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Osaühingu Vastse-Kuuste Soojus
jagunemise algatamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24 ja § 35 lõike 3, äriseadustiku
§ 434 lõike 1, § 435 lõike 1, § 436 lõike 2, § 437 lõike 2 ja § 463 lõike 3 alusel, Põlva
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada Põlva vallale kuuluvate äriühingute osaühing Vastse-Kuuste Soojus (registrikood
10437689, jagunev ühing), aktsiaseltsi Põlva Soojus (registrikood 10244660, omandav ühing) ja
aktsiaseltsi Põlva Vesi (registrikood 10151183, omandav ühing) jagunemine.
2. Põlva Vallavalitsusel, aktsiaseltsi Põlva Soojus nõukogul ja aktsiaseltsi Põlva Vesi nõukogul
valmistada ette äriühingute jagunemisleping.
3. Jagunemisel ei koostata jagunemisaruannet, vahebilanssi ning ei teostata jagunemislepingu
audiitorkontrolli, sest osaühingu Vastse-Kuuste Soojus kõik osad, aktsiaseltsi Põlva Soojus kõik
aktsiad ja aktsiaseltsi Põlva Vesi aktsiatest 84,7% kuuluvad Põlva vallale.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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
volikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 02.03.2020 otsuse eelnõu nr 1-4/9 "Osaühingu VastseKuuste Soojus jagunemise 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 VastseKuuste Soojus, aktsiaselts Põlva Soojus ja aktsiaselts PÕLVA VESI. Lisaks äriühingutele
tegeleb kommunaalmajandusega Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus Põlva Haldusteenistus.
Osaühingu Vastse-Kuuste Soojus (esmakande aeg on 06.05.1998) ainuosanik on Vastse-Kuuste
vald, õigusjärglasena Põlva vald. Osaühingu Vastse-Kuuste Soojus põhitegevusala on auru ja
konditsioneeritud õhuga varustamine (35301/EMTAK 2008).
Aktsiaseltsi Põlva Soojus (esmakande aeg 13.08.1997) aktsionär on Põlva vald (100%
aktsiakapitalist). Aktsiaseltsi Põlva Soojus põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga
varustamine (35301/EMTAK 2008) ning elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiast
(35111/EMTAK 2008).
Aktsiaseltsi Põlva Vesi (esmakande aeg 15.04.1997) aktsionärid on Põlva vald (84,7%
aktsiakapitalist) ja Räpina vald (15,3% aktsiakapitalist). Aktsiaseltsi Põlva Vesi põhitegevusala
on kanalisatsioon ja heitveekäitlus (37001/EMTAK 2008) ning lisategevusala veekogumine, töötlus ja -vasrustus (36001/EMTAK 2008).
Äriseadustiku (ÄS) § 434 sätete kohaselt äriühingute jagunemine annab võimaluse ilma
likvideerimismenetluseta jagada äriühingu varad eri osanike vahel või lahku viia erinevad
tegevusvaldkonnad või varad. Jagunemine võib toimuda kahel viisil, so jaguneva äriühingu vara
läheb üle olemasoleva(te)le või asutatava(te)le äriühingutele ja jagunev äriühing ise lõpeb või
eraldumisega so omandavale äriühingule läheb üle ainult osa jaguneva ühingu varast ja jagunev
äriühing ise jääb alles.
ÄS § 135 lg 1 tulenevalt sõlmitakse jagunemisleping, kuhu märgitakse seaduses sätestatud
andmed. ÄS § 136 lg 2 kohaselt ei pea jagunemisaruannet koostama eraldumisel osade või
aktsiate asendamisega jagunevale ühingule või kui sellega on nõus jagunemisel osaleva ühingu
kõik osanikud või jagunemisel osalevate aktsiaseltside kõik aktsionärid. ÄS § 137 lg 2 järgi ei
pea audiitor jagunemislepingut kontrollima eraldumisel osade või aktsiate asendamisega
jagunevale ühingule või kui jagunemisel osaleva ühingu kõik osanikud või jagunemisel osalevate
aktsiaseltside kõik aktsionärid on nõus, et audiitor jagunemislepingut ei kontrolli.
Volikogu otsusega tehakse vallavalitsusele ülesandeks valmistada ette jagunemisleping,
jagunemisaruannet ei koostata, samuti ei ole vajalik jagunemislepingu kontrollimine audiitori
poolt.
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.
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 04.03.2020 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
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