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VÄRATI SADAMA ÜÜRILEPING nr  

										juuli 2020

Pärnu linn (linnavalitsuse kaudu), registrikood 75000064, asukohaga Suur-Sepa tn 16, Pärnu, keda põhimääruse alusel esindab ________________________ (edaspidi üürileandja) ühelt poolt  
ja 
________________________________, registrikood _________________, asukohaga _______________, keda põhikirja alusel esindab ______________________ (edaspidi üürnik), teiselt poolt,  (edaspidi eraldi nimetatud ka pool ning koos ja ühiselt nimetatud pooled), sõlmisid käesoleva üürilepingu (edaspidi nimetatud leping) alljärgnevas:

Üldsätted
1.1	Pooled juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Pärnu Linnavalitsuse 11. mai 2020.a  korraldusest nr 302, Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse haldusaktidest ning lepingust ja selle juurde kuuluvatest lisa(de)st.
1.2	Leping jõustub Meremaa ja Kalatiigi kinnistute võõrandamise lepingu sõlmimisest ning kehtib kümme aastat.
1.3	Üürnik kinnitab, et on enne lepingu sõlmimist põhjalikult tutvunud lepingu esemega, Värati sadama andmetega sadamaregistris, Värati sadama eeskirjaga ja selle lisadega ning kinnitab, et lepingu ese vastab enampakkumisel väljakuulutatud tingimustele ja ei esine puudusi ega asjaolusid, mis takistaksid lepingu eseme sihtotstarbelist kasutamist väikesadamana ja sadamapidaja ülesannete täitmist.
1.5	Leping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt.
1.6	Lepingu ese antakse üürnikule üle kahepoolse üleandmise - vastuvõtmise aktiga hiljemalt lepingu jõustumise päeval.

Lepingu ese, üür ja kõrvalkulud
2.1     Lepingu esemeks on Pärnu linnas Tõstamaa osavallas paiknev kinnistu Värati sadam (registriosa nr 3872406, katastritunnus 62401:001:0829, pindala 11299 m2) koos kinnistul paiknevate ehitiste ja rajatistega.
2.2    Lepingu eseme kasutamise otstarve ja eesmärk - väikesadama teenuste osutamine, sadama pidaja kohustuste täitmine vastavuses Sadamaseaduse, Värati sadama eeskirjaga, Pärnu Linnavalitsuse 11. mai 2020.a  korraldusega nr 302 ja lepinguga.
2.3    Üürnik tasub lepingu eseme kasutamise eest üüri 20 eurot kuus, mis tasutakse  ühes osas aasta eest jooksva aasta 1.märtsiks. 2020. aastal tasutakse üüri summas 20 eurot kuus (käibemaksu ei lisata) aasta 2020 eest ühes osas  25. septembriks.
2.4   Sadama eest tasumisele kuuluvad riiklikud ja kohalikud maksud tasub üürnik.
2.5   Lisaks üüri maksmisele peab Üürnik kandma lepingu eseme kasutamisega seotud kulusid (kõrvalkulud); Kõrvalkuludeks on tasu Üürileandja või kolmanda(te) isiku(te) teenuste ja tegude eest, mis on seotud lepingu eseme kasutamisega, s.h lepingu esemega seotud maksud, koormised ja kindlustusmaksed.

3.	Üürileandja õigused ja kohustused
3.1 	Üürileandjal on õigus:
3.1.1 	saada üüri ja tasu kõrvalkulude eest;
3.1.2 	kontrollida Värati sadama lepingujärgset pidamist ja rajatiste kasutamist;
3.1.3 	teostada kontrolli rajatistel hooldus-, korrashoiu- ja remontööde tegemise üle; 
3.1.4 	teha üürnikule kohustusliku iseloomuga ettekirjutusi sadama rajatiste tehnilise seisundi halvenemise ärahoidmiseks;
3.2 	Üürileandjal on kohustus esitada üürnikule arved tasumisele kuuluva üüritasu kohta ja kõrvalkulude kohta. Esitatud arvete tasuise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 14 päeva.


