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Osaühing Mooste Olme ja aktsiaseltsi
PÕLVA VESI ühinemise algatamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24 ja § 35 lõike 3, äriseadustiku §
391 lõike 1 ja § 392 lõike 1 alusel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada Põlva vallale kuuluva äriühingu osaühing Mooste Olme (registrikood 10301352,
ühendatav ühing) ning Põlva vallale ja Räpna vallale kuuluva aktsiaseltsi PÕLVA VESI
(registrikood 10151183, ühendav ühing) ühinemine.
2. Põlva Vallavalitsusel ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI nõukogul valmistada ette äriühingute
ühinemisleping.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 05.06.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/73 "Osaühing Mooste
Olme ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI ühinemise algatamine" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingus
(punkt 8.6.) on kokku lepitud vallale kuuluvate kommunaalmajandusettevõtete (veevarustus,
kanalisatsioon, soojamajandus) koondamine valdkonniti ühtse juhtimise alla, millega
saavutatakse parem teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine läbi
mastaabiefekti.
Äriühingud, kes liitunud valdades kommunaalmajandusega tegelevad, on osaühing Ahja Soojus,
osaühing Vastse-Kuuste Soojus, osaühing Mooste Olme, Aktsiaselts Põlva Soojus ja aktsiaselts
PÕLVA VESI. Lisaks äriühingutele tegeleb kommunaalmajandusega hallatav asutus Põlva
Haldusteenistus.
Osaühing Mooste Olme (esmakande aeg on 27.10.1997) ainuosanik on Mooste vald,
õigusjärglasena Põlva vald. Osaühingu Mooste Olme põhitegevusala on veekogumine, -töötlus ja
-vasrustus (36001/EMTAK 2008) ning lisategevusala hoonehalduse abitegevused
(81101/EMTAK 2008).
Aktsiaseltsi PÕLVA VESI (esmakande aeg 15.04.1997) aktsionärid on Põlva vald (81,25%
aktsiakapitalist) ja Räpina vald (18,75% aktsiakapitalist). Aktsiaseltsi PÕLVA VESI
põhitegevusala on kanalisatsioon ja heitveekäitlus (37001/EMTAK 2008) ning lisategevusala
veekogumine, -töötlus ja -vasrustus (36001/EMTAK 2008).
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lõike 1 punkti 24 kohaselt
kuulub valla poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja
muutmine volikogu ainupädevusse. Sama seaduse § 35 lõike 3 alusel otsustab osaühingu, mille
ainsaks osanikuks on vald, ühinemise kohaliku omavalitsuse volikogu.
Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 168 lõike 1 punkti 11 kohaselt kuulub osaühingu osanike
pädevusse osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine.
ÄS § 391 lõike 1 alusel võib äriühing (ühendatav ühing) ühineda teise äriühinguga (ühendav
ühing). Ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta (ÄS §
391 lõige 3). Ühinemisel läheb ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale
ühingule (ÄS § 391 lõige 4).
Ühinemise protsess algab notariaalse ühinemislepingu sõlmimisega, ühinemislepingu
allkirjastavad ühinevate ühingute juhatuste liikmed. Lepingus määratakse kindlaks ühinemise
tingimused, sealhulgas see, millised ühingud ühinevad (kes on ühendav ühing ja kes ühendatav
ühing), milline on ühingute osade või aktsiate asendussuhe, ühendava ühingu osade või aktsiate
üleandmise tingimused, töötajate tingimused, ühinemise bilansipäev ja muud olulised
tingimused. Ühinemislepingu kohustuslik sisu on toodud ÄS §-s 392.
Pärast ühinemislepingu sõlmimist koostavad ühinevate ühingute juhatused kirjaliku aruande
(ühinemisaruanne), kus selgitatakse ja põhjendatakse õiguslikult ja majanduslikult ühinemist ja
ühinemislepingut, sealhulgas osade või aktsiate asendussuhet ning juurdemaksete suurust, kui
juurdemakseid tehakse. Ühinemisaruande võib koostada ka ühinevate ühingute kohta ühiselt.
Aruande koostamine ei ole vajalik, kui ühinevad niinimetatud ema- ja tütarettevõte ehk
ühendatava ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule. Samuti ei ole vaja

ühinemisaruannet koostada, kui sellega on nõus ühineva ühingu kõik osanikud või ühinevate
aktsiaseltside kõik aktsionärid.
Seaduses sätestatud juhtudel peab ühinemislepingut kontrollima ka audiitor. ÄS § 418 kohaselt
on see vajalik juhul kui ühinevaks ühinguks on aktsiaselts. Sarnaselt ühinemisaruandega võib
aga ka audiitorkontrolli ära jätta, kui ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad
ühendavale ühingule või kõik osanikud või aktsionärid on nõus, et audiitor ühinemislepingut ei
kontrolli.
Aktsiaseltsi puhul võib olla ÄS § 419 lõikes 3 nimetatud juhul vajalik vahebilansi koostamine
välja arvatud juhul kui ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on nõus, et vahebilansi ei
koostata.
Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused pärast seda, kui see on heaks kiidetud kõigi
ühinevate ühingute poolt ehk volikogu poolt. Heakskiitev otsus tuleb koostada kirjalikult ja
otsuse poolt peab olema vähemalt 2/3 osaühingu osanikest või aktsiaseltsi aktsionäridest, kui
ühingu põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet.
Otsusega algatatakse Põlva vallale kuuluva äriühingu osaühing Mooste Olme (registrikood
10301352, ühendatav ühing) ning Põlva vallalae ja Räpna vallale kuuluva aktsiaseltsi
PÕLVA VESI (registrikood 10151183, ühendav ühing) ühinemine.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 13.06.2018 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Märt Eskor
osaühing Mooste Olme
Aktsiaseltsi PÕLVA VESI
Räpina vald
Eelnõu koostajad
Märt Eskor finantsosakonna juhataja
Kaira Perv jurist

