ROZHODNUTIE
jediného spoločníka
obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.,
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločn os ti,
zo dňa 29.12.2015
Mesto Prešov, IČO : OO 327 646, so sídlom Hlavná 73, 080 01 Pre~ ov, zastúpené
Ing . Andreou Turča novou , primátorkou mesta (ďalej len "Jediný spol >čník" ) - ako
jediný spoločník obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., IČO: ~ 1 722 814, so
sídlom Slovenská 40, 080 01 Prešov, zapísanej v Obchodnom registri O <resného súdu
Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 2847/P, (ďa lej len "Spoločnosť") , prijal c ňa 29.12.2015
toto rozhodnutie Jediného spoločníka Spoločnosti:

l.
Jediný spoločník vykonávajúci v zmysle ust. § 132 Obchodné ho zákonníka
a v zmysle článku X. platnej Zakladatel'skej listiny Spoločnosti zo dňa 13 02.1996 (ďalej
len "Zakladateľská listina") pôsobnosť valného zhromaždenia Spol očnosti , týmto
rozhodol:
1.1 .

O zmene Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spo l očr osti PREŠOV
REAL , s.r.o., vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia ;po ločnost i, zo
dňa 25.6.2015 týkajúceho sa zmeny organ izačnej štruktúry Spoloc nosti (ďalej len
"rozhodnutie") v nasledovnom rozsahu:

Rozhodnutím schválená organiza čná štruktúra Spoločnosti sa ruší a schval'uje sa
nová organiza čná štruktúra Spoločnosti , ktorá nadobudne účinnosť c ňa 01 .01 .2016
a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, z toho jede 1 pre jediného
jeden pre archív Spoločnosti a po jednom rovnopise pre konatel'ov

spoločníka,

Spoločnosti.

Jediný spoločník vyhlasuje , že si toto rozhodnutie prečítal , jeho obs :ihu porozumel
a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá jeho skutočnej a slobodnej vôli , ho jeho
štatutárny zástupca vlastnoručne podpísal.
V Prešove,

dňa

29.12.2015

~/~:
nllesto Pre:i~~ 0~
zast. Ing. Andreou · ·urČ'a~~
primátorkou Jnesta
ako jediný spoloční< obchodnej
spoločno ;ti
PREŠOV REA , s.r.o.

Organizačná štruktúra spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

Hlavný technik

Manažér rozvoja

Vedúci úseku majetku,

a energetiky

služieb a verejného

Zástupca zamestnancov nemá výhrady k organ·izačnej štruktúre platnej od 1.1.2016.
V Prešove 29.12.2015 .. .

Hlavný ekonóm

Právnik nebytové
priestory

Právnik byty

