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:HOONUTIE P'' • ..,",,,. . ". • " ROZHODNUTIE ,. ·--·~ "'' ..... >".~:·~" .. : '''"" ,,. ,. 
•tló spoločníka . jediného spoločníka" . : '"' '"'~''"'E~W<~ :' :· 
10~ti JPRE$OY REAL, s . .ľ: o.pbchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r, . . . ·. . . 
ť valného zhr()maždvyRon~vajúcehóipôsobnosť valného zhromaždenia 
·,a'31•03 201.5 ·•·>·•·::•:::lA<:;(•''::::::, .... zo dnva 31 03 2015 · 

' .. . . . .. ,_,_ .. __ , ;:-,,., .. " '',-- '··- ·'--.. ,._.. . . . 
.·_ --~-·~\-: b-:'-~, -. --· •. ;~.:~~-~~~~p;~~~~~;~·-R'-';·" *·- M.-•. _;_:~i::~r_:.,;. _-·-·.' .'" ,. , :c:e.:.:_,.,o:, :;.,;,.."; 

7 64G, ~o sídlom Hla:Me~to P·f~~Ô~,Áóo~:;oo 327 646, so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
Jou, primátorkczastúpéné aňg~e);[ldreolrcTuŕčanovou, primátorkou mesta (ďalej len "Jediný 
iík obchcdl"ej spoločník") 12.DaJ<O::jediny 'spoločník obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, 
11 Slovenská 4s.r.ó~CIČO: f31 i722 :814,ssocsídlom Slovenská 40, 080 01 Prešov, zapísanej 
súdu Pl'ef~ov, Cv.Obchodno'm:.registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 2847/P, 
dňa 31 .C:l.20í .(ďalej len 'hSpoločnosť.')i>prijal dňa 31.03.2015 toto rozhodnutie Jediného 

spoločníka Spoločnosti: 

1ajúci v zmysle ust Jediriýl2spôločníkn~ykonávajúci v zmysle ust. § 132 Obchodného 
~lnej Za!;~ :iztco: zákonníka a;v.zníysle.článki:rX. platnej Zakladatel'skej listiny Spoločnosti zo dňa 
ad;:;tel'sk2 lis :t 3.02.1996ooL{ďalej leh éh;,Zakladatel'ská listina") pôsobnosť valného 
nzhocio! zhromaždenia Spoločnosti, týmto rozhodol: 

.sny ~: • c •c 1.1. ' O schváleníxmesačriej odmeny predsedu a členov dozornej rady 
Spoločnosti nasledovne: 

i:-rsnu orec:se~u c':,z.:a) schval'uje~rTiesačnú odmenu predsedu dozornej rady Spoločnosti 
·;:: vo v:;·~k:? ·.'.55.- f štefana·,cHermanovského vo výške nesačne (slovom 
:.:2 kc::':·JV i :.:c.t:c;t)' ~-'"'' ) za každý i začatý mesiac výkonu funkcie 
S~o:~-~:::.-:-~~, predsedu dozornej rady Spoločnosti, 

,.-,s:": c.~.: <.: :::::,e;,;,e.j .b) schval'uje.mes·ačnú odmenu člena dozornej rady Spoločnosti PhDr. 
, vyske 135 - <:: •11esé·C:rt~ ·,Martina Lipku,F[lD. vo výške esačne (slovom 
mesi&c v(~c.:;u fuľ,k.:e . za·.každý izačatý mesiac výkonu funkcie člena dozornej rady 

:lczor;·,s; :::c, S;:c':ocr:: Spoločnosti sa člena dozornei rady Spoločnosti Ing. Rastislava 
o ·,c;:- - fc •:·;c-•ó<.'C"". ·•• C'>-·c Mochnackého vo .výške nesačne (slovom : 
., , ", . . '. za každý •.i začatý mesiac výkonu funkcie člena dozorneJ raay 

Spoločnosti. 

Toto rozhodnutie je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, z toho jeden pre 
jediného spoločníka, jeden pre archív Spoločnosti a po jednom rovnopise pre 
konateľov Spoločnosti. 

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

V Prešove, dňa 31.03.2015 

'~~ 
36 ~ )) 

~so;y - .. -.. ~·· 

Mesto l"'resov, 
zast. Ing. Andreou Turčanovou, 

primátorkou mesta 
ako jediný spoločník obchodnej 

spoločnosti 
PREŠOV REAL, s.r.'O. 


