
Pärnu linnavalitsus kuulutab välja Pärnu Linnavalitsuse 15.04.2019 korralduse nr 266 alusel  

 

KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISASJADE KOORMAMISEKS 

HOONESTUSÕIGUSTEGA JA KINNISASJADE VÕÕRANDAMISEKS  

 

Hoonestusõigusega koormatakse alljärgnevad kinnisasja-kinnistusraamatu registriosa nr 

1181906 jagamisel moodustavate kinnisasjad: 

1. Rukkilille tn 1, Pärnu linn, Paikuse alev (katastritunnus 56801:001:1336, pindala 10099 m2, 

sihtotstarve 100% tootmismaa); 

2. Rukkilille tn 2, Pärnu linn, Paikuse alev (katastritunnus 56801:001:1337, pindala 13064 m2, 

sihtotstarve 100% tootmismaa); 

3. Rukkilille tn 3, Pärnu linn, Paikuse alev (katastritunnus 56801:001:1339, pindala 10114 m2, 

sihtotstarve 100% tootmismaa); 

4. Rukkilille tn 4, Pärnu linn, Paikuse alev (katastritunnus 56801:001:1340, pindala 11883 m2, 

sihtotstarve 100% tootmismaa); 

 

1. Üldtingimused, tähtaeg, tasu: 

1. 2 Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses. Kinnisasjad on hoonestamata. 

Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks; 

1.3 hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda 

läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele; 

1.4 hoonestusõigus on tähtajaline. Hoonestusõigus seatakse 10 (kümme) aastaks. 

Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele 

järgnevast päevast; 

1.5 hoonestusõiguse tasu (kogu hoonestusõiguse perioodi eest) algsuurus enampakkumisel on: 

1.5.1 kinnisasjal Rukkilille tn 1hoonestusõiguse eest: 30 297 (kolmkümmend tuhat kakssada 

üheksakümmend seitse) eurot, arvestusega 3,00 (kolm) eurot ruutmeetri eest; 

1.5.2 kinnisasjal Rukkilille tn 2 hoonestusõiguse eest: 39 192 (kolmkümmend üheksa tuhat ükssada 

üheksakümmend kaks) eurot, arvestusega 3,00 (kolm) eurot ruutmeetri eest; 

1.5.3 kinnisasjal Rukkilille tn 3 hoonestusõiguse eest: 30 342 (kolmkümmend tuhat kolmsada 

nelikümmend kaks ) eurot, arvestusega 3,00 (kolm) eurot ruutmeetri eest; 

1.5.4 kinnisasjal Rukkilille tn 4 hoonestusõiguse eest: 35 649 (kolmkümmend viis tuhat kuussada 

nelikümmend üheksa) eurot, arvestusega 3,00 (kolm) eurot ruutmeetri eest; 

1.6 hoonestusõiguse tasu tasutakse enne hoonestusõiguse seadmise-ja asjaõiguse lepingu sõlmimist 

või hoonestaja soovi korral kolmes (3) osas: esimene osa (1/3 hoonestusõiguse tasust) tasutakse 

hiljemalt 3(kolm) päeva jooksul hoonestusõiguse seadmise –ja asjaõiguslepingu sõlmimisest, teine 

osa tasust (1/3 hoonestusõiguse tasust) tasutakse hiljemalt 1(üks) aasta jooksul hoonestusõiguse 

seadmise –ja asjaõiguslepingu sõlmimisest ja kolmas osa hiljemalt 2(kaks) aasta jooksul 

hoonestusõiguse seadmise –ja asjaõiguslepingu sõlmimisest. Hoonestusõiguse eest tasu maksmise 

kohustus kantakse reaalkoormatisena kinnistusraamatusse. 

1.7 Hoonestajale, kes on täitnud tähtaegselt hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, 

ehituskohustuse ja uute töökohtade loomise kohustuse võõrandatakse hoonestusõigusega 

koormatud kinnistu tasuta, seejuures:  
1.7.1 võlaõigusliku müügilepingu kinnistu võõrandamiseks võib sõlmida koos hoonestusõiguse 

seadmise lepinguga; 

1.7.2 asjaõigusleping kinnistu omandi üleandmiseks sõlmitakse, kui hoonestaja on täitnud 



tähtaegselt hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, Hoonestusõiguse seadmise tingimuste punkti 

6 alapunktide 6.1- 6.5 sätestatud kohustused tähtaegselt;  

1.7.3 Pärnu linnal on õigus taganeda ühepoolse avalduse alusel võlaõiguslikust müügilepingust , kui 

hoonestaja ei täida tähtaegselt hoonestusõiguse tasu maksmise kohustust või Hoonestusõiguse 

seadmise tingimuste punkti 6 alapunktide 6.1-6.5 sätestatud kohustusi tähtaegselt. Võlaõiguslikus 

müügilepingus sätestatakse, et võlaõiguslik kinnistu võõrandamise leping jõustub asjaõiguslepingu 

sõlmimise eelduste täitmisel ja asjaõiguslepingu sõlmimisel; 

1.8. hoonestusõiguse seadmise-, piiaratud asjaõiguste sh reaalkoormise seadmise-, kinnistu müügi-

ja asjaõiguslepingute ja kinnistamisavaldustega seotud kulud sh notaritasu ja riigilõivu tasub 

hoonestaja.  

1.9. pakkuja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma kinnisasja seisukorraga ja 

võimalustega tehnovõrkudega liitumiseks. Kinnisasja omanik ei vastuta kinnisasja puuduste, 

eelkõige maapinna omaduste, varjatud puuduste või keskkonnaohtlike jäätmete eest. 

1. 10. Määrata enampakkumise tagatisrahaks : 

1.10.1 kinnisasjal Rukilille tn 1 – 3 029 (kolm tuhat kakskümmend üheksa) eurot; 

1.10.2 kinnisasjal Rukkilille tn 2 – 3 919 (kolm tuhat üheksasada üheksateist) eurot; 

1.10.3 kinnisasjal Rukkilille tn 3 – 3 034 (kolm tuhat kolmkümmend neli) eurot; 

1.10.4 kinnisasjal Rukkilille tn 4 – 3 564 (kolm tuhat viissada kuuskümmend neli) eurot; 

 

1.11 Tagatisraha tasuda Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE701010220041193018 

SEB Pangas või IBAN: EE712200221010612416 Swedbankis. Tagatisraha peab olema 

arvelduskontole laekunud pakkumise esitamise ajaks.  

1.12 pakkumise võitja poolt makstud tagatisraha loetakse hoonestusõiguse tasu osaks. Tagatisraha 

ei tagastata, kui pakkumisel parimaks pakkumiseks tunnistatud isik ei sõlmi hoonestusõiguse 

seadmise lepingut linnavara-ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajal ja kohas. Teistele pakkujatele 

tagastatakse tagatisraha 10 päeva jooksul pärast pakkumise tulemuste kinnitamist.  

 

2. Pakkujale esitatavad nõuded: 

2.1 pakkuja( ühise pakkumise korral kõik pakkujad ) peab olema seaduse kohaselt registreeritud 

asukohamaa äriregistris, mille kohta pakkuja esitab tõestatud koopia vastavast registritunnistusest 

seisuga mitte varem kui viisteist(15) kalendripäeva ennepakkumise esitamise tähtpäeva väljaarvatud 

kui isik on registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris; 

2.2 pakkuja( ühise pakkumise korral kõik pakkujad ) peab olema maksevõimeline, tema suhtes ei 

tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja 

asukohamaa seaduse kohaselt, mille kohta esitab pakkuja kirjaliku kinnituse ; 

2.3 pakkuja ( ühise pakkumise korral kõik pakkujad ) peab olema täitnud kõik oma kohustused 

riiklike ja kohalike maksude osas, mille kohta peab pakkuja esitama maksu-ja Tolliameti või 

asukohamaa samaväärse asutuse tõendi seisuga mitte varem kui viisteist(15) kalendripäeva 

ennepakkumise esitamise tähtpäeva väljaarvatud juhul kui Pärnu linnal on võimalik teostada 

maksude võlgnevuse puudumise päring Eesti Vabariigi maksu-ja Tolliameti e-maksuametisse; 

2.4 pakkuja ( ühise pakkumise korral kõik pakkujad ) ei oma võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid 

võlgnevusi Pärnu linna ees; 

 

3. Pakkumine peab sisaldama: 

3.1 füüsilisest isikust pakkuja nime, isikukoodi/, elukohta-ja postiaadressi, kontakttelefoni, panga 

nimetust ja arvelduskonto numbrit või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukohta, postiaadressi ja 



kontakttelefoni, panga nimetust ja arvelduskonto numbrit;  

3.2 füüsilise isiku puhul koopia isikut tõendavast dokumendist;  

