraks v5i takistaks kaesoleva tehingu tegemist.
Kasutaja esindaja kinnitab, et

2.15.

Kasutaj a on kasutus5iguse ala p5hjalikult ule vaadanud ning on teadlik Lepingu
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Eseme suurusest ja piiridest ning kasutusoiguse ala suurusest ja piiridest ning ei oma
selles osas Omanikule mingeid pretensioone;
2.16.

kaesoleva lepingu sclmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik nousolekud ja
heakskiidud on saadud, s.h. Narva Linnavalitsuse 09.03.2011 korraldus ill 235-k
(lepingu lisa iff' 1) on joustunud ning ei ole vaidlustatud

2.17.

tema esindusoigus on kehtiv ning ta on oigustatud kaesoleva lepingu s51mimiseks
Kasutaj a nimel.

3. ISIKLIKU KASUTUSOIGUSE SEADMINE
3.1.

Omanikja Kasutaja lepivad kokku seada Kasutaja kasuks Lepingu Esemele tasuta ja
tahtajatu isikIik kasutusfiigus, mille kohaselt Kasutajal on 5igus omada Lepingu
Esemeks oleva maatiikile rajatav tehnorajatis (0 jaotuskilp ja 0,4 kV maakabelliinid),
seaIhulgas maatiikiga pusivalt iihendatud kaablitunneleid ning nendesse j a maa sisse
paigutatud kaablite ja juhtmete kogumeid (eelnimetatud objektid edaspidi nimetatud
liinirajatised), kasutada liinirajatisi sihiparaselt ning samuti teostada koiki Wid, mis
on vajalikud liinirajatiste ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja
likvideerimiseks.

3.2.

Kasutajal on 5igus kasutada Lepingu Eset kaesoleva lepingu alusel seatud isiklikust
kasutusoigusest tulenevate oiguste teostamiseks uksnes kasutusoiguse alaI, mis
umbritseb maatiikiga pnsivalt iihendatud liinirajatisi, mille paiknemine on lepingu
lisaks ill 2 oleval plaanil margitud oranzi ja punase varvidega,

3.3.

Koik lepingu punktis 3.1nimetatud elektrivorgu majandamisega seotud kulud kannab
Kasutaja. Koik muud Lepingu Esemega seoses tasumisele kuuluvad maksud (sh
maamaks), maksed, loivud ning Lepingu Esemega seotud muud koormised,
ekspluateerimiskulud ja muud kulutused kuuluvad tasumisele Lepingu Eseme
igakordse Omaniku poolt.

4. LEPINGUPOOLTE OIGUSED JA KOHUSTUSED
Lepingupooled on kokku leppinud, et koik isikliku kasutusoigusega seotud Kasutaja
kohustused on satestatud lepingu lisaks ill 1 oleva korralduse punktis 3.2.4 (valja arvatud
punkt 3.2.4.7) ning Omaniku kohustused on satestatud lepingu lisaks ill 1 oleva korralduse
punktis 3.2.5 (valja arvatud punkt 3.1.5.1.).

5. ASJAOIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS
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Lepingupooled on kokku leppinud Lepingu Eseme koonnamises isikliku kasutus5igusega.
Omanik lubab ja Kasutaja avaldab soovi kanda Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva
kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 3807509 kolmandasse (III) jakku
esimesele vabale jfujekohale Narva linna kasuks tahtajatu ja tasuta isiklik kasutusolgus
elektrivorgu kaitsevoondi ulatuses elektriv5rgu majandamiseks, vastavalt kaesoleva lepingu .. __ ._
- ..punktile..3-j.a lepingu lisaks-olevale plaanile;..··· . .. --~ ~
... . _.... ..
..
.. _
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6. KASUTAJANOUSOLEKUD LEPINGU ESEME KASUTAMISEKS
Kasutaja annab Lepingu Eseme igakordse omanikule oma tagasivoetamatu nousoleku:
6.1.

kaesoleva Iepingu aiusel seatava isikliku kasutusoiguse kinnistusraamatust
kustutamiseks juhuI, kui projekti "Tehnilise infrastruktuuri ehitamine
toostusIikuI territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tiinavate vahelisel maa
alaI" ei realiseeru tiihtajaks 31.12.2012.a.

