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ELAMU REKONSTRUEERIMISE TOETUSLEPING

Võru

.........20__

Võru Vallavalitsus, asukohaga Võrumõisa tee 4a, Võru linn, rg-kood 77000393,
...................... isikus, kes tegutseb vallavalitsuse volituse alusel (edaspidi Omavalitsus)
ja
.................................., isikukood ................................., elukoht ..................................................
(edaspidi Toetuse saaja),
keda nimetatakse edaspidi eraldi Lepinguosaline ja mõlemad koos Lepinguosalised,
sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Leping reguleerib suhteid, mis tekivad Lepinguosaliste vahel pärast Omavalitsuse poolt
toetuse väljamaksmist.
1.2 Lepingu
sõlmimisega
võtab
Toetuse
saaja
endale
kohustuse
................................................./toetatavate rekonstrueerimistööde loetelu/ (edaspidi
rekonstrueerimine).
1.3 Omavalitsus annab Toetuse saajale toetust summas ................................. eurot
1.4 Toetuse kasutamise lõppkuupäev on ................................
1.5 Toetuse kasutamise aruande esitamise tähtpäev on ...............................
1.6 Lepinguosaliste esindajad Lepingu täitmisega seotud küsimustes on:
Omavalitsuse esindaja: .........................................
(edaspidi kontaktisik), tel
..................., e-post .........................
Toetuse saaja: ......................... (edaspidi kontaktisik),
tel ...................., e-post
........................
2. TOETUSE SAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1
Toetuse saaja on õigustatud saama Omavalitsuselt informatsiooni ja nõuannet, mis on
seotud rekonstrueerimisega.
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Toetuse saaja on kohustatud:
kasutama toetust sihtotstarbeliselt ning saavutama lepingus ettenähtud tulemuse;
tagama vähemalt 10%-lise omaosaluse rekonstrueerimise kogumaksumusest;
informeerima Omavalitsust rekonstrueerimise valmimisest;
tagastama Omavalitsuse nõudmisel toetuse Omavalitsusele, kui rekonstrueerimise
perioodi jooksul, sh enne aruande omavalitsuse poolset heakskiitmist muutub taotleja
alaline elukoht või elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt, v.a juhul kui tegemist
on vääramatu jõu tagajärjel tekkinud muutusega;
2.2.5 viivitamatult kirjalikult informeerima Omavalitsust asjaoludest, mis mõjutavad või
võivad mõjutada Toetuse saaja kohustuste täitmist;
2.2.6 esitama Omavalitsusele aruande kinnitusega rekonstrueerimise teostamise kohta,
lisades sellele toetuse kasutamise kulu- ja maksedokumentide koopiad.
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3. OMAVALITSUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Omavalitsus on õigustatud:
3.1.1 nõudma Toetuse saajalt täiendavaid andmeid tõendamaks, et majapidamine, millele
toetus otsustati, on Toetuse saaja alaline elukoht;
3.1.2 ütlema Lepingu üles, lõpetama toetuse väljamaksmise ning nõudma toetuse osalist või
täielikku tagastamist kui:
3.1.2.1 rekonstrueerimise elluviimise perioodi jooksul muutub taotleja alaline
elukoht, sh enne aruande omavalitsuse poolset heakskiitmist või elukoht
rahvastikuregistri andmete kohaselt, v.a juhul kui tegemist on vääramatu jõu
tagajärjel tekkinud muutusega;
3.1.2.2 Toetuse saaja jätab aruande tähtaegselt esitamata;
3.1.2.3 Toetuse saaja ei ole Toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
3.1.2.4 Toetuse saaja ei ole tähtaegselt saavutanud lepingus ettenähtud tulemust.
3.1.3 nõudma Toetuse saajalt täiendavat informatsiooni toetuse kasutamise kohta.
3.2
Omavalitsus on kohustatud:
3.2.1 kandma pärast Lepingu sõlmimist 10 tööpäeva jooksul toetuse summas ............ eurot
Toetuse saaja pangakontole;
3.2.2 tähtaegselt esitatud aruande heaks kiitma või tagasi lükkama 20 tööpäeva jooksul.
4. LÕPPSÄTTED
4.1 Leping jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib kuni Lepinguosaliste poolt kõigi
kohustuste nõuetekohase täitmiseni.
4.2 Lepingut võib muuta Lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast
allkirjastamist mõlema Lepinguosalise poolt või Lepinguosaliste poolt määratud
tähtpäeval.
4.3 Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui
läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus asukohajärgses kohtus.
4.4 Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Lepinguosalised Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest.
5. LEPINGUOSALISTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD:
Omavalitsus:
...................................
Võrumõisa tee 4a
Võru linn
vald@voruvald.ee

Toetuse saaja:
.............................
..............................
................................
Pangakonto nr ...........................................

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
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