
 

 

PRÍLOHA č. 17 

 

Zmluvy o odplatnom prevode hnuteľného majetku a následnom spätnom nájme 

dopravných prostriedkov zo dňa [•] 

 

ZMLUVNÁ POKUTA ZA PORUŠENIE NÁJOMCU 

 

Pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam v tejto prílohe. 

 

Podľa bodu 17.7, výška zmluvnej pokuty, ktorú má uhradiť Predávajúci Kupujúcemu 

zodpovedá súčtu A+B kde: 

 

A= zostatok dlžných súm, ktoré má vykonať Kupujúci voči Financujúcemu subjektu 

poskytujúcemu financovanie Kupujúcemu za účelom kúpy Železničných vozňov, 

vrátane, avšak nie výlučne istinu, prirastené úroky, úroky z omeškania, poplatky za 

predčasné splatenie a náklady spojené s predčasným splatením úveru, akékoľvek 

náklady týkajúce sa zabezpečovacích prostriedkov a iné súvisiace náklady spojené 

priamo alebo nepriamo s financovaním, pričom takéto sumy budú preukázané 

“konečným výpisom z účtu” vydaným Financujúcim subjektom; vypočítané k 

momentu porušenia povinnosti Nájomcu, ktoré oprávňuje Prenajímateľa ukončiť 

Zmluvu v časti týkajúcej sa Nájmu; za predpokladu, že Financujúci subjekt vyhlási 

splatným úver ako dôsledok príslušného dôvodu defaultu. 

 

B= suma zodpovedajúca sume Nájomného platného ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty 

podľa bodu 17.7 za všetky Prenajaté vozne na obdobie štyroch kalendárnych 

mesiacov. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade včasnej a riadnej úhrady zmluvnej pokuty podľa 

bodu 17.7 Nájomcom Prenajímateľovi (a len v takom prípade) v lehote 6 mesiacov od 

zaplatenia zmluvnej pokuty Prenajímateľovi, Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi 

sumu vypočítanú ako (C x D) – (C x E), kde 

 

C= celková tonáž kovových komponentov zo Znaleckého posudku týkajúceho sa 

Prenajatých vozňov vrátených Nájomcom Prenajímateľovi v súlade s bodom 18.1. 

 

D= hodnota šrotu vyjadrená v EUR/t zodpovedajúca Cenovému indexu šrotu 

(demolačný šrot) vydaná EUROFER-om – The European Steel Association zverejnená 

na web adrese: 

 http://www.eurofer.org/Facts%26Figures/Scrap%20price%20index.fhtml#demoscrap 

za obdobie, v ktorom boli Prenajaté vozne vrátené Nájomcom Prenajímateľovi podľa 

bodu 18.1. 

 

E= EUR 25 (dvadsaťpäť eur). 

 

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že suma, ktorá má byť vrátená Prenajímateľom Nájomcovi, 

ako je uvedené vyššie, v žiadnom prípade neprekročí sumu pod písm. A ako je uvedená 

vyššie. 

 


