
ROZHODNUTIE 
bo spoiočníka jediného spoločníka -
osti PREŠOV REAL, s. r.o. obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r.o., 
ve Iného zhromažc.vykonávájúceho· pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, 

1a 25.06.2015. zo dňa 25.06.2015. 

7 646, so sídlom Hla Méštô Pfes6v, GOo:voo 327 646, so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
ou. primátorkczastúpené ·lng:eAhdreo'u uTuŕčanovou , primátorkou mesta (ďalej len "Jediný 
tík obchodnei spoločl}ík") 12.~ákô'""'jédiny . spoločník obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, 
'1 S!ovensh3 l" s.r.o~r IC O: 1 31 722 "814;:· so" sídlom Slovenská 40, 080 01 Prešov, zapísanej 
;Jdu Prešo. Cv Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 2847/P, 
:lňa 25 06.2 (ďalej len "Spoločnost"' )~ ' prijal dňa 25.06.2015 toto rozhodnutie Jediného 

spoločníka Spoločnosti: 

l. l. 

:::.:~~: -.: ;::;;: ·.:..~ Jediný~.=. spoločník .. .:Vy-konávajúci v zmysle ust. § 132 Obchodného 
nnej Zaklaaa zákonníka a v zmysle článku X. platnej Zakladatel'skej listiny Spoločnosti zo dňa 
3dateľská 'ic 13.'02.1996 ,o (ďalej ' len ér~Zakladatel'ská listina") pôsobnosť valného 
ozhodol: zhromaždenia Spoločnosti , týmto rozhodol: 

1 -;o s,_-., - 1.1. 
o. vyko;~~ - s 
zo dňa i5 U4 20' ~ 

O zmene Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti 
PREŠOV :::. REAL,~ s. r. o., vykonávajúceho pôsobnosť valného 
zhromaždenia spoločnosti , zo dňa 15.04.2015 týkajúceho sa zmeny 

Spoiocnost1 ,a at. organizačnej 1 štruktúry Spoločnosti (ďalej len "rozhodnutie") 
v nasledovnom rozsahu: 

::, a) rozhodnutím schválená organizačná štruktúra Spoločnosti sa ruší 
o ga"'lz.a~n c: • '- a schvaľuje sa nová organizacna štruktúra Spoločnosti, ktorá 
ana ú't.LJ/ o~:l 5 a nadobudne účinnosť dňa 01.07.2015 a tvorí prílohu tohto 

a 
; u~·=- J čas~· 
'""~•f")t cc-: 

rozhodnutia, 
a 

b) zároveň s a ruší rozhodnutie v časti "výkonným riaditel'om Spoločnosti 
bude jeden z konateľoy 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 spoločn ík 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 25.06.2015 

-
Mesto Presov, 

zast. Ing. Andreou Turčanovou , 

primátorkou mesta 
ako jediný spoločn í k obchodnej 

spoločnosti 
PREŠOV REAL, s.r.o. 



lf_..___) ___ ~· 
~ V·tcllid ú~cku m~ ... jr:t·l.u~ 

si"!Jpi.J <J vercru~l,o 

obstacJ•J,mi'l 

~ 
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