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Korteriühistu Mustamäe tee 199 korteriomanike üldkoosoleku protokoll 

 

 

Ühistu nimi: Tallinn, Mustamäe tee 199 korteriühistu 

Ühistu täiendav nimi: Korteriühistu Olev 

Äriregistrikood: 80060909 

Juhatuse liikmed: Kaido Murs, Vello Kits, Üllar Ojamets, Arvi Kokk, Juta Sidorova 

Põhikiri on kinnitatud: 29.04.2015 

 

Koosoleku algus: 30.juuni 2020 18:00, lõpp: 19:00 

Koht: Mustamäe Gümnaasium, Keskuse 18 

Osavõtjate arv: 54 

 

Koosolekust võtab osa 54 korteriomanikku, mis on piisav üldkoosoleku läbiviimiseks, ning üldkoosolek on 

otsustusvõimeline. Sealhulgas 24 korteriomanikku on üldkoosolekul esindatud volituse alusel. 

 

Koosoleku hääletused toimuvad osavõtjate lihthäälteenamusega, seega otsused loetakse vastuvõetuks kui 

poolthääli on vähemalt 28. 
 

 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

Ettepanek: 

Korteriühistu esinaine Juta Sidorova teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Arvi Kokk 

 

Korteriühistu esinaine Juta Sidorova teeb ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Rait Laast-Laas 

 

 

Täpsustavad küsimused: 

Teisi ettepanekuid ning täpsustavaid küsimusi ei esitatud. 

 

Hääletati: 

Koosoleku juhataja osas vastuhääli pole, poolthääli 54. 

 

Koosoleku protokollija osas vastuhääli pole, poolthääli 54. 

 

Otsus: 

Koosoleku juhatajaks on valitud Arvi Kokk, 

protokollijaks on valitud Rait Laast-Laas.  

 

 

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine 

 

Koosoleku juhataja tutvustab üldkoosoleku päevakorda, üldkoosolek toimub eelnevalt välja kuulutatud ning 

liikmetele esitatud päevakorrapunktide alusel. 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine (hääletame) 

 

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine (hääletame) 

 

3. Häältelugejate valimine (hääletame) 

 

4. Juhatuse esinaise ettekanne 

juhatuse aruanne 2019.a tegevuse kohta, 

info planeeritava koridoride remondi osas. 

 

5. Revidendi aruanne 2019a majandustegevuse kohta 
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6. Korteriühistu 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine (hääletame). 

 

7. 2020 majandusaasta eeldatav eelarve ja kulud. 

Kas lisada seoses viirusega uus kuluartikkel (vajadusel hääletame). 

 

8. Kas eraldada remondifondist 30000 eurot rõduklaaside paigaldamiseks (hääletame). 

 

9. Reservkapitali suurendamine 60eurot korteri kohta.  

Selleks lisada juuni - september 2020 kommunaalarvele 15€ (hääletame) 

 

 

Täpsustavad küsimused: 

Teisi ettepanekuid ning täpsustavaid küsimusi ei esitatud. 

 

Hääletati: 

Vastuhääli ei ole, poolthääli 54 

 

Otsus: 

Päevakord kinnitatud. 

Koosolek viiakse läbi vastavalt eelnevalt väljakuulutatud päevakorrapunktidele. 

 

 

 

3. Häältelugejate valimine 

Ettepanek: 

Kuna tänasel koosolekul on ainult 55 osavõtjat, siis lisaks koosoleku juhatajale ja protokollijale, 

täiendavalt häältelugeja jaoks vajadust ei ole. 

 

Täpsustavad küsimused: 

Teisi ettepanekuid ning täpsustavaid küsimusi ei esitatud. 

 

Hääletati: 

Hääletamist ei toimunud. 

 

 

4. Juhatuse esinaise ettekanne 

 

Juta Sidorova teeb ettekande juhatuse 2019.a tegevuse kohta, 2020 a ühistus planeeritavad tulud ja kulud. 

 

Täpsustavad küsimused: 

Küsimus: Millises seisus on koridoride remondi projekt? 

Vastus: Töid on planeeritud ja ka remondifondi raha kogumine toimub selle arvestusega, kuid hetkel pole 

veel paigas täpset tööde sisu, ajakava ega eelarvet. 2020 aastal neid töid veel ei teostata, plaanime 

ilmselt järgmiseks aastaks. 

