
ROZHODNUTIE 

jediného spoločníka 
obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o., 

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, 
zo dňa 18.06.2015 

Mesto Prešov, IČO : 327 646, so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
zastúpené Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta (ďalej len "Jediný 
spoločník") - ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, 
s.r.o., IČO: 31 722 814, so sídlom Slovenská 40, 080 01 Prešov, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 2847/P, 
(ďalej len "Spoločnost"), prijal dňa 18.06.2015 toto rozhodnutie Jediného 
spoločníka Spoločnosti: 

l. 

Jediný spoločník vykonávajúci v zmysle ust. § 132 Obchodného 
zákonníka a v zmysle článku X. platnej Zakladatel'skej listiny Spoločnosti zo dňa 
13.02.1996 (ďalej len "Zakladatel'ská listina") pôsobnosť valného 
zhromaždenia Spoločnosti, týmto v súlade s Uznesením z mimoriadneho 
zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. 99/2015 zo dňa 8.6.2015 
k návrhu na zmenu Zakladatel'skej listiny obchodnej spoločnosti PREŠOV 
REAL, s. r. o. 

1.1 schval'uje zmenu Zakladatel'skej listiny spoločnosti PREŠOV REAL, 
s. r. o. v rozsahu rozšírenia predmetu podnikania Spoločnosti 
nasledovne: 
Článok V Predmet podnikania spoločnosti sa mení a dopÍňa o tieto 
činnosti: 

- prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu, 

- prevádzkovanie kúpalísk, 
- organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatí, 
- dodávka elektriny, 
- dodávka plynu. 

a 

1.2 poveruje konateľov spoločnosti Mgr. Petra Bobka a Ing. Jaroslava 
Buzogáňa vyhotoviť úplné znenie zakladateľskej listiny v znení jej vyššie 
uvedenej zmeny a toto úplné znenie predložiť Obchodnému registru Okresného 
súdu Prešov za účelom jeho zverejnenia v Zbierke listín. 



ll. 

Toto rozhodnutie je vyhotovené v šiestich rovnopisoch, z toho jeden pre 
jediného spoločníka, jeden pre archív Spoločnosti, po jednom rovnopise pre 
konatel'ov Spoločnosti Mgr. Petra Bobka a Ing. Jaroslava Buzogáňa a dva pre 
Obchodný register Okresného súdu Prešov. 

Jediný spoločník vyhlasuje, že si toto rozhodnutie prečítal, jeho obsahu 
porozumel a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá jeho skutočnej a slobod
nej vôli, ho jeho štatutárny zástupca vlastnoručne podpísal. 

V Prešove, dňa 18.06.2015 
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