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Kiiesoleva notariaalakti on koostanud ja t6estanud Tallinna notar Margus Veskimiie
notaribtiroos Tallinnas, Riivala pst 3 / Kuke tn 2 kahekiimne kolmandal juulil kahe
tuhande viieteistkiimnendal aastal (23.07.20L5.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on

tee 13, Loo alevik,
J6eliihtme vald, Harju maakond, e-posti aadress info@jvh.ee, edaspidi nimetatud Miiiija,
mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Teet Sibrits, isikukood

OU .lOetantme Varahaldus, registrikood 10421599,

aadress Saha

et
360051g0276,ke\le isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kes kinnitab,
tema volitused juhatuse lii ena on kehtivad,

DOM, registrikood 10643928, aadress Jiigala-Joa kiila, Jdellihtme vald, Harju
esindajana
maakond, e-posti uJd..r, serfdom@hot.ee, edaspidi nimetatud ostja, mille
OU

Sn

et tema volitused
isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kes kinnitab,
juhatuse lii ena on kehtivad,
kes s6lmivad lepingu alljiirgnevas:

1.

LEPINGU ESE JA OSALEJATE NNITUSED

1.1.

Lepingu esemeks on

llarju

maakonnas Jdelflhtme vallas Haapse kiilas asuv

Metsalauritee3,Metsalauritee5jaMetsalauriteTkinnistukoossel|eoluliste
ja Piiraldistega.
Lepingu ese on kantud kinnistusregistrisse registriosa
osadega

1.2.

nr

2724502 all, nimetusega

Su i ga, j?irgmises koosseisus:

1.2.1.

Esirnesse

j

u on kantud:

1.2.1.1.Asukoht Harju maakond, Jdeliihtme

vald, Haapse kiila, Metsalauri tee

3,

katastritunnus 24505:001:1125, pindala 2 ha, sihtotstarve elamumaa (100o/o).

1.2.1.2.Asukoht Harju maal<ond, J6eliihtme vald, Haapse

kiila, Metsalauri tee

5,

l<atastritunnus 24505:001:1126, pindala 2 ha, sihtobtarve elamumaa (100%).

1.2.1.3.Asukoht

Harju maakond, Jdeldhtrne vald, Haapse kiila, Metsalauri tee

el

7,

katastritunnus 24505:001:1127, pindala 2,01ha, sihtotstarve
umaa (l 00%).
jakku
1.2.2. Teise
on kantud omanikuna Miitija.
1.2.3. Kolmandasse
u on Miiiijale kuuluva vara suhtes tehtud jtirgmine kanne: isiklik
kasutusdigus Eesti Energia Jaotusv6rk OU (registrikood 11050857) kasuks. Ttihtajatu
isiklik kasutusdigus vastavalt 29.03.2011.a lepingupunktidele kaks tiks (2.1.) ja kaks
kaks (2.2.) ning 29.03.2Afi.a lepingu lisaks nr iiks (1) olevale plaanile. 29.03.2011
asja6iguslepingu alusel sisse kantud 6.04.2011 .
1.2.4. Neljandas jaos Mi.itijale kuuluva vara suhtes kehtivaid kandeid ei ole.

j

1.3.

Kinnistusraamatust ntihtuvad andmed

1.4.

Miiiija esindaja kinnitab,

on

notariaalakti tdestaja kontrollinud

et:

1.4.1. Lepingu ese on Miiiija omand ning lepingu ese ei ole arestitud, selle suhtes ei ole
vaidlusi, seda ei ole koormatud ktiesolevas lepingus nimetamata kolmandate isikute
digustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate
isikLrte 6igustega, nagu niiiteks iitiri-, rendi- vdi muud kasutuslepingud, ning lepingu
eseme suhtes ei ole kinn i stusosakonnale esitatud kinnistam isavaldusi.
1.4.2. Lepingu ese asub elektri6huliini ja elektrimaakaabelliini kaitsevd,dndites.

teadaolevaid, kiiesolevas lepingus nimet
1.4.4.

ata,

muinsuskaitsealaseid,

loodusl<aitsealaseid ega muid piiranguid.
Lepingu esemel ei ole mingeid Mtiiijale teadaolevaid varjatud puudusi, millest Miiiija
ei ole Ostjale teatanud vdi mida Ostja ei saanud mwgata iilevaatuse teost isel.
Lepingu esemeks oleval kinnistul ei paikne ehitisi.
Miiiija on tasunud k6ik lepingu eseme kasutamisega seotud maksed.

