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Äriühingute, mille ainsaks osanikuks on Maardu linn, vara võõrandamise kord 

 

§ 1. Käesolev kord reguleerib korteriomandite, st eluruumide, mis on äriühingute, mille ainsaks 

osanikuks on Maardu linn omandis ja mis alates 01.augustist 2004.a ei ole enam erastamise 

objektideks vastavalt eluruumide erastamise seaduse §-le 22 lg 12 ning mitteeluruumide, mis on 

äriühingute, mille ainsaks osanikuks on Maardu linn omandis ja mis alates 01.jaanuarist  2010.a  

ei ole enam erastamise objektiks vastavalt Riigivaraseaduse § 130, tasu eest võõrandamist, 

samuti nimetatud äriühingutele kuuluva muu kinnisvara võõrandamist. 

 

§ 2. Paragrahvis 1. nimetatud korteriomandite  (edaspidi Vara) tasu eest võõrandamise all 

mõistetakse  eluruumide ja mitteeluruumide müüki raha eest. 

 

§ 3. Vara müümise otsustamine : 

      Äriühingu nõukogu otsustab Vara müümise äriühingu juhatuse ettepanekul. Kui äriühingul ei     

      ole nõukogu, otsustab vara müümise linnavalitsus juhatuse ettepanekul.  

 

§ 4. Nõukogu või linnavalitsuse  otsus Vara müümiseks peab sisaldama : 

1) Vara asukohta ja põhinäitajaid; 

2) Vara müümise viisi; 

3) Vara alghinda ja maksetingimusi; 

      4)Vajadusel müügi lisatingimusi. 

 

§ 5. Vara müügi korraldajaks on äriühingu juhatus ja Vara müüakse üldjuhul avalikul 

enampakkumisel. Vara alghind enampakkumisel on turuhind, mille määrab äriühing  antud  

piirkonna samalaadse kinnisvara müügihindade alusel. 

 

§ 6. Vara võib müüa ka otsustuskorras, kui see on asjaolusid arvestades otstarbekas. Vara 

müügiks otsustuskorras teeb nõukogule või linnavalitsusele ettepaneku äriühingu juhatus ning 

Vara müügihinna määrab kindlaks atesteeritud hindaja.    

 

§ 7. Äriühingute juhatus avaldab lähtudes nõukogu või linnavalitsuse otsusest teate 

enampakkumise kohta ülevabariigilise levikuga ajalehes või kuulutuste veebilehel (sh ka  Kuldne 

Börs) vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist. 

 

§ 8. Avaliku enampakkumise teates tuleb märkida : 

1)  müüdava Vara nimetus ja asukoht, üldpind, lepingu alusel kasutatava Vara puhul ka 

lepingu tähtaeg; 

      2)  müüdava Vara alghind; 

      3)  enampakkumise toimumise aeg ja koht; 



      4)  pakkumiste esitamiste tähtaeg ja kord ning pakkumiste avamise kellaaeg; 

      5)  osavõtutasu ja tagatisraha suurus ning nende tasumise kord; 

      6)  ostuhinna tasumise kord ja tähtajad; 

      7)  sanktsioon ostu-müügilepingu sõlmimata jätmise korral. 

 

§ 9. Enampakkumisest osavõtutasu suurus on 1% enampakkumise hinnast, kuid mitte vähem kui 

65 eurot.  Tagatisraha suurus on 10 % enampakkumise alghinnast, kuid mitte enam kui 320 

eurot. 

 

§ 10. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab enampakkumises osaleja  vastavalt 

käesoleva korra § 8 sätestatud tingimustele müügi korraldajale kinnise ümbriku, millele on 

märgitud, missuguse objekti enampakkumisele on ümbrik esitatud. Pakkumine peab sisaldama 

järgmisi andmeid: 

    ( 1) andmed pakkuja kohta: 

      1) füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, kontakttelefon; 

      2) juriidilise isiku puhul pakkuja nimi, registrikood, asukoht ja kontakttelefon. Vajadusel  

           lisatakse pakkumisele muud kontaktandmed pakkuja kohta;   

      3) nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel; 

      4) dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta; 

      5) sõnadega ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma; 

      6) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku   

          esindaja puhul volikiri. 