Üürniku õigused ja kohustused
4.1	Üürnik kohustub: 
4.1.1	 osutama sadamaseadusest tulenevaid väikesadama teenuseid, täitma sadamaseadusest ja Värati sadama eeskirjast sadama pidamiseks ja sadama pidajale pandud kohustusi; haldama Värati sadamat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 29. jaanuari 2014 koostatud materjali „Väikesadamate võrgustiku kontseptsiooni 2014-2020“ Lisas 1 „Väikesadamate soovituslik teenusstandard“ külalissadamale nõutaval tasemel, sh osutades samas lisas sätestatud teenuseid;
4.1.2	hoidma lepingu eseme avalikkusele aastaringselt ligipääsetavana ning pakkuma külalissadama teenuseid vähemalt navigatsiooniperioodil;
4.1.3     viima sadama teenindushoone (ehitisregistri kood 103024412) seisukorda, mis võimaldab teenuste pakkumist;
4.1.4	kasutusse saaja kohustub tagama Värati sadama ja selle inventari säilimise ja tegema selle säilimise tagamiseks hoolduse ja remondi ning kandma sellega seotud vajalikud kulutused;
4.1.5	 esitama Pärnu linna kodulehele avaldamiseks informatsiooni –  Värati sadama üldandmed, sügavuste kaardi, hinnakirja ja kontaktandmed;
4.1.6	 esitama üürileandjale jooksva aasta 31. detsembriks aruande eelneva perioodi (jooksva aasta) sadama-kulude - tulude kohta;
4.1.7	hüvitama kolmandatele isikutele sadamapidaja või sadama operaatori tegevusest ning lepingu täitmisest tingitud kahju. Sõlmima üürilepingu sõlmimisest 1 (kuu) kuu jooksul üldise tsiviilvastutuskindlustuse lepingu, millega on tagatud kolmandatele isikutele sadama pidaja või sadama operaatori tegevusest ning lepingu täitmisest tingitud kõikide nõuete sealhulgas isiku- ja varakahjude hüvitamine. Tagama eelpoolnimetatud kindlustuslepingu olemasolu kogu lepingu kestel ja esitama iga-aastaselt kasutusse andjale kindlustuspoliisi ärakirja;
4.1.8	 ajakohastama Värati sadama eeskirja. Kooskõlastama Värati sadama eeskirja üürileandjaga enne eeskirja muudatuste kehtima hakkamist;
4.1.9	 tagama lepingu eseme korrashoiu;
4.1.10      täitma lepingu esemel sanitaar-, tuleohutuse-, keskkonna- ja looduskaitse nõudeid;
4.1.11    omal kulul kindlustama kasutusse antud vara vähemalt loodusõnnetuste vastu;
4.1.12    lubama üürileandja esindajaid lepingu esemele lepingu tingimuste täitmise kontrollimiseks. Ülevaatuse vajadusest informeerib üürileandja üürnikku mõistliku aja jooksul ette;
4.1.13     teatama viivitamatult lepingu esemel toimunud õnnetustest, reostusest, tekitatud kahjustustest rajatistele ja võtma tarvitusele abinõud kahjude likvideerimiseks;
4.1.14	 kõik kohustused täidab üürnik omal kulul ja kulusid ei arvestata maha üürist ja kulud ei kuulu üürileandja poolt lepingu kehtivuse ajal ega lõppemisel, lõpetamisel või ülesütlemisel hüvitamisele;
4.2	 üürnikul on õigus teha oma vahendite arvelt lepingu esemel parendusi ja muudatusi (ümber- ja juurdeehitusi) ainult Üürileandja eelneval nõusolekul ja tingimustel. Parenduste ja muudatuste (ümber- ja juurdeehituste) tegemise vajaduses, ulatuses ja maksumuses lepitakse täiendavalt kirjalikult kokku enne nende tegemise algust ja fikseeritakse kooskõlastusaktis, mis kirjutatakse alla poolte poolt. Üürileandja ei hüvita üürnikule lepingu eseme parendamiseks ja muutmiseks (ümber- ja juurdeehitus) tehtud kulutusi, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Üürnikul ei ole õigust nõuda käesolevas punktis sätestatud kulutuste hüvitamist ega võlaõigusseaduse § 286 lõikes 1 sätestatud hüvitist;