6.2.

Lepingu eseme hoonestusoiguse, hupoteekide, reaalkoormatiste ja ostueesoigustega
koormamiseks Omaniku enda aranagemisel;

6.3.

Lepingu eseme koosseisu kuuluva maatuki ja maatiiki oluliseks osaks olevate ehitiste
suhtes kasutuskorra kokkulepete sclmimiseks tingimustel Omaniku enda
aranagemisel;

6.4.

Lepingu esemete iihendamiseks ja jagamiseks Omaniku aranagemisel, sealhulgas
kinnistute korteriomanditeks jagamiseks;

6.5.

Lepingu eseme hoonestusoigusega koormamisel astuda jarjekohas tagasi teisele
jarjekohale hoonestusoiguse jarel.

7. ARTI TOESTAJA SELGITUSED
Notari asendaja on LepingupooIteIe selgitanud, et
7.1.

7.2.

7.3.

Isiklik kasutusiiigus koormab kinnisasja selliselt, et isik; kelle kasuks see on seatud, on
oigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama voi teostama kinnisasja suhtes teatud
oigust, mis oma sisult vastab monele reaalservituudile. Isikliku kasutusiiiguse ulatus
mdaratakse kahtluse korral vastavalt oigustatud isiku vajadustele. (Asjaoigusseaduse
§ 225).
Isikliku kasutusiiiguse voib kinnisasja omaniku nousolekul teisele isikule ule anda,
muutmata seejuures isikliku kasutusiiiguse kestust. Isikliku kasutusbiguse omandaja ja
esialgne omaja vastutavad kinnisasja omaniku ees isiklikust kasutusiiigusest tekkivate
kohustuste taitmise eest solidaarselt. Kui isikliku kasutusiiiguse esemeks on tehnoviirk
voi -rajatis, ei ole isikliku kasutusiiiguse uleandmiseks vi5i koormamiseks kinnisasja
omaniku nousolek vajalik (Asjaoigusseaduse § 226).
Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapiiues ning
ohuruumis ehitatavaid tehnoviirke ja -rajatisi (kutte-, veevarustus- voi
kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side voi elektriviirku, norkvoolu-, kuttegaasi
voi elektripaigaldist vsi surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi),
kui need on teiste kinnisasjade eesmargiparaseks kasutamiseks voi majandamiseks
vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata viiimalik voi nende ehitamine
teises kohas piihjustab ulemaaraseid kulutusi. Kui tehnoviirgu voi -rajatise ehitamise
voi hooldamisega kaasneb kahju tekkimine kinnisasjale, on tehnovbrgu voi -rajatise
omanik kohustatudikahju. tagajtirjed::....kiJr:vgl~iJj:.:.kinntsas%7Jmanitcule:'lekMniNf:;: :::::':-'.::-:: ,:-:'.
kahju huvitama. Kahjuks Meso Ieva satte moistes ei peeta talumiskohustuse tekkimisest
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7.4.

7.5.