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7. Lepingu esemel ei paikne kiiesolevas lepingus nimet ata kolmandatele isikutele
kuuluvaid maapealseid v6i maa-aluseid tehnovdrke eg -rajatisi.
1.4.8. Lepingu esemele puudub otsejuurdep2iiis avalikult kasutatavalt teelt. Lepingu esemele
paaseb teelt, mis paikneb eraisikule kuuluval Harju maakonnas Jdeliihtme vallas
Haapse kiilas asuval Metsalauri kinnistul, kuid nimetatud kinnistule ei ole lepingu
eseme igakordse omaniku kasuks seatud teeservituuti.

1.4.g. ostja ja J6eliihtme valla vahel sdlmitud Rendileping on J6eliihtme valla poolt Miiiijale

antud vastavalt Jdel2ihtme vallavalitsuse 27.082014.a. korraldusega nr 541 .
ena ei ole m66dunud, teda
1.4.10. Tema esindus6igus on kehtiv, tema ametiaeg juhatuse
juhatusest tagasi kutsutud ning tal on kdik digused k2iesoleva lepingu
iif e

lii

ei ole

sdlm irn i seks esindatava nimel.

1.5.

Ostja esindaja kinnitab, et:
1.5.1. Ostja on iile vaadanud lepingu eseme koosseisu kuuluva
maaiiksuse suurusest ja piiridest.

m

ksuse

ja on teadlik

1.5.2. Ostja on tile vaadanud lepingu eseme, on teadlik lepingu eseme seisukorrast ega oma
selles osas Miiiija suhtes rningeid ndudeid ega pretensioone. Ostja ostab lepingu
eseme sellises seisundis nagu see on lepingu eseme otsese valduse iileandmise ptieval
(,,as is")ja aktsepteerides, et Mtiiija vastutab lepingu eseme puuduste eest iiksnes siis,

kui see puudus oli Mtii.ijale teada ktiesoleva tehingu tegemisel jalvdi lepingu esenre
otsese valduse iileandmisel ning Ostja sellest puudusest ei teadnud ega pidanud
teadma. Sellest tulenevalt ei ole Ostjal 6igus kasutada Miiiija suhtes mistahes
6i

guskaitsevahendeid.

1.5.3. Ostja on teadlik k2iesoleva lepingu punktis iiks neli kaheksa (1.4.8.) nimetatud
asjaolust ning Ostja on teadlik, et tee igakordne omanik vdib n6uda tee kasutajatelt
hiivitist ja teehooldustasu.

ei ole juhatusest tagasi kutsutud ning tal on k6ik digused ktiesoleva lepingu
s6lmimiseks esindatava nimel.
1.6. Miiiija esindaja ja Ostja esindaja kinnitavad, et:
1.6.1. Jdeliihtme valla ja Ostja vahel on 26.04.2000.a. sdlmitud rendileping (eespoot ja
edaspidi nirnetatud Rendileping), mille kohaselt J6el2ihtme vald andis Ostjale rendile
endise pioneerilaagri territooriumi J[gala-Joa ktilas. Ostja kohustus tasuma renti
viissada (500) krooni kuus. JdelZihtme vald kohustus kompenseerima kdik
Rendilepingu esemega seotud, rendileandja kirjalikult kooskdlastatud investeeringud
ja muud kulud. Rendileping on sdlmitud tehtajatult vdi kuni iihe osapoole soovini
rendileping l6petada.
1.6"2. Rendileping on kehtiv, seda ei ole kuni kiiesoleva lepingu sdlmimiseni muudetud ega
l6petatud.

ja Ostja lepivad ko , et l6petavad

ja Ostja vahel

2.1.

Mii0ja

2.2.

Ostja on s6lminud koosk6las Rendilepingust tulenevate 6igustega Rendilepingu

ktiesolevaga Miitija

sdlm itud Rendilepingu kehtivuse.

el

ienergia ostu-miiiigilepingu
vdrguiihenduse kokkuleppe nr
100-le amprile, nr 276293001
276293001, mille alusel on ehitatud liiturnispunkt. Ostja on tasunud lepingu eseme
elektrienergia varust isega liitumisel kokku kolmteist tuhat (13 000) eurot.
2.3. Miiiija ja Ostja lepivad kokku, et seoses Rendilepingu lopetamisega:
2.3.1. kohustub Miiiija kompenseerima Ostjale kooskdlas Rendilepingu punktist kuus kolm
(6.3.) tuleneva kohustusega ja Rendilepingu lisadek olevate teostatud t66de aktidele
Ostjale nelikiimmend viis tuhat nelisada nelikiimmend iiheksa eurot ja kolmkiimmend
eseme suhtes 14.09.2000.a. AS-iga Eesti Energia

ja 27.08.2004.a.

senti(45 449)A);

2.3.2. kohustub Miiiija kompenseerinra Ostjale kiiesoleva lepingu punktis kaks kaks (2.2.)

