
………………..……… 
trvale bytom: ………………………………………………., dátum narodenia : ……………… 

ako člen družstva NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO,  
Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 477 494 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO  
     Popradská 17/670 
     064 01 Stará Ľubovňa 

V ………………….., dňa …………… 

VEC: Odvolanie člena družstva proti rozhodnutiu predstavenstva družstva NAŠE FINANČNÉ 
DRUŽSTVO zo dňa 2.09.2020 o vylúčení člena z družstva v zmysle článku 11 bod 3 stanov   

1. Dňa 12.09.2020 mi bolo doručené oznámenie predstavenstva NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so 
sídlom: Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 477 494 (ďalej len „NFD“) o mojom 
vylúčení z NFD. V oznámení o mojom vylúčení ako člena družstva zo dňa 3.09.2020 sa uvádza, 
že predstavenstvo NFD na svojom zasadnutí dňa 02.09.2020 rozhodlo o mojom vylúčení z NFD 
za porušenie povinností člena NFD uvedené v stanovách NFD v článku 5 ods. 2 písm. f) najmä 
v súvislosti s ustanoveniami článku 6 ods. 1, 3 a 7 ku ktorému došlo tým, že ako člen Tradičného 
družstva (ďalej len „TD“):  

a) porušujem článok III. Etického kódexu NFD, lebo som sa nevyvaroval konfliktu záujmov; 
tento konflikt spočíva v tom, že vstupom do TD som sa zapojil do rovnakého druhu podni-
kania, ako je ten, v ktorom pracuje NFD a vyvíjate snahu previesť práva k svojím podielom v 
NFD cudzej právnickej osobe, čím poškodzujem a znevýhodňujem NFD,  

b) nevykonávam obraty v rámci platobného systému CreditPay,  
c) nepodieľam sa na budovaniu aktív NFD,  
d) svojím členstvom a podporou TD ohrozujem naplňovanie cieľov a vízií NFD.  

2. Proti uvedenému rozhodnutiu predstavenstva zo dňa 2.09.2020 o  mojom vylúčení z  NFD 
podávam v súlade s článkom 11 bod 3 stanov NFD v stanovenej lehote 30 dní nasledujúce  

o d v o l a n i e 

3. Predstavenstvo NFD svoje rozhodnutie o mojom vylúčení z NFD odôvodňuje v oznámení o mo-
jom vylúčení z NFD zo dňa 03.09.2020 nasledujúcim spôsobom: „Nakoľko NFD nemá k dispozícii 
zoznam platných členov TD, rozoslalo dňa 13.08.2020 všetkým členom, u ktorých je zrejmé, že ich platby 
boli presmerované do TD, výzvu k prehláseniu, či sú alebo nie sú členmi TD a či chcú alebo nechcú naďalej 
byť členmi NFD. Boli pritom upozornení, že pokiaľ nezašlú v stanovenom termíne 20.08.2020 žiadne preh-
lásenie, budú považovaní za členov TD, ktorí naďalej nechcú byť členmi NFD. Dňa 24.08.2020 bola opäto-
vne rozoslaná rovnaká výzva s termínom zaslaní prehlásenia do 27.08.2020. Vzhľadom na to, že ste na 
výzvu nereagovali, dospelo predstavenstvo NFD k záveru, že ste členom Tradičného družstva resp. nemáte 
záujem naďalej byť členom NFD. Preto rozhodlo o Vašom vylúčeniu z NFD.“ 



4. NFD uvádza, že nemá k dispozícii zoznam platných členov TD. NFD teda nemá žiaden dôkaz 
o tom, že ja som členom TD. NFD nemá k dispozícii ani hodnoverný platný zoznam členov NFD. 
NFD nemá vedomosť ani o zozname platných členov NFD, t. j. kto je a kto nie je členom NFD, 
pretože z uvedeného dôvodu sa nekonala členská schôdza zvolaná predstavenstvom NFD na deň 
05.09.2020. Samotné predstavenstvo NFD na členskej schôdzi zvolanej na deň 05.09.2020 priznalo, 
že členská schôdza nemôže prijímať žiadne uznesenia, pretože NFD nemá k dispozícii hodno-
verný zoznam platných členov NFD, pretože sú rozdielne dáta v účtovných databázach a regi-
stratúrach NFD. Za uvedeného skutkového stavu nemôže predstavenstvo NFD rozhodnúť o mo-
jom vylúčení z titulu môjho členstva v TD, nakoľko nemá a nepredložilo žiaden dôkaz o tom, že 
by som bol členom TD.    

5. Predstavenstvo NFD nemôže rozhodnúť o mojom vylúčení z NFD na základe domnienky, že som 
členom TD. Predstavenstvo NFD žiadnym spôsobom nepreukázalo, že som členom TD. Predsta-
venstvo NFD sa len domnieva, že som členom TD na základe toho, že som nereagoval na výzvu 
predstavenstva zo dňa 13.08.2020 v predstavenstvom stanovenom termíne do 20.08.2020 resp. 
nereagoval na opätovnú výzvu zo dňa 24.08.2020 v  stanovenom termíne do 27.08.2020 a  teda 
neoznámil som či som alebo nie som členom TD a či chcem byť alebo nechcem byť naďalej čle-
nom NFD. 

6. Stanovy NFD ani žiadne iné interné vnútorné predpisy NFD neustanovujú a neupravujú žiadny 
uvedený postup, resp. procedúru, ktoré použilo predstavenstvo NFD na rozhodnutie o mojom 
vylúčení z NFD a  to konkrétne, že pokiaľ člen NFD na výzvu predstavenstva nereaguje a neo-
známi predstavenstvu právnu skutočnosť, t. j. či člen NFD je alebo nie je členom TD tak, že platí 
fikcia a domnienka, že dotknutý člen  NFD je členom TD a teda v dôsledku toho porušil povinno-
sti člena družstva uvedené v článku 5 ods. 2 písm. f) v spojení s článkom 6 ods. 1, 3 a 7 stanov 
NFD. 