5.	Üürilepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine 
5.1	 Leping lõpeb lepingu punktis 1.2 sätestatud tähtpäeval. 
5.2	 Üürileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, kui:
5.2.1	 üürnik kasutab lepingu eset vastuolus lepinguga;
5.2.2 	 üürnik teeb lepingu esemele muudatusi või parendusi ilma üürileandja nõusolekuta;
5.2.3 	 üürnik annab lepingu eseme ja sadama pidamise kolmandale isikule üle ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta;
5.2.4 	üürnik rikub korduvalt st vähemalt teistkordselt lepingust tulenevaid üürniku kohustusi;
5.2.5 	üürnik võlgneb üüritasu või üürileandja poolt vahendatavate teenuste (vesi-ja elekter) eest rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;
5.3 	Üürnik võib lepingu erakorraliselt üles öelda, kui lepingu ese osutub kasutamiskõlbmatuks asjaolude tõttu, mille eest üürnik ei vastuta;
5.4 	lepingu tingimusi võib muuta poolte kokkuleppel ja lepingut erakorraliselt üles ütelda, õigusaktides või lepingus ettenähtud alustel ja korras; 
5.5 	Ühe lepingupoole kirjaliku taotluse lepingutingimuste muutmise kohta vaatab teine lepingupool läbi 14 tööpäeva jooksul arvates vastava ettepaneku saamise päevast. Taotluse läbivaatamise tulemustest teatab üks lepingupool teisele lepingupoolele kirjalikult sama tähtaja jooksul.

