
ZMLUVA O PREVODE ČLENSKÉHO VKLADU 

VZŤAHUJÚCA SA NA PODIELY ČLENA DRUŽSTVA V DRUŽSTVE TRADIČNÉ DRUŽSTVO,  
J.KRÁĽA 21, 960 01 ZVOLEN, SLOVAKIA, IČO: 52 945 715 

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

1. Prevádzajúci :VZOR 
Bytom : ………………………… 
Rodné číslo/IČO: …………….…
Registračné číslo : ……………… 

a 

2. Nadobúdateľ: VZOR 
Bytom : ………………………… 
Rodné číslo/IČO: …………….…
Registračné číslo : ………………

a
3. Správca členských vkladov: Tradičné Družstvo 

So sídlom: J.Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovakia   
Ičo: 52 945 715
Poštová adresa prevádzkarne: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovakia
V zastúpení: Martin Cigánek - predseda predstavenstva

Ing.Peter Zágora - člen predstavenstva
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Dr, vložka číslo:  519/S 
(ďalej ako „TD“)

Článok I. 
Definícia pojmov 

A. členský podiel v TD - je súhrn vkladov člena do družstva, ktorý predstavuje mieru majetkovej účasti člena na duž-
stve; skladá sa z rôznych foriem ďalších členských vkladov, t.j. !finančných a nefinančných vkladov”   

B. tzv. členský vklad TD-Pay - pre účely tejto zmluvy,  sa rozumie týmto vkladom majetková účasť člena definovaná 
Stanovami družstva Tradičné Družstvo, 

C. prevod"!členského podielu” -  člen družstva môže previesť svoje členské podiely (členské vklady) a všetky práva a 
povinnosti sa na ne vzťahujúce (ďalej ako „prevod“) inému členovi, na čo sa vyžduje súhlas predstavenstva.  

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod členského podielu v súčte všetkých vlastnených členských vkladov evidovaných 
na člena v databáze Tradičné Družstvo (ďalej len “TD”). Odsúhlasením podmienok tejto zmluvy dôjde k prevodu 
členských vkladov z prvádzajúceho na nadobúdateľa a to v celom rozsahu práv a povinností, pričom sa jedná aj o 
členské vklady, ktoré sú pohľadávkou či záväzkom evidované v TD.  TD poskytne maximálnu súčinnosť pri prevode 
a nebude brániť tejto transakcii na čo predstavenstvo TD poskytlo súhlas doleuvedeným podpisom. Prevedené člen-
ské vklady spôsobia, že nadobúdajúci sa stáva členom TD a zároveň si tým navýši svoju majetkovú účasť v družstve 
TD, so všetkými právami a povinnosťami vzťahujúcimi sa na členské vklady, ktoré sú vyšpecifikované v pôvodných  
NFD Investičných podmienkach prípadne iných Vnútorných predpisoch družstva NFD. 

Článok III. 
Prevod členských podielov (členských vkladov) 

1. Zmluvné strany sa dohodli na prevode členských vkladov člena: ………………..… výška členského podielu za cenu: 
…………… v EUR 

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje prijať prevádzané členské vklady so všetkými prináležiacimi právami a povinnosťami, vy-
plývajúce z príslušných prináležiacich Investičných podmienok alebo vnútorných predpisov TD, ktoré sa týmto bez 
zmeny spomínaných prináležiacich podmienok prevedú na nadobúdateľa. 

3. Uvedený prevod je s poplatnený v zmysle cenníka poplatkov. 
4. Platnosť a účinnosť prevodu nastáva dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a uhradením poplatku za vykona-
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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. 

2. Odstúpenie od zmluvy nasatne automaticky, po nesplatení poplatku za vykonaný prevod do 90 dní od vykonania pre-
vodu. 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade zneplatnenia ktoréhokoľvek článku uvedenej zmluvy, zmluvné 
strany sa dohodli, že naďalej ostávajú v platnosti zostávajúce články danej zmluvy. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v písomnej podobe, každá zmluvná strana obdrží  po jednom vyhotovení a jedno vyhoto-
venie obdrží TD. Prevádzajúci člen je povinný odoslať podpísanú zmluvu v jednom vyhotovení na poštovú adresu 
Nadobúdateľa. 

3. TD sa zaväzuje, že uvedené zmeny v zmenách vlastníctva členských vkladov zaeviduje v členskej zóne dotknutých 
členov najneskôr pred ukončením účtovnej závierky za obdobie v ktorom došlo k zmene.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zo zmluvou súhlasi a na základe slobodnej vôle a bez nátlaku ju podpisujú. 

V …………………………, dňa …………….… 

Prevádzajúci:       Nadobúdateľ:      

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

Tradičné Družstvo: 

…………………………………….
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