KORRALDUS
Aruküla

19. august 2019. a nr 237

Vallavara võõrandamine
Aluseks võttes Raasiku Vallavolikogu 8. aprilli 2008. a määruse nr 13 “Vallavara valitsemise korra
kehtestamine” § 23 lg 1 p 2, § 25, § 27 lg 1 p 2,
Raasiku Vallavalitsus annab korralduse:
1. Võõrandada kirjalikul enampakkumisel järgmine vallale kuuluv vara:
1.1 Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuv korter aadressiga Välja tee 2-1
(katastritunnus 65101:003:0057, kinnistu registriosa nr 8711302, pindala 33,0m2);
2. Korteri alghind on 2000 (kaks tuhat) eurot. Nimetatud rahasumma peab laekuma vallavalitsuse
arveldusarvele enne vastava korteri ostu-müügilepingu vormistamist.
3. Korteri võõrandamisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv jm) tasub korteri ostja.
4. Kinnitada korteri enampakkumise läbiviimise kord (lisatud).
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andre Sepp
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Nuuma
vallasekretär

Raasiku Vallavalitsuse
19. augusti 2019. a
korralduse nr 237
LISA 1
Vallavara (korteri) enampakkumise läbiviimise kord
Raasiku Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmise vallavara:
Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuv korter aadressiga Välja tee 2-1
(katastritunnus 65101:003:0057, kinnistu registriosa nr 8711302, pindala 33,0m2);
Pakkumised esitatakse digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal hiljemalt 20. septembril kell
12.00 Raasiku vallavalitsuse e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või vallakantseleisse
aadressi Tallinna mnt 24, Aruküla alevik.
Enampakkumise tagatisraha suurus korteri osas on 200 eurot. Tagatisraha tagastatakse mittevõitnud
pakkujatele 5 tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest. Enampakkumise võitnud pakkuja osas
arvestatakse tagatisraha kinnistu müügihinnast maha.
Pakkumised avatakse 20 septembril 2019. a kell 12.15 Raasiku vallamajas. Tagatisraha peab olema
kantud enne pakkumise esitamist Raasiku Vallavalitsuse arvele nr EE331010002026014000 SEB
Pangas või tasutud sularahas valla kassasse.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nimi, isiku-, või registrikood, elu- või
asukoht; sidevahendite numbrid; maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; numbrite ja
sõnadega kirjutatud pakkumissumma; pakkumise esitamise kuupäev.
Pakkumiste saamise järel on enampakkumise korraldajal õigus juhul, kui on esitatud kaks või enam
võrdset pakkumist, pidada pakkujatega täiendavaid läbirääkimisi parima pakkumise
väljaselgitamiseks.
Notari tasu ja riigilõivu korterite võõrandamisel tasub korteri ostja.
Avaldada enampakkumise läbiviimise teade valla veebilehel ja ajalehes Sõnumitooja.
Võõrandatava varaga tutvumiseks võtta ühendust Raasiku Vallavalitsusega telefonil 60 70 348, 555
66 131 või e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee

