
ZMLUVA O PREVODE ČLENSKÉHO VKLADU 

VZŤAHUJÚCA SA NA PODIELY ČLENA DRUŽSTVA V DRUŽSTVE NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO,  
POPRADSKÁ 17/670, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA, SLOVAKIA, IČO: 36477494 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : 

1. Prevádzajúci : člen 

Bytom : . 
Rodné číslo/IČO:
Registračné číslo : 

a 

2. Nadobúdateľ : Tradičné Družstvo 
So sídlom: J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovakia   
Ičo: 52 945 715, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Dr, vl. č.: 519/S 
Poštová adresa prevádzkarne: Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovakia
V zastúpení: Martin Cigánek - predseda predstavenstva

Ing.Peter Zágora - člen predstavenstva 
  

Článok I. 

Definícia pojmov 
A. členský podiel v NFD - vklad člena do družstva, ktorý predstavuje mieru majetkovej účasti člena na dužstve; skladá 

sa z rôznych foriem ďalších členských vkladov, t.j. “finančných a nefinančných vkladov”   
B. tzv. podiel CreditPay - pre účely tejto zmluvy,  sa rozumie týmto vkladom majetková účasť člena definovaná Sta-

novami družstva Naše Finančné Družstvo čl.16, bod 1. písm f), 
C. prevod “členských podielov” -  člen družstva môže previesť svoje členské podiely (členské vklady) a všetky práva 

a povinnosti sa na ne vzťahujúce (ďalej ako „prevod“) inému členovi, člen družstva má možnosť previesť len časť 
“členských podielov” na iného člena; v oboch prípadoch sa vyžduje súhlas predstavenstva. Pričom pre účely tejto 
zmluvy bol udelený generálny súhlas predstavenstvom na mimoriadnom predstavenstva konanom dňa 17.12.2019.  

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod členského vkladu v počte všetkých vlastnených podielov evidovaných na člena v 
databáze NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO (ďalej len “NFD”), okrem jedného členského podielu CreditPay. Tento 
jeden členský podiel CreditPay si člen ponecháva v družstve NFD, pre účely uplatnenia si práva na informácie a 
účasti na členskej schôdzi, resp. uplatnenia si práv prináležiacich členskej schôdzi. Zostávajúca časť členských po-
dielov bude odsúhlasením podmienok tejto zmluvy prevedená do dcérskeho družstva Tradičné Družstvo (ďalej iba 
„TD“). NFD poskytne maximálnu súčinnosť pri prevode a nebude brániť tejto transakcii na čo poskytlo generálny 
súhlas predstavenstvo NFD. Prevedené členské vklady spôsobia, že prevádzajúci člen si navýši svoju majetkovú 
účasť v družstve TD, so všetkými právami a povinnosťami vzťahujúcimi sa na členské podiely, ktorú sú vyšpecifiko-
vané v pôvodných Investičných podmienkach prípadne iných Vnútorných predpisov. 

Článok III. 
Prevod členských podielov (členských vkladov) 

1. Zmluvné strany sa dohodli na prevode všetkých členských podielov člena okrem jedného podielu CreditPay (účtova-
ný v hodnote 332 EUR). 

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje prijať prevádzané podiely so všetkými prináležiacimi právami a povinnosťami, vyplývajú-
ce z príslušných prináležiacich Investičných podmienok alebo vnútorných predpisov NFD, ktoré sa týmto bez zmeny 
prevedú do TD. Rovnako tak sa prevedú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z doteraz získaných bonusov (vou-
cher, kontrolné číslo k refundácii, zľavové body). Týmto budú prevedené aj všetky práva a povinnosti súvisiace s 
projektom Refundácia v zmysle VOP Club NFD. 

3. Uvedený prevod je bez poplatku, so súhlasom predstavenstva. 



4. Po vykonaní elektronického podpisu (potvrdením súhlasu s týmto prevodom cez zaslaný jedinečný sms autorizačný 
kód, ktorý bude vyžadovať webový formulár pri akceptovaní uvedených podmienok) bude prevod začatý a k jeho 
finalizácii dôjde zápisom danej zmeny v NFD v prospech Nadobúdateľa. 

5. Nadobúdateľ (TD) po vykonaní vyššie spomínaného zápisu prevodu bude evidovať predmetné členské podiely so 
všetkými bonusmi rovnako ako to bolo evidované v NFD. Na základe tohto prevodu člen zároveň získa majetkovú 
účasť v TD v rovnakej hodnote ako to mal evidované v NFD, v rátane všetkých benefitov a kontrolného čísla k re-
fundácii. Člen sa o danej zmene dozvie nahliadnutím do jeho členskej zóny evidovanej už v TD. 

6. Likvidita členských vkladov je závislá od likvidity vkladov v NFD až do momentu kým TD nezíska voči hodnote 
členských vkladov reálnu finančnú náhradu alebo nefinančnú hodnotu v podobe prevodu adekvátnej časti majetku 
NFD na TD. Ak by NFD nebolo schopné plniť záväzky vzťahujúce sa na členské podiely, potom TD vykoná právne 
kroky na prevod adekvátnej časti majetku do TD, na čo udelilo súhlas predstavenstvo NFD dňa 17.12.2019. 

Článok IV. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Každá zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá strana nesplní podstatné záväzky a po-
vinnosti vyplývajúce pre ňu z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie záväzkov a povin-
ností uvedených v čl.II., tejto zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy nasatne automaticky, po naplnení dôvodu podstatného porušenia zmluvy uvedeného v čl. III, 
ods. 1 tejto zmluvy.  

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe, každá zmluvná strana obdrží  po jednom vyhotovení a jedno vy-
hotovenie obdrží NFD formou emailu, vždy po odsúhlasení daných podmienok elektronicky, prostredníctvom verifi-
kácie SMS kódom, na znak potvrdenia súhlasu.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej elektronického podpísania Nadobúdateľm, keďže Prevádzajúci 
danú ponuku podielov predkladá a tým potvrdzuje svoj súhlas s danými podmienkami a NFD ako tretia strana dáva 
generálny súhlas na uzatváranie takýchto obchodných vzťahov medzi členmi. NFD sa ďalej zaväzuje, že uvedené 
zmeny v zmenách vlastníctva členských vkladov zaevidujev členskej zóne dotknutých členov.  

V Starej Ľubovni, dňa.. ……………… 

Prevádzajúci:       Nadobúdateľ:  

……..…………………………….     ……………………………………. 

Za účastníka zmluvy: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO: 

……………………………………. 

     