 

Otsustamist vajavad teemad: 

¤ koridoride kapid (kas eemaldada või korrastada) 

¤ prügišahtid (kas nendega vaja midagi teha),  

¤ treppide käsipuud, 

¤ koridoridesse paigutatud lisauksed (kas on võimalik midagi ette võtta, et oleks rohkem ühtemoodi),  

¤ välistrepid (kõik neli peaks olema ühtemoodi), 

¤ keldriuksed (kas paigaldada tuletõkkeuksed), 

¤ esimese korruse põrandad (kas ja millises ulatuses paigaldada uued põrandad). 

 

Küsimus: Miks ei ole tegeletud fassaadi remondi ja soojustamise projektiga, nende tööde tegemata 

jätmisel võib fassaad veelgi rohkem laguneda ning kehva soojustuse tõttu oluliselt halveneda sisekliima 
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(korterites esineb hallitust), lisaks õnnestuks vähendada küttekulusid. 

 

Vastus: Juhatuse hinnangul on koridoride remont prioriteetsem kui fassaadi soojustamine. Küttekulud ei 

ole meil väga oluliselt suuremad kui naabruses asuvates soojustatud majades ning juhatusele teada antud 

hallituse probleemidega on õnnestunud siiani võidelda kütte ning ventilatsiooni reguleerimisega. Selliste 

probleemide esinemisel kütteperioodil tuleks aga kindlasti jooksvalt teada anda juhatusele. 

 

 

 

5. Revidendi aruanne 2019a majandustegevuse kohta 

 

Revidendi aruande kokkuvõtte ettelugemine 

 

Täpsustavad küsimused: 

Ettepanekuid ning täpsustavaid küsimusi ei esitatud. 

 

 

6. Korteriühistu 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine. 

 

Ettepanek:  

Kinnitada korteriühistu 2019 a. majandusaasta aruanne. 

 

Täpsustavad küsimused: 

Ettepanekuid ning täpsustavaid küsimusi ei esitatud. 

 

Hääletati: 

Vastuhääli ei ole, poolthääli 54 

 

Otsus: 

Kinnitada korteriühistu 2019 a majandusaasta aruanne. 

 

 

7. 2020  majandusaasta eeldatav eelarve ja kulud. 

 

Juta Sidorova ettekanne: 

Seoses viiruse levikuga on korteriühistutele esitatud mõned lisanõuded. KÜ on vastavad ettekirjutused ja 

soovitused arvesse võtnud. Esimese korruse puhastus toimub igapäevaselt, ülejäänud koridoride puhastus 

kord nädalas. Kulusid see siiani märkimisväärselt suurendanud ei ole. 

Võimalik aga, et sügishooajal kulud suurenevad ning sellega seoses ettepanek lisada kommunaalteenuste 

arvele eraldi uus kuluartikkel. 

 

Täpsustavad küsimused: 

Mitmed korteriomanikud avaldasid arvamust, et eraldi selleteemalise kuluartikli loomine ei ole 

põhjendatud. Tegu on jätkuvalt hooldus-haldus kuludega, ning kui kogutavatest maksetest hooldustööde 

teostamiseks ei piisa, tuleb vastavat summat suurendada, kuid eraldi raamatupidamisliku kuluartikli 

loomine viiruse levikuga seonduvate kulude osas ei ole mõistlik. 

 

Hääletati: 

Uue kuluartikli loomisega seoses hääletamist ei toimunud. 

Uut kuluartiklit ei looda, täiendavad puhastusega seonduvad kulud kantakse sarnaselt ülejäänud 

puhastusega seotud kuludele hooldus-haldus kuludest. 

 

 

8. Kas eraldada remondifondist 30000 eurot rõduklaaside paigaldamiseks. 

 

Paljud korteriomanikud soovivad paigaldada rõdudele (sh lodžadele) klaase. Et see toimuks koordineeritult ning 

klaasid omaks ühist välisilmet on juhatus tellinud fassaadiprojekti ning selle ka linnaosavalitsusega kooskõlastanud. 
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Kõik korteriomanikud, kes soovivad rõduklaase paigaldada peavad järgima projektis määratud stiili. 

