
Mesto Trenčín má zámer  predať  nasledovné  nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona            
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a to : 
 
nehnuteľností v k.ú. Zlatovce: 

- budova súp.č. 71, postavená na pozemku CKN parc.č. 986  
- pozemok C-KN parc.č. 986 zastavané plochy a nádvoria o výmere  858 m2 (pozemok 

pod budovou) 
- pozemok CKN parc.č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2593 m2 (priľahlý 

pozemok) 
zapísaných na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre neziskovú 
organizáciu Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín, za účelom poskytovania 
vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 
336.000,00 €, za nasledovných podmienok: 
 

1. Kupujúci sa zaväzuje po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva 
užívať predmet kúpy výlučne na účely vzdelávacej činnosti prostredníctvom sústavy 
škôl a školských zariadení v zmysle § 27 a nasl. Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Predávajúci je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania dohodnutého účelu podľa 
tohto článku. Kupujúci je povinný predávajúcemu bezodkladne poskytnúť potrebné 
podklady a umožniť obhliadku predmetu kúpy, v opačnom prípade má Predávajúci 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € za každé neposkytnutie súčinnosti podľa 
tohto ustanovenia. 

3. V prípade porušenia ods. 1 tohto článku, či v prípade opakovaného porušovania ods. 
2 tohto článku, ako aj  v prípade vyradenia Kupujúceho zo siete škôl a školských 
zariadení Ministerstva školstva SR,  je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej 
zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú od momentu písomného doručenia 
odstúpenia od zmluvy Kupujúcemu. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od 
začiatku a zmluvné strany sú povinné vrátiť si už poskytnuté plnenia.  

4. Kupujúci je oprávnený previesť vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti na tretiu 
osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Predávajúceho alebo len za 
podmienky, že v scudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým tým 
povinnostiam, ktoré mu ako Kupujúcemu vyplývali voči Predávajúcemu z tejto kúpnej 
zmluvy. Prevod vlastníckeho práva v rozpore s predchádzajúcou vetou je neplatný. 
Súhlas alebo nesúhlas na prevod vlastníckeho práva udeľuje v mene Predávajúceho 
mestské zastupiteľstvo v súlade s VZN č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta v znení neskorších noviel. 

5. V prípade porušenia ods. 1 tohto článku, ako aj v prípade porušenia ods. 4 tohto 
článku, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej kúpnej 
ceny. 

 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o budovu, ktorá je v súčasnosti využívaná subjektom Športové gymnázium, Trenčín 
na základe Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov a pozemkov č. V-19/01/05 uzatvorenej 
na dobu určitú do 30.06.2025 a subjektom Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín na 
základe Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti uzatvorenej na dobu určitú 20 rokov odo dňa 
28.06.2014.  
Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín požiadalo o odkúpenie predmetnej budovy, ktorú 
má záujem využívať za účelom poskytovania vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti 
gymnázium využíva aj časť priestorov Základnej školy Na dolinách, v ktorých je zriadená 
Súkromná základná škola FUTURUM. Po odkúpení predmetnej budovy budú priestory 



zrekonštruované a súkromná základná škola bude do nich následne presťahovaná. Priestory 
v budove Základnej školy Na dolinách budú uvoľnené pre potreby Mesta Trenčín.   