7. Predstavenstvom použitý postup, resp. procedúra nemá žiadnu oporu v  stanovách ani v Ob-
chodnom zákonníku ani v žiadnom inom internom predpise NFD. Rozhodnutie predstavenstva 
NFD o mojom vylúčení z NFD je preto neoprávnené a protiprávne.     

8. Predstavenstvo NFD v oznámení o mojom vylúčení nepreukázalo žiadnym spôsobom, že som 
členom TD a  že by som porušil svoje povinnosti v zmysle článku 5 ods. 2 písm. f) v spojení 
s ustanoveniami článku 6 ods. 1, 3 a 7 stanov NFD. Predstavenstvo NFD sa iba domnieva, že som 
členom TD, pretože som nereagoval na výzvu predstavenstva v  stanovenom termíne do 
20.08.2020 resp. do 27.08.2020. Uvedený postup predstavenstva NFD a jeho rozhodnutie o mojom 
vylúčení z NFD je v zjavnom rozpore so stanovami a s Obchodným zákonníkom. Je preukázate-
ľne v rozpore so stanovami NFD a Obchodným zákonníkom, aby boli členovia NFD en bloc vy-
lučovaní z NFD na základe predstavenstvom stanovenej domnienky, resp. fikcie, že člen NFD je 
súčasne členom TD, pokiaľ nereagoval na výzvu predstavenstva. Predstavenstvo NFD môže roz-
hodnúť o vylúčení konkrétneho člena NFD na základe preukázateľného konkrétneho porušenia 
povinností ktorého sa dopustil konkrétny člen NFD.    

9. Ako člen družstva som sa nedopustil žiadneho konania, ktorým by som porušil povinnosti člena 
NFD a podmienky spolupráce a ktorým by som poškodil záujmy ostatných členov  NFD. Ako 
člen NFD som neporušil žiadne povinnosti uvedené v platných stanovách NFD ani podmienky 
spolupráce s NFD.  

10. Pokiaľ by som aj bol členom TD tak v stanovách družstva NFD nie je nikde uvedené, že  člen 
družstva NFD nemôže byť členom iného družstva, t. j. že nemôže mať členský podiel v  inom 



družstve ako v družstve NFD. Rovnako v stanovách nie je nikde uvedené, že člen družstva NFD 
nemôže vlastniť obchodný podiel, resp. akcie v iných obchodných spoločnostiach. Samotné člen-
stvo a vlastníctvo členského podielu v  inom družstve stanovy NFD nezakazujú. Konkurenčná 
doložka je upravená v článku 30 stanov NFD s tým, že sa vzťahuje iba na členov predstavenstva, 
kontrolnej komisie a rady riaditeľov NFD. Konkurenčná doložka zakotvená v  článku 30 stanov 
NFD sa nevzťahuje na členov družstva NFD. Stanovy NFD nezakazujú, aby člen družstva NFD 
nemohol mať  členský podiel aj v inom družstve. Rovnako Etický kódex NFD v článku III priamo 
neustanovuje a nezakazuje, že člen NFD nemôže mať členský podiel v inom družstve ako v dru-
žstve NFD.  

11. Naviac TD je podľa zverejnených a mne dostupných informácií riadnym členom NFD a teda nej-
de o žiadne konkurenčné družstvo a nemôže sa jednať o žiaden konflikt záujmov. Súčasne podľa 
mne dostupných informácií TD ako člen NFD vykonalo značné obraty v  rámci platobného sy-
stému CreditPay a teda nedošlo k žiadnemu poškodeniu NFD a členov NFD. Naopak podľa zve-
rejnených informácií TD vykonalo značné obraty v rámci platobného systému CreditPay a  teda 
zabezpečilo príjmy do NFD. Pokiaľ by TD nebolo členom NFD, tak by sa nepodieľalo na obrato-
ch v rámci platobného systému CreditPay, z ktorého malo príjmy NFD.  

12. Nakoľko rozhodnutie o vylúčení člena z NFD predstavuje najvýraznejší zásah do práv člena dru-
žstva boli pre tento prípad dohodnuté a platili a platia v NFD interné postupy v zmysle ktorých 
najskôr prípadné pochybenie člena družstva posúdila kontrolná komisia a zaujala k uvedenému 
porušeniu stanovisko ako podklad pre rozhodovanie predstavenstva a následne bola zasielaná 
výzva o zjednanie nápravy konkrétnemu členovi družstva NFD. V uvedenom prípade nedošlo zo 
strany NFD k  žiadnemu takémuto internému postupu. Naopak bolo mi ihneď oznámené roz-
hodnutie predstavenstva o mojom vylúčení bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia 
a výzvy na zjednanie nápravy. Nie som si vedomý žiadneho porušenia povinností člena družstva 
NFD. 

13. Na základe vyššie uvedeného si dovoľujem požiadať, aby členská schôdza NFD na svojom naj-
bližšom zasadnutí rozhodla na základe môjho odvolania o zrušení rozhodnutia predstavenstva 
zo dňa 02.09.2020 o mojom vylúčení z NFD. V prípade, že členská schôdza nezruší rozhodnutie 
predstavenstva o mojom vylúčení z NFD budem nútený v súlade s článkom 11 bod 4 stanov NFD 
podať žalobu na súd za účelom určenia neplatnosti rozhodnutia členskej schôdze o mojom vy-
lúčení.          

..................................................... 
…………….. 

člen družstva NFD