tingitud kinnisasja vadrtuse vahenemist. Kinnisasja omanik viiib niiuda tehnoviirgu voi
-rajatise omanikult tehnovorgu voi -rajatise umberpaigutamist temale kuuluval
kinnisasjal, kui see on tehniliselt voimalik:ja kinnisasja omanik huvitab tehnovtirgu voi
-rajatise umberpaigutamisega seotud kulud (Asjaiiigusseaduse § 158).
Riigiloivuseaduse § 11 19 3 kohaselt kui toimingu tegemise taotlus esitatakse notari
kaudu, kontrollib notal' enne dokumentide edastamist riigiliiivu vbtjale ka riigiliiivu
tasumist. Kui taotluse esitaja on jatnud riigiliiivu tasumata, juhib notal' isiku
tahelepanu sellele, et riigiliiivu tasumata jdtmisel on riigiliiivu votjal Oigus jaffa
taotlus labi vaatamata.
Vastavalt Kinnistusraamatuseaduse § 3i on kande tegemiseks, muutmiseks voi
kustutamiseks nbutav selle isiku nousolek; kelle kinnistusregistriossa kantud iiigust
kanne kahjustaks. Vastavalt Asjabigusseaduse § 60 on jarjekoha muutmiseks niiutav
nende isikute notariaalselt tiiestatud kokkulepe, kelle iiigustejarjekoht muutub.

8. LEPINGU REGISTREERIMINE
Lepingupooled paluvad akti t6estajal esitada kaesoleva lepingu notariaalselt kinnitatud
arakirja koos teiste kinnistamiseks vajalike dokumentidega Vim Maakohtu
Kinnistusosakonnale.

9. KULUDE KANDMINE
9.1.

Kaesoleva lepingu solmimisega seotud notaritasu tasub Kasutaja.

9.2.

Kaesoleva lepingu kinnistamise riigiloivu tasub Kasutaja Rahandusministeeriumi
kontole nr 10220034796011 (AS SEB Pank) voi kontole nr 221023778606 (Swedbank
AS) voi kontole nr 333416110002 (Danske Bank A/S) viitenumbri 2900072149
aranaitamisega ning kohustub esitama akti t6estajale riigiloivu tasumist t6endava
3573 265
v6i
e-postile
kviitungi
v6i
saata akti toestaja faksile
tatjana. boitsova@notar.ee.

9.3.

Juhul, kui Kasutaja ei esita riigilfiivu tasumist t6endava maksedokumendi akti
toestajale kolme (3) toopaeva jooksul parast lepingu soimimist, esitab akti t6estaja
lepingu kinnitatud arakirja kinnistusosakonnale ilma riigiloivu kviitungita.

10~ LOPPSATTED

10.1. Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud uhes (1) originaaleksemplaris, mis sailib
notariburoos, Kaesoleva akti koostamise paeval valjastatakse Lepingupooltele
arakirjad.
10.2. Notari tasu tehingu t6estamisel 38.30 eurot (tehinguvaartus 639,00 eurot, Notari tasu
seaduse § 3, 10 19 3, 12 19 3, 22, 23 19 2), kaibemaks 7.66 eurot, kokku 45.96 eurot.
Eelnimetatule lisandub arakirjade valmistamise tasu ja digitaalse arakirja valjastamise
tasu (notari tasu seaduse § 35 19 1 P 2, § 31 19 15).
10.3. Riigiloiv

kasutusoiguse· seadmisel 3.32

6

eurot

(tehinguvaartus

127,82

eurot,

Riigiloivuseaduse §70, 73 19 1, 3341g 1,341 ja 343 19 7).
Notari asendaja on notariaalakti Lepingupoo1te1e ette 1ugenud, sisu ja oigus1ikud tagajfujed
selgitanud, Lepingupoo1ed on akti labi vaadanud, heaks kiitnud ning notari asendaja
juuresolekul oma kaega alla kirjutanud.
AG

Ees- ja perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi)

(ai/kiri)

Ees- [a perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi)

(ai/kiri)

Akti toestaja allkiri ja notari pitsat
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NARVA L1NNAVALITSUS
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.......

