TONTTIEN OSTOTARJOUS
Mediset Hoivarakentajat Oy
Koskuankatu 2
32700 Huittinen
Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

TARJOUS
Mediset Hoivarakentajat Oy (l2406791-2) tekee ostotarjouksen
perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun seuraavista Karvian kunnan
omistamista tonteista:
Repo-Västilän asemakaava-alueen korttelin 96 tontit 3 ja 4. Tontit
sijaitsevat osoitteessa Revonkatu 1-3 ja ovat yhteispinta-alaltaan
5789 m2.
Tarjouksen määrä on 11578 €, mikä perustuu Karvian
kunnanvaltuuston tekemään hinnoittelupäätökseen.
MUUT SEIKAT
Kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun ostaja on saanut kaikki
ikäihmisten palvelukodin rakentamisen edellyttämät luvat.
Perustettavan kiinteistöyhtiön kotipaikaksi tulee Karvia ja
rakentamisessa pyritään käyttämään paikallisia toimijoita.
Kunnioittavasti
Markku Kaurila, maanhankintapäällikkö
0400 997641
markku.kaurila@hoivarakentajat.fi
www.hoivarakentajat.fi
JAKELU

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma
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KAUPPAKIRJA (luonnos)

MYYJÄ

Karvian kunta (Y-tunnus 0133735-0)
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

OSTAJA

Mediset Hoivarakentajat Oy (Y-tunnus 2406791-2)

Perustettava yhtiö
Koskuankatu 2
32700 Huittinen

KAUPAN KOHDE

Tällä kauppakirjalla Karvian kunta myy ja luovuttaa Mediset Hoivarakentajat Oy perustettavalle yhtiölle Karvian kunnan Kirkonkylässä sijaitsevasta, Tuomola – nimisestä kiinteistöstä 230-405-8-264, 5789 neliömetrin suuruisen määräalan (kortteli 96m, tontit nro 3 ja 4). Määräala on
merkitty karttaliitteeseen.

KAUPPAHINTA

Kauppahintana on yksitoistatuhattaviisitaaseitsemänkymmentäkahdeksan (11578) euroa.

MAKSUTAPA

Kauppahinta maksetaan viimeistään kaupantekotilaisuudessa ja määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupantekohetkellä.

MUUT EHDOT
Kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun ostaja on saanut kaikki
ikäihmisten palvelukodin rakentamisen edellyttämät luvat.
Ostaja on tutustunut kaupantekotilaisuudessa xx.xx.2019 päivättyihin
lainhuuto- ja rasitustodistukseen sekä kiinteistörekisteriotteeseen kaupan kohteesta.
Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, etteivät kaupan kohdetta rasita muut
velkakiinnitykset tai erityiset oikeudet kuin ne, jotka ilmenevät
xx.xx.2019 päivätystä rasitustodistuksesta tai muut kiinteistörasitteet
kuin ne, jotka ilmenevät xx.xx.2019 päivätystä kiinteistörekisteriotteesta.
Merkitään, että kaupan kohteeseen ei kohdistu xx.xx.2019 päivätyn rasitustodistuksen mukaan velkakiinnityksiä tai muita rasituksia tai rajoituksia.
Kaupan mukana ei siirry osuuksia yhteisiin.
Ostaja ilmoittaa tutustuneensa kohteeseen ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se on kaupantekohetkellä.
Kaupan kohteeseen kohdistuvista velvoitteista, veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista vastaa myyjä kauppakirjan allekirjoituspäivään
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asti ja tästä eteenpäin ostaja. Kaupanvahvistuskustannuksista vastaa
ostaja.
Tätä kauppaa ei seuraa mitään irtaimistoa eikä sellaisen omaisuuden
myynnistä ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri välipuhettakaan.
Ostaja vastaa tästä kaupasta maksettavasta varainsiirtoverosta. Ostaja
on tietoinen lainhuudon hakemisen määräajasta sekä sen tai varainsiirtoveron maksun viivästymisen aiheuttamasta veron korotuksesta ja vastaa yksin siitä. Määräalan erottamisen kustannuksista vastaa myyjä.
Myyjä on tietoinen myyntivoittoverotuksesta tässä kaupassa ja vastaa
yksin mahdollisesta veroseuraamuksesta.
Tontilla on kahden vuoden rakentamisvelvoite. Mikäli rakentamista ei
ole aloitettu kahden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta,
antaa kunta Maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukaisen rakentamiskehotuksen.
Tähän kauppakirjaan on otettu tämän luovutuksen kaikki ehdot.
Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle,
yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

Karviassa kuun xx. päivänä 2019
Karvian kunnan puolesta:

Tarja Hosiasluoma
kunnanjohtaja

Kati Ojaniemi
vs.kunnansihteeri

Tämän kaupan hyväksyn ja sitoudun sen ehdot täyttämään. Paikka ja aika edellä mainitut.

Mediset Hoivarakentajat Oy
perustettava yhtiö
Kaupanvahvistus
Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Karvian kunta luovuttajana kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemi sekä Mediset Hoivarakentajat Oy perustettava yhtiö, edustajanaan xx, luovutuksen saajana, ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkastanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.
Karviassa xxkuun xx. päivänä 2019
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Teuvo Rosenberg
Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja
kaupanvahvistajatunnus: 402827/125
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Asuinpientalojen korttelialue.
Korttelialueelle saa rakentaa erillisplentaloja,
paritaloja ja rivitaloja. Tarkemmat määräykset
kunnan rakennustoimistosta.

Erlllisplentalojen korttelialue.

l AO-5 |

Korttelialueelle saa rakentaa erillispientaloja
Ja paritaloja. Tarkemmat määräykset kunnan
rakennustolmlstosta.

Lähivirkistysalue.

Kortteli Tontti
l
95

96

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

r'

Ohjeellinen rakennusala.

.__J
Istutettava alueen osa.

97
1

97
98

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

l

l U3/4

rakennuksen tai sen osan surimman sallitun
kerrosluvun.

99

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa,

100

kuinka suuren osan rakennuksen suurimman

kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

300

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetrelnä.

101

Pinta-ala (m2)

Hinta (€)

2948

5896,00 «Yy^
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