
MTÜ OTI KÜLASELTSI VARA LAENUTAMINE 

 

Käesolev dokument määratleb MTÜ Oti Külaseltsi (edaspidi OKS) vara laenutamise tingimused ja 

põhimõtted. 

Laenutatavate vahendite hulka kuuluvad hetkel OKS projektide ning elanike osalusega soetatud 

järgnev vara : külatelk suurusega 3x4m, lauad ja pingid . 

1. Laenutamise tingimused : 

 

1) OKS laenab vahendit välja vaid isikliku ürituse läbiviimiseks. 

 

2. Vahendi kasutustingimused : 

 

1) Vahendeid on lubatud kasutada vaid neile ettenähtud viisil. 

2) Vahendit pole lubatud kasutada väljaspool Oti asumit või isikliku rahalise kasu saamise 

vahendina või anda kasutada kolmandatele isikutele. 

3) Vahendit pole lubatud kasutada selleks mitte ettenähtud viisil või kohas 

 

3. Laenule võtja kohustused ning vastutus: 

 

1) Vahendi Laenaja kohustub ülevõtmise hetkel hindama vahendi seisukorda ning märkima 

OKS juhatuse liikmele või selle volitatud esindajale ära kõik vead või defektid mis esinesid 

üleandmise hetkel. 

2) Vahendi Laenaja vastutab vahendi seisukorra ja turvalise hoiustamise eest vastuvõtmise 

hetkest kuni üleandmise hetkeni.  

3) Vahendi Laenaja tagastab vahendi õigeaegselt, samas seisus ning puhtuses ( kõik 

vahendid) ja kuivalt (telk) nagu vahend oli üleandmise hetkel. 

4) Osade purunemised või rebenemised, vandalismi aktid vahendi suhtes, või vahendi või 

tema osade vargus või kadumine mis toimuvad ajal kui vahend on Laenaja kasutuses on 

täielikult laenaja vastutusel ning kuuluvad hüvitamisele täiemahuliselt Laenaja poolt. 

Lisaks kuulub vajadusel hüvitamisele vahendi transpordikulu remonti ning tagasi. Juhul 

kui OKS esindajal ei ole võimalik mõistliku aja jooksul vahendi seisukorda hinnata (nt. 

kokkuvolditud ning pakitud telk) , siis on OKS-l õigus esitada kahjunõudeid kuni vahendi 

järgmise kasutaja tehnilise seisukorra hindamiseni kui selles on erisusi Laenaja 

märkustega sama vahendi üleandmise hetkel toimunud tehnilisest hinnangust. 

5) Kui Laenaja tehnilise rikke likvideerimise aeg ületab laenuperioodi aega ning viib OKS 

lisakulude tekkimiseni (vahendi puudumise või rikke tõttu sama teenuse sisseostu 

vajadus), siis on kohustatud Laenaja nimetatud lisakulu hüvitama. 

 

4. OKS õigused ja vastutus : 

 

1) OKS ei vastuta võimalike õnnetuste ja kahjude eest mis toimuvad ajal kui vahend on Laenaja 

kasutuses. 

2) OKS laenab välja vaid korras vahendi ning ainult perioodiks kus OKS vahendit ei vaja. 

3) OKS-l on õigus keelduda vahendi laenutamisest kui : 

A) vahendit vajatakse samal perioodil OTK enda võetud kohustuste täitmiseks või 

üritusteks.  



B) eelnev objekti vaatlus viitab riskidele vahendi kasutuspõhimõtetes või on ohuks selle 

töökindlusele.  

C) varasem laenutamise kogemus sama isikuga või tema lähikondlasega ei ole olnud 

positiivne 

D) vahend on juba välja laenutatud 

4) OKS-l on õigus mistahes hetkel nõuda vahendi tagastamist kui talle on teatavaks saanud 

vahendi väärkasutamine või kasutamine p. 2  loetletud mittelubatud viisidel. 

5) OKS-l on õigus valida samaaegse laenusooviga isikuid järgmises eelistusjärjekorras : 1- isik, 

kes on OKS liige ning osalenud laenatava vahendi osalustasus , 2-  isik kes on OKS liige , 3 – 

isik kes ei ole OKS liige. 

 

5. Vahendi renditasu arvestamise põhimõtted: 

Renditasu on mõeldud hüvitamaks vahendi laenamisest ja amortisatsioonist tekkinud edaspidiseid 

lisa-hoolduskulusid: 

1) Renditasu külatelgi rendi eest 20 eur/ööpäev. 

2) Renditasu laudade/pinkide rendi eest 20 eur/ööpäev. 

3) Renditasu külatelgi, koos laudade ja pinkidega eest 40 eur/ööpäev. 

4) Renditasu iga laenutusperioodi ületava päeva eest kui seda pole eraldi OKS-ga kokku lepitud 

30 EUR/päev 

 

 

MTÜ Oti Külaselts 

 