KORRALDUS

09.03.2011 nr 235-k

Narva
Ndusoleku andmine isikIike kasutusolgusre

seadmiseks Narva Iinna kasuks ning
Narva Linnavalitsuse 14.07.2010 korralduse nr 87S~k
"Nousoleku andmine isikIike kasutusoiguste seadmiseks Narva linna kasuks"
kehtetuks tunnistamine

1. Asjaolud ja menetIuse kaik
Narva Linnavolikogu '04.12.2008 otsusega nr 361 on kehtestatud Kerese, Linda ja Suur
Aguli tanavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) detailplaneering, mis naeb ette
infrastruktuuri arendamist antud maa-alal.
09.12.2009 esitas Narva linn Ettevotluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS)
taotluse toetuse saamiseks projektile «Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tccstuslikul
territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tanavate vahelisel maa-alal"..04.05.2010
otsusega tunnistas EAS Narva linna ja tema poolt esitatud projekti finantseerimise
taotluse toetuse saamiseks vastavaks ning rahuldas Narva linna taotluse projektile, mille
kogumaksumus on 18 242 374,40 krooni (I 165 900,22 e), millest toetuse saaja
omafinantseering on 2 736 356,20 krooni (174 885,04 €) ja EASi toetus on 15 506 018,20
krooni (991 015,20 €) (85%).
Eelnimetatud projekti realiseerimiseks on linnal vaja vormistada antud territooriumil
all'ljargnevad servi
servituud1d
KaitsePindala,

Oblekt

Tehnovorzud

Omanik

Suur-Aguli 9
. Elina Ljovotskina
51101 :006:0098
(isikukood 46604103715)
uldpind 642 m2

6KV kaabelliin
1 jaotuskilp

.

Pikkus, m

m2

32

64
6

Konnitee

MiroslawPierikowski

I jaotuskilp

(Paola isikukood 56042000092)

SClidutee

21

Osauhing Viru Invest
(reg.kood 11088920, Narva)

'_.- ....

10
18,9
38,2

Tanavavalg. kaabeJliin
I tanavavalg, post

27,5

Veetorustik
Sademevete kanalisatsioon

55
4

I

7,5

15

5

10

I
I

Soidutee

69

Konnitee

55

Haliasala

6,9

---_.---._-

I

6

Haliasala
Linda 12
51101:006:0114
ti Idpind 1622
m2

I

52

6KV kaabelliin
Suur-Aguli 7
51101 :006:0096
uldpind 211m2

tsoon,
m

-~-

A1Ikiri

Linda 8
51101:006:0031
uldpind 1232
m2
Linda 8a
51101:006:0189
Uldpind 4641m2

Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

7,4

Haliasala

Osauhing PI ENGINEERING
(registrikood 11236527, Narva
linn)

I

1,5
1,2
42

Veetorustik
Sademevete kanalisatsioon
Tanavavalz. kaabelliin
1 tanavavala. post
Sooiatorustik
Sademetevetekanal isatsiooni
kaevud
Haliasala

Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

8

5 tk.

20
103
8,9
22,5
4
18
22

Linda 22
51101:006:0194
Uldpind 7173
m2

Tanavavalzustuse kaabelliin
Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

Linda 28
Cargotec Estonia AS
51101:006:0196
(registrikood 10020469)
uldpind 462 m2

Linda 16a

Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

Soojatorustik
Soidutee
HUdrant
Soidutee

Linda 6
51101:006:0188
Uldpind 5493m2
Kerese II
51101:006:0020
Dldpind 14454
m2
Linda 24
51101 :006:0125

...

------

Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

OsaUhing VKG
ELEKTRIVORGUD
(registrikood 10855041, KohtlaJarve linn)
Aktsiaselts RD Electronic
(registrikoodlO I08514, Narva

.
58,5

1,8

Konnitee
Haliasala
0,4 KV kaabelliin
Jaotuskiln

Konnitee

Haliasala
Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

I

Konnitee
Haliasala

Soidutee
Linda 32
51101:006:0198
Dldoind 3828m2

2
9
J1

Haljasala
Konnitee
Soldutee
Haljasala
Saiuveekanalisatsioon
Restkaev
Soidutee
Konnitee