2.4.

nimetatud lepingute alusel Ostja poolt tasutud koln.rteist tuhat (13 000) eurot,
Mliitja ja Ostja avaldavad, et Ostja ndue Mtiiija vastu kokku on kiiesoleva lepingu
punkti kaks kohn (2.3.) alusel viiskiimmend kaheksa tuhat nelisada neliktimmend
iiheksa eurot ja kolmktimmend senti (58 449,30) ning Miiiija ja Ostja loevad n6ude
tZiidetuks

al lj

?irgnevalt

:

2.4.1. Viiskiimrnend iiks tuhat (51 000) eurot vastavalt kiiesoleva lepingu punktis kolm kaks
(3.2.) nimetatud tasaarvest ise kokkuleppele;
2.4.2. Seitse tuhat nelisada nelikiimrnend iiheks eurot ja kolmki.irnmend senti (7 449,30)
kolrustub Miiiija tasuma Ostja kontole nr EE572200221014068778 hiljemalt kolme
(3) pangapZieva jooksul arvates kiiesoleva lepingu s6lmimisest. Tasumisega
viivit isel on Ostjal 6igus n6uda Mtiiijalt viivist null koma null kakskiimmend neli
protsenti (0,024%) tdhtajaks tasumata summalt iga viivitatud pZieva eest.
2.5. Miiiija ja Ostja avaldavad, et nad ei oma pZirast kiiesolevas lepingus nimetatud
kohustuste kohast taitmist Rendilepingu l6pet ise osas teineteisele mingeid
pretensioone ega t?iiendavaid rahalisi ndudeid.
2.6. Mtiiija ja Ostja lepivad kokku, et Rendilepingu eseme otsene valdus antakse Mtiiijale
ijf e hiljemalt kahekiimne neljandal juulil kiiesoleval aastal (24.07.2015.a.)
alljiirgnevatel tingimustel :
2.6.1. Lepingus toodud tdhtpiievaks on Ostja kohustatud Rendilepingu eseme otsese valduse
Ostjale iile andma ning Ostja on kohustatud otsese valduse vastu v6tma.
2.6.2. Rendilepingu eseme otsese valduse i.ileandmisel allkirjastavad Osda ja Mi)iija

kviitungiks ning rniIles mlirgitakse valduse iileandmise kuupiiev.

3.

LEPINGU ESEME VTUUT.

3.1.

Miiiija miiiib lepingu eseme Ostjale hinnaga viisktimmend iiks tuhat (51 000) eurot,
milline summa on enne kiiesoleva lepingu s6lmimist Miiiijale tasumata. Ostuhind ei
sisalda ja sellele ei Iisandu kiiibemaksu.
Ostuhinna tasumise kohustuse loevad Miiiija ja Ostja kiiesoleva lepingu sdlmimisega
tasaarvestatuks seoses Ostja ndudega Miiilja vastu vastavalt Rendilepingule ja

3.2.
3.3.

OSTUHIND

VALDUSE tT,N,ANNVTTNN

kiiesoleva lepingu punktis kaks kolm (2.3.) kokkulepitule.
Ivliiiija ja Ostja lepivad kokku, et lepingu eseme otsene valdus antakse Osdale i.ile
hiljemalt kahekiimne neljandal juulil k?iesoleval aastal (24.07.2015.a.) alljiirgnevatel

tingimustel:
3.3.1. Lepingus toodud t[htplievaks on Mtitija kohustatud lepingu eseme otsese valduse
Ostjale tile andma ning Ostja on kohustatud otsese valduse vastu vdtma. Otsese
valduse iileandmise kohustuse tiiitmisega viivitamisel on Ostjal 6igus n6uda Miitijalt
leppetrahvi null koma null kakskiimmend neli protsenti (0,024o/o) ostuhinnast iga
viivitatud piieva eest.
3.3.2. Miiiija kohustub mitte halvend a lepingu eseme seisundit ajal, mil see on tema
valduses, hoolitsema selle aja jooksul lepingu eseme eest ning andma lepingu eseme
Ostjale i.ile seisundis, millises see oli Ostja pooit lepingrr eseme iilevaat ise
momendil. Lepingu eseme juhusliku hiivimise ja kahjustumise riisiko liiheb Ostjale
iile otsese valduse iileandmisel.
3.3.3. Lepingu eseme otsese valduse iileandmisel allkirjastavad Miitija ja Ostja lihtkirjaliku
iileandmis-vastuvdtmise akti, mis loetakse Ostja poolt antud tiiitmise kviitungiks ning
m i lles rnZirgitakse valduse i.ileandm i se kuupiiev.
3.4. Miiiija ja Ostja lepivad kokku, et lepingu eseme suhtes kehtiv, kiiesoleva lepingu
punktis 1ks kaks kolm (1.2.3.) nimetatud, kanne jdiib lepingu eseme suhtes kehtima ka

parast kiiesoleva lepingu sOlmimist ja Ostja kandmi$ lepingu eseme omanikuna
kinnistusraamatusse ning Miiiija ei pea nimetatr-rd kannet kdrvaldama.

4.1.

Miiiija ja Ostja on lepingu eseme omandi iileandmises kokku leppinud. Miiiija
lubab

ja

Ostja avaldab soovi hustutada kinnistusregistri registriosa number
2724502 teises jaos senine kanne Miiiija kohta ning ainuomanikuna sisse kanda
OU SE DOM' registrikood 10643928.
SELGITUSED

5.1.
5"2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.g.

Ostja saab lepingu eseme omanikuks kande tegemisega kinnistusraamatusse, mitte
ktiesoleva lepingu s6hnimisega.
Miii.ijale on ohtlik asja6iguslepingu sdimimine enne ostuhinna tiiielikku tasumist ning
Ostjale on ohtlik ostuhinna tasumine Miiiijale enne, kui Ostja on kinnistu omanikuna

kinnistusra

atusse sisse kantud.

Notarikontot on v6imalik kasutada selliselt, et enne lepingu sdlmimist hoiustatakse
ostuhind notarikontole ning notar viiljastab selle iijale alles siis, kui Ostja on
omanikuna kinnistusraarnatusse sisse kantud. V amata sellele soovivad Miiiija ja
Ostja s6lmida ktiesoleva lepingu selles toodud tingimustel.
I(iiesolevasse lepingusse tuleb mdrkida k6ik lepingu eseme miiiigiga seotud
kokkulepped. Vastavalt vdla6igusseaduse $ 1l lg 3 tuleb lepinguga samas
notariaalselt tdestatud vormis sOlmida ka kokkulepped tagatiste ja teiste
kdrvalkohustuste kohta. Tsiviilseadustiku iildosa seaduse $ 83 lg 1 kohaselt on
seaduses siitestatud vormi jargimatajAtmise koral tehing ti.ihine, kui seadusest v6i
vormi n6udmise eesmZirgist ei tulene teisiti.
Tsiviilseadustiku fildosa seaduse $ 58 ja v6la6igusseaduse $ 2l I kohaselt peab Mtiiija
Ostjale lepingu eseme otsese valduse iile andmise ajal iile andma ka lepingu eseme
p[raldisteks olevad dokumendid (lepingu eseme omandamise, vald ise ja ehitamise

dokurnendid). Kui Miiiijal on huvi jZitta dokumendi originaal endale, peab ta Ostjale
viimase n6udmisel andma dokumendi originaali asemelZirakirja v6i vtiljav6tte.
V6la6igusseaduse $ 218 kohaselt vastutab Miitija asja lepingutingimustele
mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku h?ivimise ja kahjustumise
riisiko iilemineku ajal Ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Miltija vastutab
ja
ka asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib piirast juhusliku h?ivimise
kahjustumise riisiko tileminekut Ostjale, kui asja iepingutingimustele mittevastavus
tekki s Miiiij a koh ustuste rikkum isest tu len evalt'
Vdla6igusseaduse S 220 lg I kohaselt peab Ostja asja lepingutingimustele
mittevastavusest Miitij ale teatama mdistliku aja jooksul piirast seda, kui ta asja
lepingutingirnustele mittevastavusest teada sai v6i pidi teada sa a.
Asja lepingutingimustele mittevastavuse korral v6ib Ostja n6uda lepingu tAitmisena

ja 222), oma vOlgnetava kohustuse tiiitmisest
i0), nduda kahju hiivi ist (v6ladigusseadus g I 15 ja
225) v6i alandada ostuhinda (v6ladigusseadus g I l2 ja 224). Kui asja
lepingutingimustele mittevastavus on oluline lepingurikkumine, vdib Ostja lepingust
taganeda (vdlaOigusseadus $ 116 kuni 118 ja 223). Hinna alandamine ja lepingust
asja parandamist (vdla6igusseadus $ 108

keelduda (vdladigusseadus $ i

taganemine toimuvad avalduse tegemisega teisele lepingupoolele (vdladigusseadus

5.9.