 

Juhatus on väga huvitatud klaaside paigaldamisest, et maja välisilme oleks ühetaoline ning on varasemalt aidanud 

huvitatud korteriomanikke ühishanke korraldamisel ning finantseerimisel (KÜ tasub esialgu klaaside paigalduse 

kulud ning korteriomanik teeb tagasimaksed 12 või 18 kuu jooksul). 

 

Ettepanek: 

Planeerida remondifondist 30000 eurot rõduklaaside paigalduse finantseerimiseks. 

 

Täpsustavad küsimused: 

Vastulause (krt 33): Juhatus on küll tellinud fassaadiprojekti ning selle linnaosavalitsusega kooskõlastanud 

kuid juhatus pole saanud kõigi korteriomanike nõusolekut selle projekti alusel tegutsemiseks, seega 

tegutseb juhatus käesoleva punkti osas õigusvastaselt. 

 

Muud märkused: Mitmel korteriomanikul oli mure, et summa on liiga suur, laenu tagasimakse tähtaeg liiga 

pikk, ning selline remondifondi raha kasutus võib hakata takistama planeeritavat koridoride remonti. 

Lisaks on hetkel (suvekuudel) majanduse olukord veel liiga riskantne ning ehitustööde hinnad kõrgel, et 

hakata uusi töid ette võtma. Võiks olla ka omafinantseerimise määr, et klaaside paigaldaja peaks 

vähemalt osa summast kohe alguses tasuma. 

 

Uus ettepanek: Eraldada remondifondist raha rõduklaaside paigalduse finantseerimiseks järgmiste 

tingimuste alusel:  

Remondifondist eraldatav summa: 15000 eurot 

Maksimaalne laenu tagasimaksmise periood 12 kuud.  

Mitte sõlmida tööde teostamise lepinguid enne kui 1. september 2020 a. 

 

Hääletati: 

Vastuhääli ei ole, poolthääli 54 

 

Otsus: 

Eraldada remondifondist 15000 eurot rõduklaaside paigalduse finantseerimiseks maksimaalse 

maksegraafiku pikkusega 12 kuud, ning mitte sõlmida lepinguid enne 01.septembrit 2020 a. 

 

 

 

9. Reservkapitali suurendamine 60 eurot korteri kohta.  

 

Hetkel on KÜ reservkapital suurusjärgus 25000 eurot. KÜ kuu käive talvekuudel on umbes 10000 eurot. Kuna 

majanduses on hetkel rasked ajad siis on juhatuse ettepanek igaks juhuks tõsta reservkapitali veel 60 euro võrra 

korteri kohta. 

 

Ettepanek: 

Suurendada reservkapitali 60 euro võrra korteri kohta, kogudes summa nelja kuu jooksul),  

 

Täpsustavad küsimused: 

Mitmed korteriomanikud avaldasid arvamust, et ei mõista miks seda üldse vaja on, juhatus ei ole 

põhjendanud oma ettepanekut piisavalt. 

 

Vastulause (krt 129): KÜ reservkapitali suurus peab olema minimaalselt ühe kuu majandamiskulude 

mahus. Sealjuures seda määratakse pigem aasta keskmisena mitte maksimaalse kuu alusel. KÜ Olev 

reservkapital ületab juba hetkel selle summa enam kui kahekordselt, ning planeeritav tõstmine tõstaks 

peaaegu neljakordseks. Lähtuvalt planeeritavatest töödest tuleks tõsta remondifondi makset, mitte 

kasvatada reservkapitali. 

 

Hääletati: 

Vastuhääli 13, poolthääli 41 
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Otsus: 

Suurendada reservkapitali 60 euro võrra korteri kohta, selleks lisada juuni-september 

kommunaalmaksetele sihtotstarbeliselt 15 eurot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolli lisad 

 

Lisa I - Üldkoosoleku registreerimislehed 

 

Lisa II - Üldkoosolekul osalejate volitused 

 

Lisa III - Revidendi arvamus 

 

Lisa IV - Üldkoosoleku päevakord 

 

 

Allkirjad 

 

Juhataja 

Arvi Kokk 

 

Protokollija 

Rait Laast-Laas 

 