Haliasala

6

\~

I

v
I
I
1

4
15
42,5
55
117
12,7
58,6
3,6
38,25
2
22
6
35
12
2,5
5,5
68,5
30
89

3,5
24,5
3,9
1,8
I
31
8,4

Haljasala

55
37

Konnitee

39

,(:,'1>

I . \.\:.J

4

Soidutee
Sidekaabel
Sademetevetekanal isatsioon
6KV kaabelliin
Sademetevetekanal isatsioon,
kaevud
Soidutee

Kcnnitee
Haliasala

1

2,4
84

4

Konnitee
Linda 20
51101:006:0201
Uldpind
31998m2

.~~,

I

I

I

1

,d 3834

J
J

ada 14
1101:006:0124
.lldpind 2353

rn2

linn)
OSAOHING NAAMI- V
(registrikood 10266354)
2D529/18861 0 kaasornandist
Mihhail Jakovlev (isikukocd
37508023719) 12800/188610
kaasomandist
Osatihing Lintek (registrikood
11596645) 1552811188610
kaasomandist

Veetorustik

D,8

Sooiatorustik

0,8

1,6

I

1,6

1

1

Restkaev
S15idutee

J2

Konnitee

20

Sademetevetekanalisatsioon

0,5

1

Servituudid seatakse tasuta ja tahtajatult, Eelpool nirnetatud kinnistute omanike nousolek
on linnaI oIemas.
Kusimus oli arutuseI Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni istungil 02.06.2010
(protokoll nr 5), kus otsustati noustuda Linnavara- ja Majandusameti ettepanekuga seada
eelnirnetatud kinnistutele tasuta ja tahtajatud servituudid Narva linna kasuks projekti
«Tehnilise infrastruktuuri ehitamine toostuslikul territooriumiI Kerese, Linda ja
Suur-Aguli tanavate vahelisel maa-alal" realiseerimiseks.
Narva Linnavalitsuse 14.07.2010 korraldusega nr 875-k "Nou~oleku andrnine isiklike
kasutusoiguste seadmiseks Narva linna kasuks" anti nousolek isiklike kasutus5iguste
seadmiseks Narva linna kasuks, kuid Projekti realiseerimisel tekkis vajadus muuta
ehitusprojekti ning viia ulalmainitud korraldus vastavusse kehtiva ehitusprojektiga.
Kuna eelnimetatud Narva Linnavalitsuse 14.07.2010 korraIdus nr 875-k tunduvalt
muudetakse resolutiivosas on otstarbekas vastu votta uus korraIdus ning tunnistada
kehtetuks Narva Linnavalitsuse 14.07.2010 korra1dus nr 875-k.

2. Oiguslikud alused

Asja5igusseaduse (edaspidi ka ADS) § 225 satestab, et isikIik kasutus5igus koonnab
kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on 5igustatud kinnisasja teatud
viisil kasutama v5i teostama kinnisasja suhtes teatud oigust, mis oma sisult vastab
rnonele reaalservituudile.
ADS § 228 kohaselt kohaldatakse lisaks paragrahvides 225-227 satestatule isiklikule
kasutusoigusele reaalservituudi vastavaid satteid. AOS § 173 loike 1 kohaselt
reaalservituudi seadmiseks vajalik asja5igusleping peab olema notariaaIselt tocstatud.
Seega isikliku kasutusoiguse seadmise asjaoigusleping peab olema ka notariaalselt
toestatud.