 

§ 11. Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras ja pitseeritakse. 

Käesoleva korra § 6 nimetatud enampakkumise korraldaja avab enampakkumisele esitatud 

ümbrikud enampakkumise teates märgitud kellaajal. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised 

avatakse nende registreerimise järjekorras ja kantakse enampakkumise protokolli. Pakkumiste 

avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad. 

Protokollile kirjutavad alla äriühingu juhatuse liige ja protokollija. Kui enampakkumisele ei 

esitatud ühtegi pakkumist, loeb juhatus enampakkumise mittetoimunuks. 

 

§ 12. Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta käesoleva korra § 8 nimetatud 

nõuetele või § 8 nimetatud teates sätestatud tingimustele, ei arvestata. Tähtaegselt esitatud, kuid 

nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle 

mitteosalemise põhjuse kohta.   

 

§ 13. Enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema 

pakkumise. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, 

korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav 

voor viiakse läbi samuti kirjalikult äriühingu juhatuse poolt. Täiendava vooru alghinnaks on 

esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine. Kui üks võrdse kõrgeima pakkumise teinud 

isikutest ei osale täiendavas voorus, on enampakkumise võitjaks teine pakkumise teinud isik 

täiendavas voorus pakutud hinnaga. 

 

§ 14. Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile enampakkumisel 

osalejatele enampakkumisele järgneva tööpäeva jooksul. 

 



§ 15. Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist on 

enampakkumisel osalejal õigus esitada äriühingu juhatusele enampakkumise läbiviimise kohta 

protest. Äriühingu juhatus registreerib saadud protestid  ning teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse 

protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. 

 

§ 16. Kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist vaatab Äriühingu juhatus läbi 

enampakkumise tulemused, kinnitab need või jätab kinnitamata. 

 

§ 17. Enampakkumise tulemuste kinnitaja on kohustatud kontrollima talle esitatud dokumentide 

alusel enampakkumisest osavõtnute isikute õigust enampakkumisel osaleda ning enampakkumise 

protseduuri järgimist enampakkumisel. 

 

§ 18. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui : 

1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri; 

2) kirjaliku enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta. 

 

§ 19. Äriühingu juhatus peab enampakkumiste tulemuste kinnitamata jätmise põhjused 

formuleerima ja kirjalikult vormistama. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise kohta 

peab ta enampakkumise protokollile tegema kirjaliku märke, lisades samas ka otsuse kuupäeva 

ning enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjusi fikseeriva dokumendi asukoha.  

 

§ 20. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamisel § 18 punktis 1 nimetatud põhjusel müügi 

korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama kõigile enampakkumisel osalejatele nende 

polt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses. 

 

§ 21. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel võetakse enampakkumise võitja poolt enne 

enampakkumise algust sissemakstud tagatisraha arvesse taasarvestusel müügihinna tasumisel. 

Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastab müügi korraldaja nende makstud tagatisraha 

täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. Kui müügi 

korraldaja ei tagasta tagatisraha tähtajaks, maksab ta osavõtjale viivist 0,01% päevas osavõtja 

poolt makstud tagatisraha summast.   

 

§ 22. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste 

kinnitamisest, sõlminud ostu-müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud 

enampakkumise tulemused ning enampakkumise võitjaks kinnitada järgmine enampakkumisel 

kõrgeima ostuhinna pakkuja või korraldada uus enampakkumine.  

 

§ 23. Määratud tähtajaks ostu-müügilepingu sõlmimata jätmise korral  enampakkumise võitjale 

sissemakstud tagatisraha ei tagastada, juhul kui nimetatud sanktsioon on märgitud 

enampakkumise kuulutuses.    