3.3 punktides 2.1-2.4(pakkujale esitatavad nõuded) nõutud kinnitused ja dokumendid;  

3.4 juriidilise isiku puhul juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva  

organi otsus pakkumisel osalemiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks ja kinnistu omandamiseks 

väljakuulutatud tingimustel;  

3.5 kinnitus, et pakkuja(d) on nõus sõlmima hoonestusõiguse seadmise –, piiratud asjaõiguste 

seadmise ja asjaõiguslepingud väljakuulutatud tingimustel ( kuulutuses, hoonestusõiguse seadmise 

tingimustes, hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustuses, korralduses nr 806 ja 

korralduse lisas) linnavara-ja heakorrateenistuse teates näidatud ajal ja notaribüroos;  

3.6 esindaja puhul volikiri;  

3.7 sõnadega ja numbritega kirjutatud hoonestusõiguse tasu 

pakkumissummat (tasu pakkumus kogu hoonestusõiguse perioodi eest) eurodes; 

3.8 äriplaan, mis peab sisaldama: 

3.8.1 pakkuja(te) tegevuse lühikirjeldus; 

3.8.2 hoonestusõiguse alusel (hoonestaja) tegevuse (kavandatav tootmis-, äritegevus) kirjeldus 

sealhulgas ehitiste projekteerimise ja ning ehitamise etapid; 

3.8.3 hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste ja tootmis(äri)tegevuse finantseerimine, 

sealhulgas finantseerimisstrateegia ja finantsprognoosid; 

3.8.4 riskid ja riskide maandamise meetmed; 

3.9 dokument tagatisraha tasumise kohta;  

3.10 pakkumise esitamise kuupäeva. 

4. Pakkumise esitamine: 

4.1 pakkumine esitataks iga objekti kohta eraldi; 

4.2 pakkumine esitatakse eesti keeles ja trükitult. Pakkumise leheküljed peavad olema 

nummerdatud ja allkirjastatud pakkuja või tema volitatud esindaja poolt;  

4.3 pakkumine esitada kinnises ümbrikus. Ümbrikule märkida märgusõna, mis vastab objekti 

aadressile (Rukilille tn 1 või Rukilille tn 2 või Rukilille tn 3 või Rukilille tn 4) ja märge, et 

pakkumise avab enampakkumise menetluse korraldamise komisjon 

 

Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 17. juunil 2019 kell 13.00 Pärnu Linnavalitsuse infolauda 

(Suur-Sepa 16, 80018 Pärnu linn, Pärnu linn) 

 

5. Enampakkumine viiakse läbi Paikuse Vallavolikogu 18. aprilli 2016 määrusega nr 7 kinnitatud 

„Vallavara valitsemise korra” alusel. 

 

6.Parima pakkumise väljaselgitamine ja lepingu sõlmimine 

6.1 enampakkumise võitjaks on suuruselt kõige kõrgema hoonestusõiguse tasu pakkunud pakkuja, 

kes vastab pakkujale ja pakkumisele sätestatud tingimustele ja kelle pakkumine on esitatud 

nõuetekohaselt; 

6.2 kõrgemaks pakkumiseks tunnistatud pakkuja on kohustatud sõlmima hoonestusõiguse seadmise 

lepingu ja asjaõiguslepingu 1 (ühe) kuu jooksul kõrgemaks pakkumiseks tunnistamise korralduse 

jõustumisest . Kui kõrgemaks pakkumiseks tunnistatud pakkuja ei sõlmi lepingut eelmises lauses 

nimetatud tähtajaks, kaotab ta õiguse nõuda ja Pärnu linn ei ole kohustatud lepingut sõlmima 

väljakuulutatud tingimustel; 

 



 

7. Info ja küsimuste esitamine    

Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjadega tutvumiseks leppida kokku aeg Paikuse 

osavallakeskuse juhatajaga: Kuno Erkmann (Pärnade puiestee 11, Pärnu linn, Paikuse alev), tel 

444 8150, 5855 3275, kuno.erkmann[at]parnu.ee. 

 

Hoonestusõiguse seadmise tingimustega, enampakkumise läbiviimise, pakkujale ja pakkumise 

esitamise tingimustega, tagatisraha tasumise ja mittetagastamise tingimustega saab tutvuda Pärnu 

linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, kab 217) T 13.00- 16.00 ja N 9.00-12.00. Muudel aegadel saab 

materjalidega tutvuda eelneval kokuleppel tel 444 8303, 515 4085 või karin.parmann[at]parnu.ee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