Narva Linnavolikogu 21.06.2005 maarusega nr 20/57 "Linnavara eeskirja" (edaspidi
Linnavara eeskiri) punkti 8 kohaselt !inna omandis oleva hconestusoiguse ning linna
kasuks seatud teise isiku kinnisasja koonnamisel piiratud asjaoigusega kohaIdatakse
kehtiva seadusandluse ja kohaliku omavalitsuse oigusaktide satteid. Seejuures puuduvad
muud Narva linna oigusaktid vci Linnavara eeskirja satted, mis reguIeerivad Iinna kasuks
teise isiku omandis olevaIe kinnistule servituudi seadmist. KohaIiku omavalitsuse
korra1duse seaduses § 30 loike 1 punkti 3 kohaseIt lahendab ja korraldab kohaliku elu

1

kusimusi, mis ei kuu1u vo1ikogu padevusse, Antud juhul ei kuulu volikogu padevusse
otsuse vastuvotrnine linna kasuks teise isiku omandis olevale kinnistule servituudi
seadmise kohta.
HMS § 68 loike 2 kohaselt, ha1dusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle
padevuses o1eks ha1dusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. Antud juhu1 see on
Narva Linnavalitsuse padevuses,
HMS § 70 15ike 1 kohaselt kehtetuks tunnistamine vormistatakse iseseisva ha1dusaktiga,
mille kohta kehtivad k5ik tavalisele haldusaktile kohaldatavad n5uded. Antud juhul tu1eb
Narva Linnavalitsuse Narva Linnavalitsuse 14.07.2010 korra1dus nr 875-k "N5uso1eku
andmine isiklike kasutusoiguste seadmiseks Narva linna kasuks" kehtetuks tunnistamine
vorrnistada linnavalitsuse korra1dusega.

3. Otsus
3.1 Anda ncusolek tasuta isikliku kasutusoiguse seadmiseks Narva Iinna (edaspidi ka
kasutaja) kasuks maaramata ajaks jargmistele kinnistute1e (edaspidi ka kinnistuy:

Omanik

Oblekt

Suur-Aguli 9
51101 :006:0098
uldpind 642 m2

Tehnovcrzud

Elina Ljovotskina
(isikukood 46604103715)

6KV kaabelliin
I iaotuski10

Kaltse

Pikkus, m
32

Konnitee
Suur-Aguli 7
51101:006:0096
Uldpind 211 m2
Linda 12
51101:006:0114
Uldpind 1622
m2

Linda 8
51101:006:0031
U1dpind 1232
m2
Linda 8a
51101:006:0189
uldpind 4641 m2

Miroslaw Pienkowski
(Poola isikukood 56042000092)

OsaUhing Viru Invest
(reg.kood 11088920, Narva)

OsaUhing PI ENGINEERING
(registrikood 11236527, Narva
linn)

Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

6KV kaabelliin
1 jaotuskilp
Soidutee
Haliasala
Tanavavalz. kaabelliin

I tanavavala, nost
Veetorustik
Sadernevete kanalisatsioon
Soidutee
Konnitee
Haliasala
HaliasaJa
Veetorustik
Sademevete kanalisatsioon
Tanavavalg. kaabelliin
1 tanavavalz. post
Sooiatorustik
Sademetevetekanalisatsiooni
kaevud
Haliasala

Konnitee
Soidutee

h 111"

•

p,J.d~n

21

27,5
7,5
5

1,5
1,2
42
4
5 tk.

Pindala,

t500n,

ml

m
I

64
6
52
10
6
18,9
38,2
55
4
15
10
69
55
6,9
7,4

2,4
84
4
8
20
103
8,9
22,5

1

I

1
I

1

I
J

a 20
.01:006:0201
Jpind
998m2

Sidekaabel
Sademetevetekanalisatsioon
6KV kaabelliin
Sademetevetekanalisatsioon,
kaevud
Soidutee
Konnitee

Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

Linda 22
Cargotec Estonia AS
51101:006:0194
(registrikood 10020469)
Uldpind 7173
m2

Linda 28
Cargotec Estonia AS
51101:006:0196
(registrikood 10020469) ,
uldpind 462 m2

Linda 16a

Linda 32
51101:006:0198
Uldnind 3828m2

Cargotec Estonia AS
(registrikood ]0020469)
.. 

_ ..