rr2

tg 2 ja 188

$

lg l).
Vastavalt tsiviilseadustiku iildosa seaduse $ 146 on tehingust tuleneva n6ude
aegumistlihtaeg kolnr aastat. Piirast n6ude aegumist v6ib kohustatud isik keelduda
oma kohustuste tiiitmisest.

5.10.

5.11.
5.12.

6.1.
6.2.

Vastavalt tsiviilseadustiku illdosa seaduse $ 54 lgJe 2 ei ole kinnisasja osa v66rale
maale asja6iguse alusel ptistitatud jamaaga piisivalt tihendatud ehitis, s uti maaga
mdoduvaks otstarbeks ilhendatud asi. Kinnisasjal paiknev tehnov6rk v6i -rajatis, mis
on ehitatud kinnisasjale asjadiguse alusel vdi mille suhtes kehtib seadusest tulenev
talumiskohustus, ei ole kinnisasja osa.
Krundi ehitusdigus (krundi sihtotstarve, lubatud ehitiste arv krundil jne) m?itiratakse
detailplaneeringuga ning kehtestatud detailplaneering on aluseks ehitiste
projekteerimisele tiheasustuses ja detaiiplaneerimise kohustusega aladel hajaasustuses.
Ma aksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja nraksuteade vZiljastatakse
isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusra atu andmete kohaselt kinnisasja
omanik, hoonestaja v6i kasutusvaldaja.

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud iihes originaaleksemplaris, mis siiilib
notari biiroos.
Osalejatele v?iljastatakse notariaalakti iirakirjad osaleja valikul digitaalselt v6i
paberkandjal. Digitaalne iirakiri on osalejale esaadav ka riigiportaalis
www.eesti.ee.

6.3.

Osalejad paluvad notariaalakti t6estajal esitada lepingu iihe kinnitatud Srakirja
kinnistusosakonnale. Notariaalakti tdestaja esitab Zirakirja kinnistusosakonnale kolme
(3) tddpiieva jooksul arvates lepingu t6estamise eest ette niihtud notaritasu tasumisest.

7.

LEPINGU SCT,VTTVTTSEGA SEOTUD LUD

7.1.

Lepingu sdlmimisega seotud kulud tasub Ostja.
t6d,piieva jooksul tilekandega notari arvelduskontole. Notaril on 6igus notariaalakti
tirakirju notari tasu tasumiseni kinni pidada. Vastavalt notari tasu seaduse $ 38 lg 2
vastutavad osalejad notari ees notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel

7.3.

solidaarselt.
Osaleja tasub riigiloivu kolme (3) tddpaeva jooksul Rahandusministeeriumi kontole.
Riigildivu tasumata j?itmisel on riigildivu vdtjal 6igus jiitta taotlus l2ibi vaat ata.

Kiiesolev notariaalakt on osalejatele
t6estaj a juuresolekul omakiieli

se

i

tdestaja juuresolekul ette loetud, antud enne

lt alla kirj utatud.

Kiiesolevas dokumendis on 7 lehte, mis on kdidetud nddri ja reljeefpitseri abil

Notari tasu rendilepingu lOpetamise kokkuleppe tde$ isel 10,50 eurot (tehinguviiiirtus
| 917,35 eurot, notari tasu seaduse $ 3,22 ja2Slgl).
Notari tasu miiiigilepingu t6estamisel 167,40 eurot (tehinguv?iiirtus 51000 eurot, notari tasu
seaduse

53,22ja23p2).

kokku
KZiibemaks
Kokku

Notalitasu

177.90 eurot.
35,58 eurot.
213.48 eurot.

/s

RiigilSiv uue omaniku kinnistamisel 53 eurot (riigil6ivuseadus

g 76

ees-

ja perekonnanimi

ali

ees-

ja perekonnanimi

allkiri

lg l).

