Σλοβακία

Registre de insolvenţă - Slovacia
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Această pagină oferă o scurtă prezentare a registrului de insolvență din Slovacia.

Ce informații conține registrul de insolvență slovac?
Grefierul este un sistem de informare a administrației publice pus la dispoziție pe site-ul web al Ministerului Justiției din
Republica Slovacă, Ministerul Justiției din Republica Slovacă. Sistemul de informații al operatorului de registru include informații
privind procedurile de insolvență, de restructurare și de descărcare de gestiune în temeiul articolului 10a alineatul (2) din Legea nr.
7/2005 privind falimentul și restructurarea și modificarea anumitor acte, astfel cum au fost modificate.
Registrul părții aflate în faliment trebuie să prezinte:
1. detalii privind procedurile prevăzute de Legea nr. 7/2005, în măsura în care:
1. desemnarea instanței;
2. numărul de referință al cazului;
3. prenumele și numele instanței sesizate,
4. Desemnarea reclamantului și a debitorului, în cazul a
4.1 persoane fizice, numele, prenumele, data nașterii și reședința,
4.2 persoană fizică a întreprinzătorului, denumirea comercială, prenumele și numele de familie, dacă este diferită de
numele comercial, numărul de identificare sau alte date de identificare și localizare a întreprinderii,
4.3 persoană juridică, denumire comercială, număr de identificare sau alt mijloc de identificare și localizare;
5. desemnarea administratorului sau a mandatarului;
6. adresa registrului administratorului desemnat sau adresa grefei administratorului autorizat;
7. data deschiderii procedurii de insolvență sau data deschiderii procedurii de restructurare sau data acordării protecției
creditorilor;
8. data ordinului de insolvență, data autorizației de restructurare sau data la care a fost stabilit calendarul de plată;
9. data retragerii falimentului sau data încheierii restructurării;
10. indicarea existenței unui mic faliment
11. detalii privind mențiunile referitoare la conținutul listei creanțelor în lista creanțelor;
12.

12. datele cu privire la afirmațiile formulate împotriva fondului conținutului creanțelor împotriva acestei substanțe;
13. indicarea de către administrator a elaborării planului de plată de către administrator;
14. detalii privind activele debitorului incluse în inventarul activelor constitutive;
15. informații privind reuniunea creditorilor și detaliile reuniunii comitetului creditorilor cu privire la locul, ora și obiectul
reuniunii creditorilor, numele și prenumele creditorului, dacă acesta este o persoană fizică, sau numele creditorului,
dacă este vorba de o persoană juridică, informații privind calitatea de membru al creditorului în comitetul creditorilor,
informații privind domeniul de aplicare al dreptului de vot al creditorului și procesul-verbal al reuniunii comitetului
creditorilor;
16. detalii privind adunarea creditorilor în faliment, în conformitate cu partea a patra din lege, în limita locului, ora și obiectul
adunării creditorilor;
17. modelul de distribuție;
18. data deciziei de remitere de datorie, în cazul în care un plan de faliment sau de tranșă este declarat în temeiul părții a
patra din prezentul act;
19. informații privind introducerea unui raport de supraveghere;
20. informații privind termenele pentru ca părțile să ia măsuri în cadrul procedurilor prevăzute în prezentul act,
21. informații din care să reiasă dacă procedura principală de insolvență, procedura secundară de insolvență sau
procedurile teritoriale de insolvență sunt implicate în conformitate cu legislația specifică relevantă;
22. Informații privind posibilitatea de exercitare a unei căi de atac în temeiul legislației specifice, 3c)
23. gradul de satisfacție al creditorilor garantați și al creditorilor chirografari în cadrul procedurilor din cadrul celui de al
doilea și al celui de al treilea aspect ale prezentei legi;
24. gradul de satisfacție a creditorilor în cadrul procedurii inițiate în temeiul părții a patra din prezenta lege;
2. lista debitorilor judiciari și lista debitorilor în cadrul procedurii de restructurare, în domeniul de aplicare al datelor menționate
la al patrulea paragraf litera (a);
3. lista debitorilor în procedurile menționate în partea a patra din prezentul act, în domeniul de aplicare al datelor menționate la
al patrulea paragraf litera (a);
4. informații suplimentare privind procedurile prevăzute de prezenta lege și publicate în Jurnalul comercial;
5. informații privind serviciile achiziționate de administrator.
Accesul la registrul de insolvență slovac este gratuit?
Da, accesul la registru și căutarea de informații sunt gratuite.
Cum să căutați grefierul slovac?
Pe prima pagină a registrului de faliment, un bar de căutare este bara de căutare, în care textul căutat poate fi furnizat direct
sau, dacă este cazul, să precizeze dacă textul urmează să fie căutat în categoriile „konania”, „Trustees”, „Active” sau „Services”.
Istoricul registrului de insolvență al Republicii Slovace
Schema a fost pusă în funcțiune pentru 7.12.2015.
Linkuri conexe
Registrul părții aflate în stare de faliment
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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