Cargotec Estonia AS
(registrikood ]0020469)

Haliasala
Tanavavalzustuse kaabeJliin
Konnitee
Haliasala
Soojatorustik
SClidutee
Hudrant
Soidutee
Konnitee
HaliasaJa
0,4 KV kaabelliin
,
Jaotuskilo
Konniree
SClidutee
Haliasala
Haliasala

2
9
11

4
18
22

]

4
15
42,5

Cargotec Estonia AS
(registrikood 10020469)

Kerese II
5 I 101 :006:0020
OIdpind 14454
m2

Osailhing VKG
ELEKTRlVORGUD
(registrikood 1085504 I, KohtlaJarve linn)

Linda 24
51101 :006:0125
Uldpind 3834
m2

Aktsiaselts RD Electronic
(registrikood 10108514, Narva
linn)

Linda 14
51101:006:0124
Uldpind 2353
m2

OSADHING NAAMI-V
(registrikood 10266354)
20529/188610 kaasomandist
Mihhail Jakovlev (isikukood
37508023719) 12800/188610
kaasomandist
Osauhing Lintek (registrikood
11596645) 155281/188610
kaasomandist

I
1
!

58,5

1,8

6

Konnitee
Linda 6
51101:006:0188
Uldpind 5493m2

I

:
;

55
117
12,7
58,6
3,6
38,25
2
22
6

I

I

35
J2
2,5
5,5
68,5
30
89

J

3,5
24,5
3,9
1,8

Soidutee

Haliasala
Saiuveekanalisatsioon
Restkaev
Soidutee
Konnitee

1

1
3I
8,4

Haliasala
Haliasala
Veetorustik
Soojatorustik
Restkaev
SClidutee
Konnitee

0,8
0,8

55
37
39
1,6
1,6
I
12
20

Sademetevetekanalisatsioon

0,5

I

Konnitee

AJIJ:iri

I
I

I

3.2 Isiklik kasutusoigus seatakse jargmistel pchitingimustel:
3.2.1

kasutajal on oigus omada kinnistul rnaatukiga pusivalt uhendatud korralduse
punktis 3.1 tabelis toodud rajatised (edaspidi ka rajatised), kasutada neid
sihiparaselt ning samuti teostada koiki Wid, mis on vajalikud rajatiste ehitamiseks,
remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks;

3.2.2

isiklik kasutuscigus seatakse tahtajata ja tasuta;

3.2.3

kasutajal on oigus kasutada kinnistu isiklikust kasutusoigusest tulenevate oiguste
teostamiseks uksnes kasutusoiguse alaI;

3.2.4 kasutaja kohustub:
3.2.4.1 parast kinnistul teostatud ehitus-, hooldus- remont- voi likvideerimistoode
lcpetamist oma kulul taastarna toode alustarnise hetkeolukorra, kui ei lepita teisiti
kokku kinnistu omanikuga;

3.2.4.2 teavitarna kinnistu omanikku plaaniIistest ehitus-, hcoldus-

remont voi
Iikvideerimistoodest vahemalt 1 (kuu) enne toode alustamist. Avariiremondi
korral alustab kasutaja vajaduse korral viivitamata vajalike toodega, teatades
sellest esimesel vcimalusel kinnistu ornanikule;

3.2.4.3 kasutusciguse alaI tekkinud avarii viivitamatult likvideerima ja rakendama
abinoud kinnistu omanikule kahju tekitamise valtimiseks. Avariiks Ioetakse
eelkoige kasutusoiguse alaI .asuvate tehnovorkude ootamatut voi juhuslikku
purunemist, tehnovorkude seiskumist voi muud riket, mille tulemusena voib
tekkida rnarkimisvaarne materiaalne kahju;
3.2.4.4 isikliku
kasutuscigusest
tulenevate
oiguste
teostarriisel
tegutsema
heaperemehelikult ning votma tarvitusele koik abinoud, valtimaks kinnistu
omaniku voi kolrnandate isikute vara voi oiguste kahjustamist, kasutama oma
tegevuses loodussaastlikku tehnoloogiat, valtima keskkonna reostamist ning
taitma oigusaktidest tulenevaid noudeid;