6.	Lepingu eseme vabastamine ja üleandmine lepingu lõppemisel või erakorralisel ülesütlemisel
6.1	Lepingu eseme vabastamisel lepingu lõppedes või mistahes muul põhjusel annab üürnik lepingu eseme üürileandjale üle kahepoolse lepingu eseme seisukorda kirjeldust sisaldava akti alusel. Lepingu ese tuleb üle anda mitte halvemas ehituslikus ja tehnilises seisuskorras kui saamisel. Üürileandjal on õigus nõuda rajatiste seisukorra taastamist vastavalt lepingu sõlmimisel üleandmis-vastuvõtmisaktis kirjeldatud seisundile üürniku kulul. Lepingu eseme vabastamise kuupäevaks üürniku poolt loetakse nimetatud akti kuupäeva. Akti puudumisel ei ole üürnikul õigust viidata muudele tõenditele lepingu eseme üleandmise ja lepingu eseme seisundi selgitamiseks. Üürniku mitteilmumisel kas akti allkirjastamisele, lepingu eseme üleandmisele või keeldumisel akti allkirjastamast on Üürileandjal õigus ise koostada akt, millele kirjutavad alla kaks tunnistajat. Sellises, ilma Üürniku osavõtuta koostatud aktis sisalduv lepingu seisukorra kirjeldus on Üürnikule tõendina siduv kõigis võimalikes vaidlustes seoses lepingu lõppemise, lõpetamise või ennetähtaegse ülesütlemisega;
6.2	Üürnik on kohustatud lepingu eseme vabastama hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasel päeval, sõltumata ükskõik millistest asjaoludest. Kui üürnik ei ilmu lepingu kehtivuse viimasel päeval lepingu eseme üleandmisele, on üürileandjal õigus sellele järgneval päeval lepingu eseme valdus üle võtta, ilma et selleks oleks vajalik Üürniku täiendav informeerimine, rakendades kõik selleks vajalikud abinõud. Üürileandja lepingu eseme valduse ülevõtmise õigus on absoluutse iseloomuga, selle õiguse teostamist ei piira ega lükka edasi võimalik käsilolev kohtulik vaidlus üürniku ja üürileandja vahel, üürniku suhtes algatatud pankrotimenetlus, üürniku maksejõuetus, tema vara ning ettevõtte võimalik pantimine ega muud asjaolud. Lepingu eseme üürileandjale nõutavas korras üleandmisega viivitamisel kohustub Üürnik alluma lepingu eseme valduse ülevõtmisele üürileandja poolt, tasuma üürileandjale kõik sellise viivitusega tekitatud kahjud ja kulutused, sealhulgas saamata jääva tulu lepingu eseme väljaüürimisest, viivised ja leppetrahvid;
6.3	Lepingu eseme kasutamisõiguse lõppemisel või erakorralisel ülesütlemisel kohustub üürnik lepingu vabastama ja selle täies korras ja vähemalt samasuguses seisukorras nagu see oli lepingu eseme üleandmisel koos kõigi seadmetega üürileandjale vastava akti alusel üle andma. Lepingu ese tuleb üle anda koos üürniku poolt tehtud parendustega ja muudatustega, mida ei ole võimalik ära võtta lepingu eset kahjustamata, kui Poolte vahel pole kokkulepitud teisiti. Üle andmisele kuuluvad samuti kõik võtmed ja koodid ning seadmete kasutamisjuhendid ning -eeskirjad. Üürnikul on keelatud eemaldada seadmeid ja tehnilisi lahendusi, mida ei ole võimalik eemaldada ilma lepingu eset kahjustamata;
6.4	Lepingu eseme vabastamisega viivitamisel on üürileandjal õigus nõuda viivitatud aja eest leppetrahvi 
1 500 (üks tuhat viissada) eurot iga viivitatud päeva eest. Vastava õiguse kasutamine ei piira muid lepinguga kehtestatud üürileandja õigusi ega vabasta üürnikku teistest lepingus sätestatud kohustusest. Üürnik kohustub leppetrahvi arve tasuma 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arve väljastamise kuupäevast.

7.	Lepingu mittetäitmisel kohaldatavad sanktsioonid:
7.1      Üürniku poolt üüri või kõrvalkulude eest õigeaegse tasumata jätmise korral on üürileandjal õigus nõuda viivist 0,5% ulatuses tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;
7.2     Üürnik peab hüvitama üürileandjale lepingu eseme kahjustamise või hävimisega tekitatud kahju;
7.3     Üürileandjal on õigus nõuda Lepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral leppetrahvi kuni 1 500 (üks tuhat viissada) eurot iga Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest. Üürnik kohustub leppetrahvi arve tasuma 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arve väljastamise kuupäevast. Leppetrahv on kohustuste täitmisele sundimiseks, mitte kohustuste täitmise asendamiseks, leppetrahvi tasumine ei vabasta kohustuse täitmisest.
7.4     Lepingu erakorralise ülesütlemise asemel on üürileandjal õigus nõuda lepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral leppetrahvi kuni 1 500 (üks tuhat viissada) eurot iga lepingust tuleneva Üürniku kohustuse rikkumise eest. 
7.5	Pooled ei vastuta lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest juhul, kui kohustuste täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine on tekkinud seoses lepingu eseme sihtotstarbelise kasutamise takistusega, mis tuleneb kolmandate isikute süülise käitumise tagajärjel, mis on tuvastatud uurimisorganite poolt või on tekkinud vääramatu jõu (“force majeure”) mõjul.

8.	Poolte vaidlused
8.1	Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.2	Kui läbirääkimised tulemusi ei anna, on asjast huvitatud poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks 
Pärnu Maakohtusse.

Poolte rekvisiidid:

ÜÜRILEANDJA:			 ÜÜRNIK:



