Otsuse nr 7 EELNÕU
eelnõu algataja: vallavalitsus
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Uulu,

28. jaanuar 2021 nr

Osaühing Vesoka põhikirja muutmine
Seoses Häädemeeste Vallavolikogu 28.01.2021. a otsusega nr……„Nõusoleku andmine
vallavara tasuta võõrandamiseks OÜ-le Vesoka“ on OÜ Vesoka (edaspidi osaühing)
osakapitali suurendamiseks vajalik muuta osaühingu põhikirja. Kehtivas põhikirjas on
märgitud maksimumkapitaliks 178 585 (ükssada seitsekümmend kaheksa tuhat viissada
kaheksakümmend viis) eurot. Vara üleandmisega seoses on vajalik suurendada
maksimumkapitali 248 585 (kakssada nelikümmend kaheksa tuhat viissada
kaheksakümmend viis) euroni.
Äriseadustiku § 148 lg 1 kohaselt on aga osa väikseim nimiväärtus üks euro. Üleantava
vara suurus on 711 583 (seitsesada üksteist tuhat viissada kaheksakümmend kolm) eurot ja
87 senti, millest 70 000 (seitsekümmend tuhat) eurot läheb osakapitali suurendamiseks ning
ülejäänud ülekursina, mille suuruseks on 641 583 (kuussada nelikümmend üks tuhat
viissada kaheksakümmend kolm) eurot ja 87 senti.
Äriseadustiku § 155 lõikest 2 tulenevalt võib põhikirjas ette näha osaühingu õiguse lasta
osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul on osanik
kohustatud
tasuma
ka
ülekursi.
Ülekurssi
korrigeeritakse
rakendatava
raamatupidamistavaga ettenähtud juhtudel. Ülekurssi võib kasutada osaühingu kahjumi
katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja
põhikirjas ettenähtud reservkapitali ning muude põhikirjas ettenähtud reservide arvel või
osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.
Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks äriseadustiku § 148 lõike 1 ja § 155 lõike 2, kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3, mille kohaselt osaühingu, mille ainsaks
osanikuks on vald või linn, põhikirja ja selle muudatused kinnitab kohaliku omavalitsuse
volikogu, Häädemeeste Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 27. juuni 2019 otsusega nr 35 kinnitatud
Osaühing Vesoka põhikirja alljärgnevalt:
1.1 Muuta punkti 2.1 ning sõnastada see järgnevalt:
„2.1 Ühingu miinimumkapital 44 646 (nelikümmend neli tuhat kuussada
nelikümmend kuus) eurot ja maksimumkapital on 248 585 (kakssada nelikümmend
kaheksa tuhat viissada kaheksakümmend viis) eurot. Miinimumkapitali ja
maksimumkapitali piires võib osaühingu osakapitali suurendada ja vähendada
käesolevat põhikirja muutmata.”
1.2 Lisada punkt 2.4 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„2.4 Ühingul on õigus lasta osasid välja ülekursiga.“
2. Kinnitada juurde lisatud osaühing Vesoka põhikiri uues redaktsioonis, mis jõustub
vastava kande tegemisel äriregistrisse.

3. Kiita heaks Vallavalitsuse ettepanek OÜ Vesoka osakapitali suurendamiseks
ülekursiga.
4. Otsuse peale võib esitada Häädemeeste Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna
Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
Otsuse eelnõu
„Osaühing Vesoka põhikirja muutmine“ juurde
Eelnõu eesmärk
Käesoleva Häädemeeste Vallavolikogu otsuse eelnõuga tehakse ettepanek kinnitada
osaühing Vesoka põhikiri uues redaktsioonis. Häädemeeste vald annab OÜ Vesoka
omandisse sademe-, vee- ja kanalisatsiooni trassid ning sellest tulenevalt suureneb
osakapital rohkem kui varem kehtinud maksimumkapital lubab.
Eelnõu juriidiline alus
Äriseadustiku § 148 lõike 1 kohaselt on osa väikseim nimiväärtus üks euro.
Äriseadustiku § 155 lõikest 2 tulenevalt võib põhikirjas ette näha osaühingu õiguse lasta
osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
§ 168 lg 1 p 1 – osanike üldkoosoleku pädevuses on põhikirja muutmine;
§ 175 lg 1 – põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt
2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.
§ 175 lg 2- põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.
Äriregistrile esitatavale avaldusele peab lisama osanike otsuse põhikirja muutmise kohta,
osanike koosoleku protokolli või hääletusprotokolli ja põhikirja uue teksti.
Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 kohaselt kohaldatakse haldusakti muutmisele samu
sätteid, mida haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta, lg 2 kohaselt otsustab haldusorgan
haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt ning § 68 kohaselt otsustab
haldusakti kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine
kehtetuks tunnistamise ajal.
Eelnõu sisu
Seoses Häädemeeste Vallavolikogu 28.01.2021. a otsusega nr…… „Nõusoleku andmine
vallavara tasuta võõrandamiseks OÜ-le Vesoka“ on OÜ Vesoka (edaspidi osaühing)
osakapitali suurendamiseks vajalik muuta osaühingu põhikirja. Kehtivas põhikirjas on
märgitud maksimumkapitaliks 178 585 (ükssada seitsekümmend kaheksa tuhat viissada
kaheksakümmend viis) eurot. Vara üleandmisega seoses on vajalik suurendada
maksimumkapitali 248 585 (kakssada nelikümmend kaheksa tuhat viissada
kaheksakümmend viis) euroni.
Äriseadustiku § 148 lg 1 kohaselt on aga osa väikseim nimiväärtus üks euro. Üleantava
vara suurus on 711 583 (seitsesada üksteist tuhat viissada kaheksakümmend kolm) eurot ja
87 senti, millest 70 000 (seitsekümmend tuhat) eurot läheb osakapitali suurendamiseks ning
ülejäänud ülekursina, mille suuruseks on 641 583 (kuussada nelikümmend üks tuhat
viissada kaheksakümmend kolm) eurot ja 87 senti.
Äriseadustiku § 155 lõikest 2 tulenevalt võib põhikirjas ette näha osaühingu õiguse lasta
osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul on osanik
kohustatud
tasuma
ka
ülekursi.
Ülekurssi
korrigeeritakse
rakendatava
raamatupidamistavaga ettenähtud juhtudel. Ülekurssi võib kasutada osaühingu kahjumi
katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja
põhikirjas ettenähtud reservkapitali ning muude põhikirjas ettenähtud reservide arvel või
osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.
Ülekursi kasutamise tingib asjaolu, et valla poolt OÜ-le Vesoka üleantavad varad on väga
suures enamuses amortiseeritavad varad ja nende väärtust ei ole õige osakapitalina kogu
ulatuses kasutada.

Seletuskirja koostas
Karel Tölp
vallavanem