3.2.4.5 huvitarna tema poolt isikliku kasutusoiguse teostamisega seotud tegevusest voi
tegevusetusest tuleneva kinnistu omanikule jalvoi mistahes kolmandale isikule
tekitatud kahju;

3.2.4.6 kasutajal on oigus isikliku kasutusoiguse Ole anda teisele isikule kinnistu omaniku
nousolekul:
3.2.4.7 isikIiku kasutusoiguse lOppemisel on kasutajal oigus ja kohustus kinnistul
paikneva parkimisplatsi 2 (kahe) kuu jooksul arvates kasutusoiguse Ioppemise
paevast
likvideerima, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Parkimisplatsi
likvideerimise jarel kohustub kasutaja omal kulul taastama kinnistu endise
seisukorra, milline see oli enne parkimisplatsi likvideerimist;

3.2.5

kinnistu omanik kohustub:

3.1.5.1. hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab parkimisplatsi maj andarnist,
sihiparast kasutamist, halvendaks parkimisplatsi korrashoidu ja/vci ;
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3.1.5.2. jargima kasutusoiguse alal seadustest ja muudest oigusektidest tulenevaid
kitsendusi ning noudrna seda ka isikutelt, kelle kasuks on seatud kinnistule piiratud
asjaoigus vci kellel on lepingust tulenev oigus kinnistu kasutamiseks voi kinnistul
Wade teostamiseks;

10'

3.1.5.3. kinnistu igakordne omanik kohustub tagama kasutaja tootajale/esindajateie
kasutusciguse ala kasutamise oopaevaringselt ning samuti kohustub tagama
kasutusciguse alale juurdepaasu nii jalgsi kui punktis 3,2,1 nimetatud tegevuseks
moistlikult vajalike soidukite ja tehnikaga.
3.1.5.4. teavitama kasutajat kinnistu teiste reaalservituutide ja isiklike servituutide
seadmisest ja kinnistu v50randamisest;
3.1.5.5. kinnistu koormamisel teiste reaalservituutide ja isiklike servituutidega teavitama
isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse kaesoleva isikliku kasutusoiguse
seadmise tingimustest.
3.3 Narva linn kannab isikliku kasutusciguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja
riigiloiv).
3.4 Volitada linnapead Tarmo Tammiste't allkirjastama Narva linna nimel notariaalselt
toestatud lepingud korralduse punktis 3.1 nimetatud kinnisasjade koormamiseks
isikliku kasutus5igusega.

4 Rakendussatted
4.1 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil teha korraldus teatavaks
asjaosalistele.
4.2 Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.3 Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 14.07.2010 korraldus nr
"Nousoleku andmine isiklike kasutusoiguste seadmiseks Narva linna kasuks".

875-k

4.4 Korraldust vcib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates asjaosalistele korralduse teatavakstegemise paevast,
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Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretar
.t
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Allkiri

ARAKIRJA PEALDIS

.19. apriIIil 20II.a.
Mina, Narva notar Tatjana Boitsova, kelle buroo asub Eesti Vabariigis Narva linnas,
Puskini tn 17, asendaja Jelena Pidvysotskiy, annan valja kaesolevaarakirja, mis vastab
originaalile ning toestamisseaduse § 48 kohaselt asendab oigustoimingutes notariaalakti
originaali.
Kaesolevas dokumendis on koos lepingule lisatud korraldusega ja plaaniga ning arakirja
pealdist sisaldava lehega 10 noori ja reljeefpitseri abil koidetud lehte.
Notari tasu
Kaibemaks
Kokku

1,33 eurot (notari tasu seaduse § 35).
0,27 eurot.
1,60 eurot.
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